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چکیده

ـی هنــر و بــا نگاهــی نئوفرمالیســتی ،بیانگــر نــکات بدیعــی در مــورد حیــات
یــه حبــه قنــد ،از منظــر جامعهشناسـ ِ
اجتماعــی فــرد ایرانــی اســت .ایــن فیلــم ،بــا فرمــی مشــابه بــا فــرم آثــار امپرسیونیســتی ،تکهپارههــای زندگــی
روزمــرۀ ایرانــی را بــه آشــناترین وجــه بــا هــم ترکیــب میکنــد ،امــا درعینحــال ،بــا برجستهســازی عنصــر رخــداد
ـل آشــناییزدایی در چارچــوب
و نمایــش دیالکتیــک رخــداد و روزمرگــی ،از ایــن زندگــی آشــناییزدایی میکنــد .عمـ ِ
یــک پسزمینــۀ تاریخیـاجتماعــی انجــام میشــود :تصویــری از بافــت ســنتی جامعــۀ ایــران کــه در معــرض
ـی اثــر
ـتی اثــر (یعنــی تحلیــل قواعــد فرمیــک و اصــول ســاختا ِر روایـ ِ
تهدیــد عناصــر مــدرن اســت .تحلیــل نئوفرمالیسـ ِ
بهمنظــور ایضــاح معانــی ارجاعــی ،آشــکار ،تلویحــی و داللتگــر) و نیــز تفســیر نتایــج ایــن تحلیــل در پرتــو رویکــرد
نظــری تحقیــق نشــان میدهــد رخــدادی کــه امــر روزمــره را منهــدم میســازد خــود ،جــزء جداییناپذیــر آن اســت.
رخــداد در ُکنــه روزمرگــی النــه کــرده اســت و حتــی بــاال انداختــن یــک حبــه قنــد میتوانــد کام جمــع انبوهــی
را تلــخ کنــد :زندگــی روزمــره آبســتن ضــ ِد خویــش اســت و بداهــت آن در چشــمبههمزدنی بههــم میریــزد.
همــه چیــز از دل زندگــی برمیخیــزد و ورای آن چیــزی وجــود نــدارد .بــا وقــوع هــر رخــداد و بههمریختــن ســیر
طبیعــی امــور ،روزمرگــی از نــو آغــاز میشــود و خــو ِد آن رخــدا ِد منهدمکننــده بهتدریــج بخشــی از امــر روزمــرۀ
ِ
جدیــد میگــردد.

واژههای کلیدی

روزمرگی ،رخداد ،امپرسیونیسم ،مونتاژ ،دیالکتیک.
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مقدمه

بافـرض جامعهشناسـی هنـر این اسـت که بـدون لحاظ کـردن زمینههای اجتماعی و شـرایط

عینـیِ تاریخـی ،هرگونـه درک و تفسـیر تولیـدات هنـری ناگزیـر انتزاعـی خواهد بـود .این
فـرض داللـت دیگـری نیـز دارد و آن اینکـه فهم حیـات اجتماعـی بعض ًا نیازمند تمسـک به
تولیـدات هنـری اسـت .ایـن نیـاز بهویـژه جایـی کـه موضـوع مطالعة «امـر روزمره» اسـت
ملموستـر میشـود ،امـری کـه سرشـتی آشـفته ،متناقـض و دشـوارفهم دارد و تن بـه تعقل

روشـمند نمیدهـد .اسـتدالل ایـن جسـتار آن اسـت کـه یـک طریق مناسـب فهم ایـن «امر
پیچیـده» تحلیـل انتقـادی شـیوۀ برسـاخت/بازآفرینیِ هنری آن اسـت ،زیرا «اثـری هنری که

مضمـون یـا پدیـدۀ خاصـی را موضـوع خـود قـرار میدهـد درواقـع میتوانـد به شـناخت

مـا از آن موضـوع و از اینکـه درک مـردم یـک جامعـه در یـک برهـۀ تاریخـی خـاص از
آن مضمـون یـا پدیـده چگونـه بـوده اسـت کمـک کنـد» (مایـک ِهـپ ُورث ،در انگلیـس و

هاگسـون .)115 :1395 ،بـه بیـان دیگـر ،هـم خود آثـار هنری و هـم واکنشهـای معاصران 

بـه آن آثـار میتواننـد بصیرتهـا و شـناختهایی ویـژه بـه مـا بدهنـد کـه دسـتیابی بـه
آنهـا جـز بدیـن طریـق حقیقتـ ًا دشـوار اسـت .در خصـوص امـر روزمـره ،شـناخت ژرف
لزومـ ًا شـناختی انتقـادی بـه مـدد آفریدههـای هنـری اسـت ،چراکـه ایـن نـوع شـناخت بـا
ِ
ِ
کلیـت انضمامـیِ ایـن پدیـده تناقضها ،گسسـتها ،شـکافها و ک ً
برسـاخت
ال
رسـوخ بـه

پارادوکسـیکال و غیرضـروری آن را نامسـتور میسـازد .البتـه بایـد بـه یـاد داشـت که خود
هنـر پدیـدهای بهشـدت رازآلـود اسـت و «رازآلودبـودن آن دقیقـ ًا محصـول مسـتور بـود ِن
پیونـد آن بـا امـر معمولـی و ابعـادِ اینجهانـیِ زندگـی اجتماعـی اسـت .درواقع جهـا ِن هنر
جهـا ِن انـکارِ تمامعیـارِ امـر اجتماعـی اسـت» (بوردیـو .)11 : ]1979[ 1992 ،امـا رسـالت

و درونمایـۀ اصلـی بخـش اعظـم ،اگـر نگوییـم کل ،جامعهشناسـیِ هنـر «بـه زمیـن آوردن»
هنـر و برمالکـردن پیونـد ارگانیـک آن با زندگـی روزمرۀ اجتماعی اسـت (انگلیـس:1395 ،
 .)106جامعهشناسـی کـه سـعی دارد بـا تأمـل در آفریدههـای هنری بصیرتـی ژرف از جهان
زندگـی کسـب کنـد درواقـع «بهدنبـال درکـی از زندگی اسـت کـه در متن آن گسسـت بین

امـر باواسـطه و بیواسـطه ،امـر انضمامـی و انتزاعـی ،و فرهنـگ و طبیعت مرتفع میشـود»
(لوفـور  .)76 :1991 ،
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فیلـم یـه حبـه قنـد مونتـاژی اسـت از جهـان زندگـی ایرانـی ،مونتـاژی کـه دیالکتیـک

روزمرگـی و رخـداد را بـه شـیوهای هنـری بازآفرینـی کـرده اسـت .اگـر بپذیریم کـه جهان
زندگـی ،یـا همـان «مخزن کنشهـای غیرتأملـی و اندیشـههای آشـفته و نامنظـم» (گاردینر،

 ،)46 :1381همـواره بـه میانجـی تخیـلِ بشـری در حـال سـاخته شـدن اسـت ،بایـد بـر

شـناختپذیری آن از طریـق تولیـدات هنـری صحـه بگذاریـم ،زیـرا ایـن تولیـدات هـم در
پیونـدی ریشـهای بـا آن هسـتند و هـم خـود سـعی در بازآفرینـی آن در قالـب فرمهایـی
ناآشـنا دارنـد (دو وینیـو .)11 :1388 ،از ایـن دیـد ،یـه حبـه قند بـه چالشکشـیدن فرمهای
آشـنای زندگـی روزمره اسـت و میکوشـد در قالب فرمهایی ناآاشـنا تصویـری دگرگونه از

جهـان زندگـی بیافرینـد .دیالکتیـک رخـداد و روزمرگی ،که بسـتر سـازنده و زاینـدۀ حیات

اجتماعـی اسـت و اسـتحالۀ جهـان حادث به جهان بامعنـا در دل آن اتفاق میافتـد (گاردینر،
« ،)48 :1381تـم اصلـی» ایـن فیلـم اسـت کـه بیانـی هنـری مییابد .قصـد ما نیل بـه فهمی

جامعهشـناختی از ایـن بیـان هنـری اسـت ،آنهـم بـا تکیه بـر این فرض کـه نه بیـان هنری

چیـزی جـدا از زندگـی واقعـی اسـت و نه زندگـی واقعـی هسـتیای عریان و خیـالزدوده
دارد .ایـن فیلـم نـه در قالـب یـک درام متعارف ،بلکـه همچون پرتـرهای امپرسیونیسـتی امر

روزمـره را در کلیـت انضمامـیاش ،بـا تمـام تناقضها/ترکها/تکهپارههـای آن ،همچـون

تصویـری متحـرک و زنـده بـر بوم سـینما طراحـی میکنـد .بهعالوه ،درسـت بهماننـد خودِ
امـر روزمـره ،کلیتـی زنـده اسـت کـه هـر نـوع تلاش بـرای تفکیـک و دسـتهبندی اجـزا
و کیفیـات فنـی و محتوایـیاش حاصلـی جـز تخریـب اثـر نـدارد .پرسـش ایـن اسـت کـه

ایـن اثـر چـه چیـزی دربـارۀ زندگـی روزمـرۀ انسـان ایرانـی به مـا میگویـد؟ کـدام ابعاد و
سـطوح عادیشـده و بدیهیپنداشتهشـدۀ آن را آشـناییزدایی میکنـد؟ چگونـه
الیههـا و
ِ
ضربآهنگهـا ،حفرههـا ،رفوشـدگیها ،سـیالیت و محوریـت آن را مینمایانـد؟ انتخـاب
چنیـن اثـری بـرای شـناخت امر روزمـرۀ ایرانـی غیرمسـتقیم در حکـم ارائۀ پاسـخی به این
ِ
عقالنیت سنجشـگر قادر به رفتـن به اعمـاق امر روزمره نیسـت ،در
پرسـش اسـت کـه اگـر

آن صـورت هنـر چگونـه ایـن کار را انجـام میدهد؟ این جسـتار درصدد اسـت تا نخسـت
بـا تمسـک بـه رویکـرد نئوفرمالیسـم تصویـ ِر بازنمـوده از دیالکتیـک رخـدا و روزمرگی در
ایـن فیلـم را واکاوی و معرفـی کنـد ،و سـپس داللتهـای اجتماعـی ایـن تصویـر را با زبان
فنـی جامعهشناسـی تشـریح نماید.
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سینما و حیات اجتماعی

حیـات اجتماعـی نسـبت بـه هیـچ نوع فـرم هنـری ،ازجمله نسـبت به اثـر سـینمایی ،امری

بیرونـی نیسـت ،بلکـه در سـاختار آن تنیده شـده اسـت .به بیاندیگـر ،آثار سـینمایی همواره
در متـن شـرایط عینـیِ اجتماعی/تاریخـی تولیـد و مصـرف میشـوند .امـا همین آثار نشـان
میدهنـد که خـودِ حیات اجتماعی ،درسـت بهمانند محصول سـینمایی ،مفصلبندیایسـت
ِ
هنـری دوبـارۀ ایـن عناصـر اسـت کـه
از عناصـ ِر حـادث و نابههمپیوسـته ،و فقـط مونتـاژ
گسسـتگیها و چندپارگیهـای آن را بـه مـا مینمایانـد؛ یعنـی خـودِ زندگـی در اصل شـبیه

پرتـرهای امپرسیونیسـتی اسـت ،فیلمسـاز فقـط آن را در اثـر سـینماییاش از نـو میآفرینـد،
البتـه بهشـکلی ناآشـنا .تولیـ ِد سـینمایی در عیـن اینکـه عمیقـ ًا ریشـه در دینامیسـ ِم حیـات
اجتماعـی دارد ،تالشـی اسـت بـرای ارائـۀ فرمـی دگرسـان و ناآشـنا از تجربهها/معناهـا/
ِ
برسـاخت
رخدادهـای نهفتـه در متـن زندگـی؛ بدینسـان بعض ًا علیه شـکلهای عادیشـدۀ
جهـا ِن زندگـی شـورش میکنـد .اثـر سـینمایی درواقـع شـیوۀ دیگـری از سـاختن دوبـارۀ

حیـات اجتماعـی و زندگـی روزمره اسـت .اگـر مدرنیتۀ روزمره بـه مدد فرهنگ عامهپسـند
بـه بدیهیسـازی و طبیعـی جلـوه داد ِن «سـیر امور» گرایـش دارد ،تولیـد سـینمایی بعض ًا در
جهـت آشـناییزدایی از ایـن روزمرگـی و نمایانـدن بداعـت و غرابـت چیزهـا و رخدادهـا
عمـل میکنـد .آثار سـینمایی بـا نمایاندن گسسـتها و تناقضهـای جهان زندگی و افشـای

خصلـت مونتاژگونـۀ آن درواقـع غیرطبیعـی بـودن سـیر رویدادهـا و امور را برملا میکنند.
بـه تعبیـر بنهایمـور« ، 1مونتـاژِ هنـری از طریـق کنارهمگـذاری عناصـر ناهمگـن ،پراکنـده

و نامربـوط سـبب آشـناییزدایی از امـر روزمـره میشـود و بـا جابهجایـی بسـترهای اولیـۀ 
چیزهـا امـر آشـنا را به امری عجیب و ناآشـنا بدل میسـازد .مونتـاژِ هنری بـا ارائۀ تصویری

نامتعـارف و شـگفتانگیز سـبب میشـود کـه مـا نگاهـی متفـاوت به چیزها داشـته باشـیم.

بهبیاندیگـر ،هـم عـادات ذهنـی مـا و هـم بداهتهـای ظاهـری امـر روزمـره را بـا شـوک
مواجـه میکنـد» (هایمـور  .)46 :2002 ،

فـرض درهمتنیدگـی تولیـد سـینمایی و حیـات اجتماعـی مبتنـی بـر ایـن ایـدۀ عامتـر
ِ
آفرینـش هنـری پیونـدی ارگانیـک بـا تاریـخ ،ایدئولـوژی ،گفتمـان،
اسـت کـه کل فراینـ ِد
ِ
مـادی تمـدن دارد و ایـن عوامل همـان بسـترهای عینیاند
اقتصـاد سیاسـی و سـازوکارهای
1Ben Highmore
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کـه کلیـت آثـار هنری ،اَشـکال ذائقه و مراجـع داوری درخصوص چیسـتی هنر را مشـروط

میسـازند .از همینروسـت کـه برخـی محققـان اعتقـاد دارنـد «هرگونـه پافشـاری بـر
ِ
صـوری مسـتقلِ یـک فـرمِ هنری اشـتباه اسـت و باعث
تحلیـلِ صرفـ ًا درونـی سـاختارهای

میشـود آن را از زمینـهاش جـدا کنیـم و بـه خیـال بررسـی آن بهمثابـه ارگانیسـمی مسـتقل
بـه امـری انتزاعـی تبدیلاش کنیـم» (کرمـان .)73 :1985 ، 1یا ً
مثلا «موسیقیشناسـان اعتقاد

دارنـد کـه درک صحیـح موسـیقی فقـط در صورتـی امکانپذیـر اسـت کـه آن را در زمینـۀ 

فرهنگـی و تاریخـیاش مطالعـه کنیـم» (آلـن سـوینگوود ،در انگلیـس و هاگسـون:1395 ،
 .)142بهطورکلـی« ،هنـر و زیباییشناسـی امـوری تاریخیانـد و حتـی طبع زیباییشـناختیِ

بیغرضانـه نیـز دارای تاریـخ اسـت» ( ُولـف .)27 :1389 :درسـت اسـت کـه فرمهـا ،ژانرها
و سـبکهای هنـری حیاتـی مسـتقل دارند ،لکـن در برهمکنشـی همهجانبه با سـازوکارهای

نهـادی ،پسـندهای ایدئولوژیـک و صورتبنـدی منافـع پدیـد میآینـد .اثـر سـینمایی نیز از
ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت و اساسـ ًا به ایـن دلیل تـوان بازنمایی کلیـت زندۀ جهـان روزمره

را دارد کـه اصلیتریـن مؤلفـۀ ایـن زندگـی ،یعنـی گـدازۀ رخدادهـا یـا همـان منبـع الیزال

تجربههـای بالواسـطه و عریـان ،را از چنـگ فرمهـای عادیشـده نجـات میدهـد و بـا

ریختـن آن در فرمـی ناآشـنا هسـتبودگی آن را بـه آدمیـان گوشـزد میکنـد .ایـن کارکـردِ
اثـر سـینمایی معطـوف اسـت بـه «درک کیفیت نـاب رخـداد در زندگـی ،قبل از آنکـه مواد

گداختـۀ آن بـه سـردی گرایـد و در قالـب تئوریهـا یـا شـرحهایی از آنچـه رخ داده اسـت

سـخت و منجمـد شـود» (گاردینـر .)37 :1381 ،نـوآوری و آفرینشـگری فیلمسـاز درواقـع
همـان کنارهمچیـدن دوبـارۀ مجموعـهای از ایماژهـا و ایدههـا و نشـانهها در قالـب فرمـی
متفـاوت اسـت و ایـن همـواره در بافـت شـرایطی عینـی اتفـاق میافتـد و از پویاییهـا و

تحـوالت اجتماعـی تغذیـه میکنـد .سـینما و حیـات اجتماعـی اینجاسـت کـه در هـم بافته
میشـوند .بهعلاوه ،ایـن نـوآوری منـوط بـه تـداوم پویایـی تجربـه و مبـارزه بـا صلبیـت

سـاختارها و الزامهـای اجتماعـی اسـت .بااینکـه کنـش خالقانه/نوآورانـۀ او در متن ترکیب
ً
عملا در جهت
پیچیـدهای از روابـط و مناسـبات سـاختاری اتفـاق میافتد ،خـود این کنش
واسـازی و برگذشـتن از ایـن فرمهـای متصلـب انجـام میپذیـرد    .

1 Kerman
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نکتـۀ دیگـر اینکه مضمون پیونـد ارگانیک تولید سـینمایی و حیات اجتماعـی ،و توانایی

سـینما در بازآفرینـی جهـان زندگـی ،مبتنـی بـر پیشفـرض وجـود شـباهتی قـوی بیـن این
ِ
منطـق همگنسـاز و تقلیلدهنـدۀ عقالنیـت علمـی سـر
دو اسـت :هـر دو از تـن دادن بـه

بـاز میزننـد .اگـر بپذیریـم کـه «زندگی روزمـره مهیاگـر حس و معنایـی از غوطهور شـدن
ِ
آنیـت تجـارب اسـت» (زیمـل ،)233 :1380 ،اثـر سـینمایی که
و از دسـت رفتـن نَفـس در
میکوشـد روزمرگـیِ آشـنا را در فرمـی ناآشـنا بریزد حقیقت ًا دارد این مسـئله را افشـا میکند
کـه رخدادهـا و مخاطرهجوییهـا و آرزوهـا و رؤیاهـا در البـهالی شـکافهای روزمرگـی
کمیـن کردهانـد و همگنـی و بداهتش را هـر دم تهدید مینماینـد .بدینترتیب ،اثر سـینمایی
ِ
نامتجانـس زندگی
بـا گریـز از تفکـر متدیـک قـادر اسـت ناهمگنـی و مفصلبنـدی عناصـر

روزمـره را افشـا کنـد  .بهعلاوه ،اگـر زندگـی روزمـره سـاحتی اسـت کـه آدمـی فقـط در
متـن آن بـه معنـا و تعالـی و هویـت دسـت مییابـد ،آفرینش هنری نیـز یکـی از ژرفترین

شـیوههای ایجـاد معنـا و جسـتوجوی تعالی در حیات اجتماعی اسـت .بنابرایـن هنر و امر
روزمـره دو شـیوۀ متفـاوت معناسـازی و تعالیجویـی در حیـات آدمیانـد کـه عمدتـ ًا نقطة
مقابـل هـم قـرار میگیرنـد .از همینروسـت که مناسـبترین میانجـی تأمـل در مفصلبندی
عناصـر برسـازندۀ امـر روزمـره همانـا اثـر هنـری اسـت ،چراکـه خـود مونتـاژی ناآشـنا از

همیـن عناصـر اسـت .الزمـۀ تحلیـل جامعهشـناختی اثر سـینمایی اتـکا بر این فرض اسـت

کـه «آفرینـش هنـری فعالیتـی خالقانـه در جهـت برقـراری ارتبـاط و غلبه بر موانعی اسـت
کـه در حیـات اجتماعـیِ روزمـره معمـوالً ارتباطات انسـانی را سـد میکنند .ایـن آفرینشها

تالشهایـی نامتعـارف بـرای چیره شـدن بـر انـواع اختاللها در جریـان آزاد ارتبـاط متقابل
بشـریاند .آفرینـش هنـری و دینامیسـم اجتماعی الزم و ملزوماند .شـکافها ،گسـیختگیها
و اختاللهایـی کـه در نظـم اجتماعـی پدیـد میآیـد زمینـه را بـرای ایجـاد امکانـات تـازۀ
بشـری و پویشهـا و تحـوالت فراهـم مـیآورد .نوآوریهـای هنـری معمـوالً در زمـان

تحـوالت سـاختاری نضـج میگیـرد» (دو وینیـو.)59 :1388 ،

مضمـون دیالکتیـک رخـداد و روزمرگـی که گویـا اثـر سـینمایی آن را بازآفرینی میکند
ِ
در جهـان واقعـیِ
حیـات اجتماعی مـا وجود دارد .فـرد در زندگی روزمره به ایـن دیالکتیک

عـادت میکنـد ،امـا هـرگاه کـه با رخـدادی مواجـه میشـود بداهـت روزمرگـی در ذهنش
6
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فـرو میریـزد .درواقـع آنچـه ناهمگنـی امـر روزمـره را افشـا میکنـد و کل بافتـارِ بهظاهـر

طبیعـی آن را در طرفهالعینـی از هـم میپاشـد عنصـر رخـداد اسـت .بهقـول باختیـن،
ِ
خصوصیـت محسـوس و ملمـوس رخـدادِ زنده اسـت ،چیـزی که
«مشـخصۀ امـر روزمـره

تفکـر نظـری میتوانـد آن را از میـان ببرد و شـکافی اساسـی میـان محتوای کنـش و فعلیت
تاریخـیِ هسـتی آن پدیـد آورد» (باختین .)2 :1993 ،عنصر رخداد جوشـندگی و سـیالیت و

ناهمگنـی و حادثبودگـی امـر روزمره را نمایان میسـازد و هسـتی برسـاختی و مونتاژگونة
آن را افشـا میکنـد .امـا بـا سـپری شـدن لحظـۀ رخداد آدمیـان دوبـاره به آهنـگ یکنواخت
روزمرگـی عـادت میکننـد .اثر سـینمایی دسـتمایهای اسـت کـه بعضـ ًا دیالکتیـک رخداد و
امـر روزمـره را پیـش چشـم مـا قـرار میدهـد و آن را به مـا گوشـزد میکند.

تحلیل نئوفرمالیستی فیلم

پژوهـش حاضـر در حـوزۀ جامعهشناسـی سـینما قـرار دارد ،یعنـی درصـدد اسـت بهمـدد

تأمـل در اثـری سـینمایی بـه شـناختی روشـمند از یـک وضعیـت خـاص اجتماعی/تاریخی

دسـت یابـد .ازآنجاکـه میانجـی دسـتیابی به این شـناخت ،اثری هنری اسـت ناگزیـر باید از
روشهـای تحلیـل متـن مـدد جسـت .بنابرایـن ،در ایـن مطالعـه نخسـت فیلم یه حبـه قند

بـا اسـتفاده از رویکـرد نئوفرمالیسـم تحلیـل میشـود ،سـپس حاصـل ایـن تحلیلِ روشـمند
دسـتمایهای میشـود بـرای ارائـۀ تحلیلـی جامعهشـناختی از موضـوع مـورد مطالعه .سـبب

انتخـاب نئوفرمالیسـم تناسـب آن بـا اهـداف و پرسـشها و نیـز بـا دغدغههـای نظـری

پژوهـش اسـت .بهعلاوه ،در میـان روشهای تحلیـل متن ،نئوفرمالیسـم بیشـترین قرابت را
بـا شـیوههای تأمـلِ جامعهشـناختی در آثـار هنـری دارد .حامیـان ایـن رویکـرد با شکسـتن

مرزهـای تصنعـی میـان نظریـه و نقد و تاریـخ درواقع کوشـیدهاند با فراتر رفتـن از تمرکز بر
کارکردهـا و وجـوه ِ هنرمندانـۀ متون بر اهمیـت قراردادهـای اجتماعی در تعییـن هنریبود ِن

متـون تأکیـد بگذارنـد (بـوردول .)5 :1385 ،آنها معتقدند کـه هر تحقیقی دربـارۀ آثار هنری
بایـد بـدوا ً روشـن سـازد کـه چگونـه چارچوبهـای اجتماعـیِ رسـانۀ هنـری یـا شـرایط

کار ادبـی ،شـکل و کارکـرد اثـر را پـی مینهنـد (همـان .)6 :بااینکـه نئوفرمالیسـتها قائـل
ِ
ادراک
بـه تمایـز جوهـری آثـار هنـری از سـایر مصنوعـات فرهنگـی هسـتند و حتـی بیـن
ِ
ِ
ِ
تفـاوت اکید قائل میشـوند ،لیکـن صراحت ًا
کاربـردی روزمـره
غیرکاربـردی هنـری و ادراک
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بـر درهمتنیدگـی هنـر و زندگـی اجتماعـی صحـه مینهنـد (تامپسـن؛ در اسلامی:1384 ،
 .)2520کار اصلـی هنـر ،از دیـد آنهـا« ،آشـناییزدایی» اسـت .بهقـول اشکلوفسـکی« ،فـنِ
ِ
مـدت عمل
هنـر ،ناآشـناکردن اشـیا اسـت ،دشـوار کـردن فرمها اسـت ،افزایش دشـواری و

ادراک اسـت» (اشکلوفسـکی .)11 :1998 ،اگـر زندگی روزمره مشـتمل بـر ادراک متعارف و
عـادات و تصـورات بدیهیانگاشتهشـده و کنشهـای تکـراری مـا آدمیـان اسـت ،هنـر دقیق ًا

فـن آشـناییزدایی از همۀ اینهاسـت .آشـناییزدایی متضمـن برگرفتن مـواد و مصالح از خودِ
زندگـی روزمـره و ریختـن آنهـا در فرمـی ناآشـنا اسـت .نئوفرمالیسـم ضمـن کنارگذاشـتن

دوگانـۀ کالسـیک فـرم و محتـوا ،ایـن اصـل را مبنـا قـرار میدهـد کـه در اثـر هنـری همـۀ 

عناصـر وجـودی فرمـی دارند و نقشـی فرمیـک ایفـا میکنند .بنابرایـن درک معانـی یک اثر
هنـری ممکـن نیسـت مگـر بهمیانجی تحلیـل فرم .یعنـی معانی نیـز وجودی فرمـی دارند و

نمیتـوان کلیـت یـک اثر را با تمسـک به یـک معنا یا عنصر برجسـتۀ موجـود در آن تحلیل
کـرد .معانـی در نئوفرمالیسـم در یـک دسـتهبندی تحلیلـی بـه چهار گونه تقسـیم میشـوند:

معنـای ارجاعـی 1همـان اسـت کـه مخاطـب میتوانـد مصداقـش را در جهـان واقعـی

بیابـد .آشـکارترین و مناقشـهناپذیرترین ایدههـای اثـر را معانـی آشـکار 2مینامنـد .و هـر
1- referential
2- explicit
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دوی ایـن معانـی در زمـرۀ معناهای صریح هسـتند .اما هـر اثری معموالً حـاوی مجموعهای

از معناهـای دیگـر اسـت کـه ضمنیانـد که خـود بـر دو نوعاند :تلویحـی 1و داللتگـر . 2نوع

نخسـت همان تفسـیری اسـت کـه تحلیلگر بر مبنـای نشـانها و قراین از اثر هنری اسـتنتاج
میکنـد ،و نـوع دوم حاصـل تلاش تحلیلگر برای قـرار دادن اثر در بسـتر اجتماعی/تاریخی

و اسـتنتاج کلیتریـن ایدههـا دربـارۀ آن اسـت (تامپسـن؛ در اسلامی .)24 :1384 ،نکتـۀ 
مهـم متوالـی بـود ِن ایـن معانـی چهارگانـه اسـت  کـه طـی آن هـر معنـا بـا تکیه بـر معنای
استنتاجشـدۀ قبلـی قابلحصـول اسـت .تحلیلگری که بهشـیوهای ناروشـمند معانـی ارجاعی
و آشـکار فیلـم را بدیهـی میگیـرد امکان ندارد در اسـتنتاج معنـای داللتگر آن ،یعنی تفسـیر

سـویههای اجتماعی/تاریخـی اثر درسـت عمـل کند.

ایـن پژوهـش درصدد اسـت بـه شـیوهای نئوفرمالیسـتی ،یعنی بـا تمرکز بر شـگردها 3و

کارکردهـا و انگیزههـای اثـر ،فیلم یه حبه قنـد را در مقام فرمی آشـناییزدا از زندگی روزمره
تحلیـل کنـد .بـه پیـروی از رویکرد نئوفرمالیسـم ،فرض ما بر این اسـت کـه درک کارکردها
و شـگردهای ایـن فیلـم فقـط در چارچـوب پسزمینـۀ تاریخی/اجتماعـیاش امکانپذیـر

اسـت و فهـم معانـی چهارگانـۀ آن نیـز فقط با اسـتناد به سـه نـوع پسزمینۀ «جهـان زندگی
روزمـره»« ،پسزمینـۀ هنـری» و «پسزمینـۀ کاربـردی» ممکـن میشـود .بهبیاندیگـر ،کل
عملکـرد ایـن اثـر در آشـناییزدایی از زندگـی روزمـره صرفـ ًا در متـن پسزمینـۀ تاریخـی
آن قابـل فهـم میشـود .بنابرایـن سـعی ایـن پژوهـش بههیچوجـه تحلیـل مجموعـهای از

سـاختارهای فرمـیِ ثابـت در فیلم یه حبه قند نیسـت ،بلکه هـدف تحلیل تعامـل دیالکتیکی
ایـن اثـر بـا خود زندگـی روزمره و برسـاخت فرمیـک این زندگـی بهمیانجی این اثر اسـت.

خالصـه اینکـه ایـن پژوهـش از طریـق تحلیـل قواعد فرمیـک (کارکـرد ،شـباهت و تکرار،

واریاسـیون ،گسـترش ،وحدت/عدموحـدت) و اصـول سـاختار روایـیِ (پیرنـگ و داسـتان،
سـببیت ،شـخصیتها ،زمـان و مـکان) یـه حبه قنـد ابتـدا تحلیلـی نئوفرمالیسـتی از آن ارائه
1- implicit
2- symptomatic

 -3شــگرد ()deviceهــر نــوع عنصــر یــا تمهیــد واجــد کارکــرد در اثــر ســینمایی اســت ،مثــل حرکــت دوربیــن ،کنــش شــخصیتها ،طــرز
پوشــش ،دیالوگــی خــاص ،درونمایــه ،نقشمایــه و غیــره .کارکــرد ( )functionبهمعنــای رابطــۀ متقابــل هــر عنصــر بــا عناصــر دیگــر و نیــز
ـتم اثــر اســت؛ کارکــرد همــان نقشــی اســت کــه شــگرد در خدمــت ایفــای آن اســت .البتــه کارکــرد هــر شــگرد بســته بــه زمینــۀ
بــا کل سیسـ ِ
اثــر متفــاوت اســت .انگیــزه ( )motivationنیــز دلیلــی اســت کــه وجــود شــگرد را توجیــه میکنــد؛ بهبیاندیگــر ســرنخی اســت کــه در اثــر
وجــود دارد و بــه مــا میگویــد چــرا از فــان شــگرد اســتفاده شــده اســت (همــان.)29-28 :
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میدهـد ،سـپس بـا تکیـه بـر ایـن تحلیـل و بهمـدد مقـوالت جامعهشـناختیِ طرحشـده در
ِ
نظـری تحقیـق میکوشـد فیلـم را به شـیوهای جامعهشـناختی تحلیـل کند  .
رویکـرد
یه حبه قند
خالصۀ داستان

یـه حبـه قنـد داسـتان دور هـم جمعشـد ِن یـک خانـوادۀ سـنتیِ یـزدی در خانـۀ قدیمـیِ

پدریشـان بهمناسـبت عروسـی آخریـن دختـر خانواده ،پسـند ،اسـت .قرار اسـت پسـند با

پسـری بـه نـام کیـوان از خانـوادۀ همسـایه ،کـه حـاال مقیـم آمریکاسـت ،ازدواج غیابی کند

و بـه آمریـکا بـرود .چهـار خواهـر بزرگتـر خانـواده (کـه برخی سـاکن یزد و برخـی مقیم
شـهرهای دیگرند) و همسـر و فرزندانشـان برای مراسـم ازدواج به خانه پدری برگشـتهاند.
پـدر آنهـا در قیـد حیات نیسـت و مادر مدیر خانواده اسـت .آنهـا یک دایی دارند که نقشـی

محـوری در ایـن زندگـی دارد و گویـا بـه ایـن ازدواج راضـی نیسـت .او دلش میخواسـته
پسـند بـا قاسـم بـرادرزادة همسـرش کـه حـاال در خدمـت سـربازی اسـت و بسـیار هـم

عاشـق پسـند اسـت ،ازدواج کنـد .البتـه دایـی در نهایـت تسـلیم تصمیم جمع شـده اسـت.
ِ
جزئیـات کامـل فرایند تـدارک مقدمـات عروسـی ،روابط
فیلـم بهشـکلی واقعگرایانـه و بـا
اعضـای خانـواده ،گفتوگوهـای زنانـه ،بازیهـا و اشـتیاقهای کـودکان ،روابـط باجناقها،
مناسـک ورود خانـوادۀ دامـاد ،فضاهـای تودرتـوی خانـۀ سـنتی ،و هـر امـر جزئـی دیگری

را بازنمایـی میکنـد .مهمانـان هرکـدام دنیـا و دغدغـهای دارنـد و در میـان هیاهـوی جمع،

پسـند گاهوبـیگاه بـا سـکوتهایش نشـان میدهد کـه چندان در تصمیمش راسـخ نیسـت.
مراسـم عروسـی در عادیتریـن و منظمتریـن شـیوۀ خـود بهخوبـی پیش میرود کـه ناگهان

وقـوع یـک اتفـاق همـه چیـز را بـر هـم میزنـد :دایـی کـه از بچگـی عـادت دارد هنـگام
نوشـیدن چـای ،یـک حبـه قند را بـاال بینـدازد و بخورد ،ایـن بار موقـع انجام ایـن کار حبه

قنـد یکراسـت در گلویـش میافتـد و خفـهاش میکنـد .ایـن حادثـه شـادی را به شـیون و
مراسـم عروسـی پسـند را بـه عزای دایـی تبدیل میکند .قاسـم هم که ندانسـته بـه مرخصی

میآیـد ،بـا دیـدن واقعیـت تلـخ مـرگ دایـی پـی میبرد کـه تنهـا حامـیاش در رسـیدن به

پسـند را از دسـت داده اسـت .لـذا پـس از تعمیـر رادیـوی کهنـة دایـی ،بیخبـر خانـه را
تـرک میکنـد و سـر خدمـت برمیگـردد .پسـند کـه بـا مـرگ دایـی و دیـدن دوبارۀ قاسـم
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تردیدهایـش بیشـتر شـده اسـت ،سـر سـفرة شـام در پاسـخ بـه سـؤال خواهرش کـه «حاال
چـه بایـد کـرد؟» ،میگویـد پـس از چهل ِم دایی جـواب خانـواده دامـاد را خواهـد داد .برق
رفتـه بـود کـه قاسـم رادیـو را تعمیر کـرد و دوشـاخه را بـه پریز زد .نیمهشـب کـه همه در
خـواب هسـتند بـرق وصل میشـود .پسـند برمیخیزد تـا چراغ اتاقهـا را خامـوش کند که

آوای ترانـهای را میشـنود .ردش را میگیـرد و بـه اتـاق دایـی میرسـد کـه رادیـواش ترانه
«بگـو کجایـی» کـورس سـرهنگزاده را پخـش میکنـد .او بـا چراغـی در دسـت نیمهشـب

کوچهبهکوچـه دنبـال قاسـم مـیرود و داسـتان همینجـا بـه پایـان میرسـد.
معانی صریح (معنای ارجاعی و معنای آشکار)

یـه حبـه قنـد در نـگاه اول فیلمـی اسـت راجـع بـه زندگـی سـنتی ،مناسـبات خانوادگـی،

تـدارکات و حواشـی مراسـم عروسـی و کل حـوادث تلـخ و شـیرینی کـه طـی یک جشـنِ

سـنتی بـر تمـام شـرکتکنندگان میگـذرد .آنچـه در همـان وهلـۀ نخسـت ،و بـدون نیاز به

تفسـیر ،پیـش چشـم مخاطـب مجسـم میشـود فضـای کنشهـا و گفتارهـا و تعاملهـا در
یـک مراسـم عروسـی در محیطـی سـنتی اسـت .درواقـع ،معنـای ارجاعـی این فیلم بسـیار
روشـن و بـرای اکثـر مخاطبـان ،از هـر جنـس و نسـلی ،قابلدرک اسـت:

آخریـن دختـر یـک خانوادۀ گسـتردۀ سـنتی قصـد دارد برخالف میـل دایی با پسـری از

خانـوادۀ همسـایه ،کـه اکنـون مقیـم آمریـکا اسـت ،ازدواج کنـد؛ لکن ایـن ازدواج بهسـبب

مـرگ ناگهانـی دایـی بـه تعویـق میافتـد و بالتکلیـف میماند.

اگـر بپذیریـم کـه معنـای ارجاعی همـان معنایی اسـت که مخاطـب میتوانـد مصداقش

را در جهـان واقعـی تشـخیص دهد ،بایـد بگوییم که تشـخیص واقعیت بیرونی مورد اشـارۀ

ایـن فیلـم نیـز بـرای مخاطـب دشـوار نیسـت :ایـن واقعیـت کـه بعضـی اوقات وقـوع یک
رخـدادِ نامنتظـره سـیر زندگـی فـرد یا جمعـی از افـراد را بههم میریـزد و آنها را دسـتپاچه

ِ
واقعیـت قابـلدرک را دسـتمایه قـرار میدهد تـا ایدهای
و سـردرگم میکنـد .امـا فیلـم ایـن
روشـن و بـاز هـم قابلفهـم بـه مخاطـب عرضه کنـد که همـان معنای آشـکار اثر اسـت:

«در زندگـی هیـچ چیـزی الیابـد قطعـی و تضمینـی نیسـت ،هـر اتفاقـی ممکـن اسـت

بیفتـد .همـواره چیـزی به اسـم رخـداد در کمین سـیر طبیعـی امور زندگی نشسـته اسـت».
درک ایـن معنـای آشـکار نیـاز بـه احاطـه بـر فنـون پیچیدۀ تفسـیر نـدارد .این ایـده که
11

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دوره  ،8شماره دوم پاییز و زمستان 1395

وقـوع یـک رخـداد نامنتظـره (مـرگ دایـی وسـط مراسـم عروسـی) سـیر طبیعـی مناسـک

شـادی را دسـتخوش اسـتحالۀ جوهـری میکنـد و آن را بـه مناسـک شـیون بدل میسـازد،
بـرای هـر مخاطبـی قابـلدرک اسـت .جشـن و شـادی در فرهنگ و سـنت ایرانی ریشـهدار
اسـت و بهویـژه بـا مناسـبات خانوادگی و خویشـاوندی و فضاهـای گرم و صمیمی و آشـنا
پیونـد خـورده اسـت .در ایـن گونه فضاهـا معمـوالً کارناوالـی از دورهمبود ِن افراد آشـنا در

قلمـروی خصوصـی امـا گسـترده برپا میشـود .از این منظر مراسـم عروسـیِ سـنتی همواره

بهانـهای بـوده اسـت بـرای تجدیـد دیدارها ،گفتوگوهـا ،بازیهـای محلی ،آشـتیکردنها،

گلهگـذاری ،بگومگوهـای زنانـه ،متلکگفتـن ،قایمموشـکبازی و جـز آن؛ یعنی نـه فضایی

فرمـال و سـرد بلکـه شـکلی پرنقشونـگار از برهمکنشهـا و دیالوگهـا بـوده اسـت .یـه
حبـه قنـد دارد ایـن مراسـم عروسـی را در غنیترین شـکلِ سـنتیاش بازنمایـی میکند ،اما

وقـوع یـک رخـداد نامنتظـره و بهظاهـر بیربـط (خفهشـدن دایی بر اثـر یک حبـه قند) کل
ً
کاملا متضـاد تبدیـل میکنـد :مراسـم
ایـن کارنـاوال قـوی را بههـم میریـزد و بـه چیـزی
شـیون و سـوگواری .بـرای هـر مخاطبـی قابلفهم اسـت کـه یک رخـداد نامنتظـره میتواند
شـادی را بـه شـیون تبدیـل کنـد .فیلـم در ارائـۀ ایـن معنـای آشـکار موفـق عمـل میکنـد.
سـبب موفقیتـش در ایـن کار اساسـ ًا ایـن اسـت کـه فـرم یـا سـاخت آن قرابـت بسـیاری با
آثـار امپرسیونیسـتی دارد .امپرسیونیسـتها عالقـۀ وافـری بـه ثبـت عینـی زندگـیِ واقعی و

طبیعـت داشـتند و میکوشـیدند جزئیـات و لحظـات گـذرای حیـات ،صحنههـای رقـص،

زنـان زیبـا و مناظـر طبیعـی را در تابلوهایشـان بـه نمایـش بگذارنـد (لینتُـن.)489 :1386 ،
ایـن دقیقـ ًا کاری اسـت کـه یـه حبـه قنـد بهمیانجـی بازنمایـی یک مراسـم عروسـیِ سـنتی

انجامـش میدهـد .اگـر امپرسیونیسـتها در آثارشـان بهدنبـال بهتصویـر کشـیدن روزگار
خـوش و زیبـای گذشـته ،جمعیتهـای سـرخوش شـهری ،مـردان و زنـا ِن شـیکپوش در
مراسـم جشـن و شـادی ،حـاالت آدمـی در تفریـح و اسـتراحت و قـدم زدن ،فضـای زنـدۀ
کافههـا و پیادهروهـا و زندگانـی و بازیهـای کـودکان داشـتند ،یه حبـه قند نیـز دقیق ًا همین
کار را میکنـد .نَفـس بازنمایـی زندگـی ،آنگونـه کـه واقعـ ًا جریـان دارد ،در ایـن فیلم حائز

اهمیـت اسـت .فیلـم بـا رنگهـای گـرم و متنـوع ،قاصدکهـای ریز یـا چیزهایـی گیاهمانند

کـه در هـوا شـناورند ،خردهریزهـای رنگارنگ کاغـذ و زرورق که در فضا پخش میشـود و
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تاشهـای رنگـی بـا آن شرشـرههایی که فـرو میریزنـد تصویـری امپرسیونیسـتی از زندگی
ِ
متحـرک نقاشیشـده از آبرنـگ اسـت،
بـه نمایـش میگـذارد .فیلـم گویـی یـک تابلـوی
ِ
لحظـات تلـخ و شـیرین ،لبخندها و اشـکها ،صداقتها
آبرنگـی ترکیبیافتـه از خاطـرات،

و حقهبازیهـا ،مهربانیهـا و قهرکردنهـا ،و آوازهـای درونـی عواطـف و هیجانها .ترکیب

مـوزون معمـاری سـنتی (اتاقهـای تودرتـو ،حیـاط و حـوض و بـاغ) بـا پوشـش زنـان و
ِ
گفتـاری سـنتی کیفیـت فرمیک و تماتیـک آثار امپرسیونیسـتی را به
تعاملهـا و اسـلوبهای
ذهـن تداعـی میکنـد .شـاید بـه همین دلیل بـود که منتقـدان از ایـن اثر با عناوینـی همچون

«قالـی ایرانـی»« ،والـس عشـق و مرگ و زندگـی»« ،نقالـی و پردهخوانـی ایرانـی»« ،مینیاتور
ایرانـی» و «درخـت زندگـی» یاد کردنـد (گلمکانـی.)70 :1390 ،

یـه حبـه قنـد معنای آشـکار «قطعی نبودن سـیر طبیعـی امـور» را در متن چنیـن بازنمودِ

غنـی و زیبایـی از حیـات اجتماعـیِ سـنتی ارائـه میکنـد .بدینسـان ایـن فیلـم کارکـرد
نوعـی «ایمـاژ دیالکتیکـی» را ایفـا میکنـد .اگر بپذیریـم که «ایمـاژ دیالکتیکـی منظومهای از
عناصـر اسـت کـه در مونتاژ بـا یکدیگـر جرقهای ایجـاد میکنند کـه بهواسـطۀ آن خوانایی،

فهمپذیـری ،ارتبـاط و نقـد ممکن میگردد» (کاظمـی ،)110 :1384 ،این فیلـم نیز منظومهای
از چنـد قصـه در متـن یـک زندگـی سـنتی با آهنگـی آرام اسـت :بهجـای تعریف داسـتانی

واحـد و خطـی ،قصههـای متعـدد در فضایـی شـلوغ و تودرتـو پرداخـت شـده اسـت و

مخاطـب از البـهالی مونولوگهـا و دیالوگهای شـخصیتها داسـتان زندگـی هریک از آنها
را متوجـه میشـود .برخلاف ملودرامهـای رایج که معموالً دو شـخصیت اصلـی را در قاب
میگیرنـد و کل حـوادث ،دیالوگهـا و کنشهـای داسـتان را حولوحـوش قصـۀ زندگی و
سرنوشـت آنـان سـامان میدهنـد ،این فیلم سرشـار از سـکانسها و نماهای شـلوغی اسـت

کـه در آنهـا هیـچ شـخصیت یـا کنـش یـا دیالوگـی محوریـت نـدارد .نمیتـوان بازیگـری
را یافـت کـه بهتـر از دیگـری باشـد یـا دوربیـن بیشـتر حـول محـور او بچرخـد .هرکـدام

از شـخصیتهای فیلـم حرفهایـی بـرای گفتـن دارنـد ،طوریکـه تماشـاگر نمیتوانـد
ِ
جزئیـات بازنموده بسـیار متنـوع و پراکنده
هیچیـک را بهحالخـود رهـا کنـد .از همیـن رو،
مینماینـد .ایـن جزئیـات بههیچوجـه در خدمـت باورپذیرکـردن فلان یـا بهمـان قصـه یـا
تقویـت سـببیتهای داسـتانی نیسـتند ،بلکـه بهمثابـه اجـزای الینفـک خـودِ جریـا ِن سـیا ِل
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زندگـی بازنمایـی میشـوند .بـه ایـن معنـا ،یـه حبـه قنـد نـه درامـی متعـارف ،بلکه برشـی
از خـود زندگـی اسـت .جزئیـات نمایـش یافتهانـد تـا خـود زندگـی را عمـق بخشـند و آن
ً
کاملا
را ملمـوس سـازند .ایـن جزئیـات پیونـدی سـببی بـا هـم ندارنـد ،امـا بـه شـیوهای

مـوزون روی بـوم زندگـیِ سـنتیِ روزگارِ
ِ
خوش گذشـته نقش بسـتهاند .جشـن و پایکوبی،
آشـپزی ،خیاطـی ،غیبتکردنهـا ،نیشوکنایههـای خواهـران و دامادها ،بازیهـا و دعواهای
کـودکان ،نـخ بسـتن بـه پـای قورباغـه ،دنبـال گنـج گشـتن ،تـاب خـوردن پسـند و چیـدن

سـیب ،پرتـاب میوههـا به داخـل حوض ،انعـکاس سـایة ریسـههای رنگی ،رقـص ریزپرها
در هـوا ،عـزاداری بـرای دایـی فقیـد ،خامـوش شـدن المپهـا ،و گریـه و ماتـم جملگـی
در ترکیبـی مـوزون بـا هـم مفصلبنـدی شـدهاند .ایـن جزئیـات بهسـان اجزایـی مـوزون
ً
اصلا وجـود نـدارد .عالوهبـر
کنـار هـم چیـده شـدهاند .گویـی زندگـی بـدون ایـن اجـزا
ِ
نورپـردازی عالـی همـۀ ایـن اجـزا در قالبـی امپرسیونیسـتی ،بازنمایـی آنها با
رنگآمیـزی و
حـرکات اسلوموشـنِ دوربیـن و موسـیقی زمینـه ِ
ای اثر ،آهنـگ آرامبخش زندگـی روزمره را

بهخوبـی بـرای مخاطـب بـه نمایـش میگـذارد .حـرکات مـوزون دوربیـنِ دسـتی بـا فاش

شـدن هـر قصـه در دل داسـتان اصلـی و هزارتـوی فضاهای خانـه تطابـق دارد .رنگآمیزی،
نورپـردازی ،حـرکات دوربیـن و موسـیقی متـن در نوعـی هارمونـی کامل ،پرتـرهای گویا و

متحـرک از زندگـی روزمـرهای سـاختهاند کـه گویـی در آن همه چیـز آرام اسـت .هیچکدام

از شـخصیتهای داسـتان عجلـهای ندارنـد و گویـی چیزی ورای زندگیشـان جسـتوجو

نمیکننـد .کل ایـن حیـات اجتماعـیِ بازنماییشـده در فیلـم همان چیزی اسـت کـه فرد آن
را طبیعـی ،قطعـی ،خدشـهناپذیر و ناگسسـتنی متصـور میشـود ،امـا فیلم نشـان میدهد که

وقـوع یـک رخـداد میتوانـد کل ایـن زنجیـرۀ ناگسسـتنی را پـاره کنـد و به فضایـی متضاد
بـدل سـازد .ایـن آشـکارترین معنایـی اسـت کـه هـر مخاطبـی با دیـدن یـه حبه قنـد به آن

میرسـد  .

معانی ضمنی (معنای تلویحی و معنای داللتگر)

اهمیـت فیلـم فراتـر از ارائـۀ ایـن معانی صریح اسـت و به عمقـی بودن آن در سـطح معانی

ضمنـی برمیگـردد کـه خـود دو نوعانـد :تلویحـی و داللتگـر .معانـی تلویحـی را بهمـدد

تفسـیر فنـی نشـانهها و قرایـن اثر هنـری میتوان دریافـت و معانـی داللتگر را با قـرار دادن
14
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اثـر در بسـتر تاریخی/اجتماعـی آن .در اینجـا نخسـت میکوشـیم معانـی تلویحـی اثـر را از

طریـق تحلیـل قواعـد فرمیـک (کارکرد ،شـباهت و تکـرار ،واریاسـیون ،گسـترش ،وحدت/

عدموحـدت) و اصـول سـاختار روایـی (پیرنـگ و داسـتان ،سـببیت ،شـخصیتها ،زمـان و

مـکان) نشـان دهیـم و سـپس بـا تحلیـل جامعهشـناختی اثـر معانـی داللتگـر آن را تشـریح

کنیم .

همانطـور کـه گفتـه شـد معنـای تلویحـی نیازمنـد تفسـیر اسـت و ایـن تفسـیر جـز از

رهگـذر تحلیـل قواعـد فرمیک و سـاختار روایـی اثر امکانپذیر نیسـت .در ارتبـاط با قواعد

فرمیـک نخسـتین مقولـهای کـه بایـد بررسـی شـود عبـارت اسـت از «کارکرد عناصـر»؛ هم

عناصـر روایـی و هـم عناصـر سـبکی .از ایـن حیـث ،یـه حبـه قنـد ازآنجاکـه فیلمـی پر از
جزئیـات اسـت عناصـر بسـیاری در خـود دارد و چـون فاقـد داسـتانی خطـی اسـت تمـام
عناصـر آن واجـد اهمیـت همسـاناند .مشـخص ًا میتـوان دربـارۀ کارکـرد «مجالسـت و
گپهـای زنانـه»« ،بازیهـای کـودکان»« ،اختلاف دامادهـا»« ،رنگهـا و نورها»« ،موسـیقی

متـن»« ،حیـاط و حـوض و درختان» سـخن گفت کـه جملگی در محوری همنشـینی تابلوی

زندگـی را رنگینتـر میکننـد .کارکـرد اینهـا غنـا بخشـیدن بـه ایمـاژ جوشـش و سـیالیت
امـر روزمـره اسـت .دومیـن مقولـۀ مرتبـط بـا قواعـد فرمیک «شـباهت» یـا «تکرار» اسـت،

بهمعنـای آشـنا بـودن شـخصیتها و مکانهـا و دیالوگهـا و رفتارهـا و غیـره .هـر عنصـر

تکرارشـونده را موتیـف مینامنـد کـه خـود میتوانـد رنگ ،شـیء ،مـکان ،آدم ،صـدا ،رفتارِ

شـخصیت ،الگـوی نورپـردازی و زاویـۀ دوربیـن باشـد (بـوردول و تامپسـن.)75 :1384 ،
یـه حبـه قنـد بهسـبب آنکـه میخواهـد رونـد ریتمیـک سـیر وقایـع در زندگـی روزمـره را

بازنمایـی کنـد بهوفـور از این شـگرد اسـتفاده میکنـد :دیالوگهـای زنانه مضامین همسـانی

دارنـد؛ دعـوای باجناقهـا ،بگومگـوی یکـی از دامادهـا بـا مـادرزن ،غرولندهـای دایـی و

بازیهـا و شـیطنتهای کـودکان بـرای مـا آشـنا هسـتند و فیلـم بـر محوریـت موتیفهایی

چـون خانـواده ،خانـه ،گفتوگو ،مشـاجره ،آشـتی ،شـادی ،ماتم و مصیبت بنا شـده اسـت.
امـا یـه حبـه قند در عیـن آکنـده بـودن از شـباهتها و تکرارها« ،واریاسـیو ِن» شـخصیتها
و مکانهـا و کنشهـا را نیـز برجسـته میسـازد و بهمـدد همیـن اسـت کـه موفـق میشـود

درهمتنیدگی/تقابـل روزمرگـی و رخـداد را نمایـان سـازد .تفـاوت شـخصیتی سـه دامـاد،
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سـه خواهـر ،اختالفنظرهـای دایـی بـا بقیـه ،وجـود ابزارهایـی مثـل گوشـی تلفـن همراه
و لبتـاپ در یـک محیـط سـراپا سـنتی ،تقابـل عروسـی و عـزا فقـط برخـی از مصادیـق
واریاسـیوناند .بهلحـاظ «گسـترش فرمـی» ،این فیلـم اص ً
ال قصـهای واحد و خطـی را دنبال
نمیکنـد و لـذا پایـان فیلـم میتواند دقیق ًا در حکم آغاز آن باشـد :پسـند چراغ در دسـت در

کوچههـای تاریـک بهدنبـال قاسـم مـیدود تـا زندگـی را دوباره از سـر بگیرد و دسـتآخر
اینکـه از حیـث «وحدت/عدموحـدت» ،همـۀ روابـط درون فیلم بـا ایجاز و بهضـوح در هم

تنیـده شـدهاند و در روابـط فرمـی آن خالئی دیده نمیشـود :هر عنصری کارکرد مشـخصی

دارد ،شـباهتها و تفاوتهـا را میتـوان تشـخیص داد و فـرم بهشـکلی منطقـی گسـترش
مییابـد .میتـوان قواعـد فرمیـک ایـن فیلـم را در جدولـی شـبیه جـدول زیر ترسـیم نمود:
جدول  :1قواعد فرمیک یه حبه قند

عالوهبـر قواعـد فرمیـک ،بـرای کشـف «معانـی تلویحـی» اثـر ،تحلیـل اصـول سـاختار

روایـی بسـیار ضـروری اسـت .عمدهتریـن اصـول سـاختار روایـی همانـا روایت ،داسـتان،

پیرنـگ ،شـخصیتپردازی ،زمـان و مـکان اسـت .اگـر بپذیریـم کـه «روایت» عبارت اسـت
از مجموعـهای از وقایـ ِع متکـی بـر منطـق سـببی کـه در زمـان و مـکان روی میدهنـد ،باید
اذعـان کـرد کـه شـیوۀ روایتپـردازی قصـه در یـه حبـه قنـد اساسـ ًا مبتنـی بر منطق سـببی
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نیسـت؛ رخدادهـا رابطـهای سـببی بـا هـم ندارنـد ،بلکـه در کنـار هـم و همتراز هـم چیده
شـدهاند .بهعلاوه ،فیلـم فاقـد راوی مسـلط (اول شـخص ،سـوم شـخص یـا دانـای کل)
اسـت؛ مخاطـب جزئیـات قصـه را از زبـان همـگان و بهواسـطۀ دیالوگهـا و برهمکنشهـا

متوجـه میشـود .همـۀ شـخصیتها خطـاب به یکدیگـر حـرف میزنند و صـدای هیچکس

بلندتـر و برجسـتهتر از بقیـه نیسـت .و سـرانجام اینکـه از روایتپـردازی خطـی در اینجـا

خبـری نیسـت .درسـت بـه همیـن دلیـل مـا بـا نـوع خاصـی از «داسـتان» روبهرو هسـتیم؛
داسـتان زندگـیای کـه آغـاز و پایان مشـخصی نـدارد؛ از هر نقطهای میتواند شـروع شـود

و هـر نقطـهای را هـم میتـوان بهمثابـه پایـان (و آغـاز دوبـارۀ) آن تصـور کـرد .مجموعـۀ 

همـۀ وقایـع موجـود در روایـت ،چـه آنهایـی کـه آشـکارا عرضـه میشـوند و چـه آنهایـی
کـه بیننـده وجودشـان را اسـتنباط میکنـد ،داسـتان را تشـکیل میدهنـد .از ایـن منظـر باید

گفـت کـه یـه حبـه قنـد واجـد غنـای داسـتانی خارقالعـادهای اسـت ،چراکـه هـر عنصری
از آن ،مجموعـۀ وسـیع و بیپایانـی از عناصـر شـکلدهندۀ جهـان زندگـی روزمـره را در

ذهـن مخاطـب تداعـی میکنـد .بهبیاندیگـر ،چیزهایـی کـه مخاطـب بهواسـطۀ سـازوکار
تداعـی وجودشـان را اسـتنتاج میکنـد بسـیار بیشـتر از چیزهایـی اسـت کـه در «پیرنـگ»

آمـده اسـت« .پیرنـگ» یعنـی مجموعـهای منظـم از وقایع سـببی کـه در فیلم میبینیـم ،یعنی
شـامل آن دسـته از وقایـع داسـتان اسـت کـه مسـتقیم ًا عرضـه میشـوند .درسـت اسـت که

پیرنـگ ایـن فیلـم همچون تابلویـی امپرسیونیسـتی زندگـی روزمره را بـا جزئیاتی بسـیار و
بهطـرزی واقعـی عرضـه کـرده اسـت ،لکـن ازآنجاکـه زندگـی روزمـره واجد غنـا و عمقی

بیپایـان اسـت ،مخاطـب بـا دیـدن ایـن پیرنـگ بسـیاری چیزهـای دیگـر را کـه در پیرنگ
بازنمایـی نشـدهاند بـه خاطـر مـیآورد .مث ً
ال بـا دیدن شـخصیتهای فیلـم بسـیاری از افراد
واقعـی زندگـی در ذهنمان تداعی میشـوند« .شـخصیتپردازی» بهشـیوهای کام ً
ال رئالیسـتی

و در متـن زندگـیای طبیعـی انجـام گرفتـه اسـت .رفتارهـا ،مهارتهـا ،سـلیقهها ،حـاالت
روانـی ،لبـاس و قیافههـای دامادهـا ،خواهـران ،دایـی ،کـودکان ،پسـند ،مـادر پسـند و بقیه

بـرای ما آشـنا هسـتند .هیچ شـخصیتی محـور قصه نیسـت .جایگاههـای آنها سلسـلهمراتبی

نیسـت .شـادیها و رنجهـا هـر شـخصیت را از زبـان و از رفتـار خـود او متوجه میشـویم.
شـخصیتها متفاوتانـد امـا در زیسـتجهانی مشـترک بـا دردهـا و شـادیهای مشـترک
17
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مواجـه هسـتند .مـا در مقـام مخاطـب تفسـیر تکتـک آنهـا از ایـن چیزهـای مشـترک را
میشـنویم و میبینیـم« .زمـان» قصـه طولـی نیسـت ،بلکـه برشـی از زندگـیای بیآغـاز و

بیپایـان اسـت .طـول زمانـیِ پیرنگ دو شـبانهروز اسـت که قصه را بهشـکلی سـاده روایت
میکنـد و لـذا کمتـر از شـگردهایی مثـل فالشبـک و فالشفـوروارد اسـتفاده شـده اسـت.
در ایـن اثـر زمـان در دل خـود زندگی ادغام شـده اسـت« .مـکا ِن» روایت یک خانـۀ قدیمیِ

سـنتیِ بـزرگ در شـهری بـا بافـت سـنتی اسـت .جنـس ایـن مـکان تناسـب کاملی بـا ریتم

آرام روزمرگـی سـنتی دارد کـه شـخصیتها در آن غوطـهور و آرمیدهاند .جـدول زیر اصول
سـاختار روایـی فیلم را نشـان داده اسـت:

جدول  :2اصول ساختار روایی یه حبه قند

بـر مبنـای تحلیل «قواعد فرمیـک» و «اصول سـاختار رواییِ » اثر میتـوان معنای تلویحی

یـه حبه قنـد را این گونـه صورتبندی کرد:

«زندگـی آدمـی منبـع جوشـان باورها/اندیشـهها/کنشها و سرچشـمۀ اصلی وقـوع تمام
رخدادهـا اسـت .ایـن زندگـی همواره آبسـتن ض ِد خویش اسـت».
ایـن معنـای تلویحـی سـنگبنای اصلـی معنای داللتگـر آن نیز هسـت ،یعنی ایـن امر که

جهـان اجتماعـی چگونـه در اثر انعکاس یافته اسـت .معنـای داللتگر را فقـط بهمدد مقوالت

جامعهشـناختی ،و البتـه بـا اتـکا بر سـه معنای قبلـی ،میتوان اسـتنتاج کرد .از ایـن منظر ،یه

حبـه قنـد بهطورکلـی فیلمـی اسـت دربـارۀ درهمتنیدگی/تقابل امـر روزمره و رخداد .سـیر
18
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وقـوع رویدادهـا و پیشـبرد امـور در ایـن فیلـم ،بهرغـم یکنواختـی و ریتمیکبـودن ،طوری
اسـت کـه مخاطـب دائمـ ًا منتظـر اسـت همـه چیـز کنفیکـون شـود .زندگـی در نابترین
شـکل آن سـاری و جـاری اسـت ،امـا همیـن زندگـی حـاوی انـواع تنشهـا و تناقضها و
چندپارگیهـا اسـت کـه دائمـ ًا در نوعـی مفصلبنـدی موقتـ ًا الپوشـانی میشـوند .در ایـن

فضـا آدمیـان بهسـبب بیخبـری از علـل و معانـی وقـوع رخدادهـا همـواره میکوشـند آنها
را متناسـب بـا ذهنیتهـای شـکلگرفته و عادیشـدۀ خود تفسـیر کننـد .تصـورات و اوهام

و اسـطورهها ،کـه خـود ازجملـه خمیرمایههـای نگهدارنـدۀ این زندگـیِ بدیهیپنداشتهشـده

هسـتند از همینجـا پدیـد میآینـد .مـرگ دایـی بهمثابـه «رخـداد»ی نامعلوم به شـکلگیری

تفسـیرها و تصوراتـی وهمآلـود میانجامد که آخر سـر در بازگشـت پسـند به سـوی قاسـم
تأثیـر دارنـد .نقطـة مقابل زندگـی همواره دو رخـداد «مرگ» و «عشـق» نشسـتهاند و جریان
سـیال امـا ریتمیـک آن را بـه فروپاشـی تهدیـد میکننـد .عشـق شـکلی از مخاطرهجویـی

اسـت کـه در متـن همین روزمرگی جسـتوجو میشـود .پسـند رؤیای رسـیدن به عشـقش
در آمریـکا را دارد و حتـی بعـد از رخـداد مـرگ دایـی ایـن مخاطرهجویـی را رهـا نمیکند

بلکـه بـا فانوسـی در دسـت نیمهشـب در کوچههـای تاریک دنبـال آن (اینبار دنبال قاسـم)
مـیدود .مـرگ نیـز در ُکنـه امـر روزمره النـه کرده و بخشـی از خـود زندگی اسـت .اما بعد
از وقـوع رخـداد و انهـدام «سـیر طبیعـیِ امـور» ،روزمرگی دوبـاره آغاز میشـود و خود آن
رخـداد بهتدریـج بخشـی از امـر روزمرۀ جدیـد را تشـکیل میدهد.

نتیجهگیری

یـه حبـه قند فیلمی اسـت دربـارۀ درهمتنیدگی/تقابل رخداد (در اینجا مـرگ) و امر روزمره

(زندگـی بهماهـو زندگـی) .تمـام جزئیـات قصـه در خدمـت بازنمایـی سرشـت متلـون امر

روزمـره و چگونگـی وقـوع و زایش امر شـگفتآور یـا رخداد از بطن آن اسـت .به جزئیات
زیـر دقـت کنیـد« :خانـواده خواهـر اول کـه سـر میرسـند ،علی پسـر کوچکتر خانـواده با

شـیطنت خـودش را بـه سـوراخ بـاالی در میرسـاند و روی سـر پسـند نقـل میریـزد ،در
کـه بـاز میشـود ،حتی اجـازه نمیدهد پسـند رویـش را ببوسـد ،و دواندوان خـودش را به

حـوض میرسـاند و در راه لباسهایـش را هـم درمـیآورد و بـه آب میپـرد .لحظهای پیش
از آن ،ننهجواهـر خدمتـکار خانـه پسـرک نـاآرام را برحـذر مـیدارد کـه مبـادا مثل پارسـال
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خـودش را در معـرض خفگـی قـرار دهـد» .یـا در سکانسـی دیگـر متوجـه میشـویم کـه

«مسـعود ،پسـر نوجـوان هرمـز ،حاصـل ازدواج اول او اسـت و از زبان خواهران میشـنویم

کـه زن اول او بهخاطـر اخلاق بد شـوهرش دق کرده اسـت» .جزئیات دیگـری مثل «عالقۀ 
مرضیـه دختـر اعظـم بـه مسـعود و بیاعتنایـی مسـعود»« ،اینکـه مسـعود سـودای رفتـن به
خـارج دارد»« ،قضیـۀ گـم شـدن تلفـن همراه مرضیـه که بعـد میفهمیم برادرش رضـا آن را

برداشـته اسـت»« ،بحـث بچههـا در مـورد اینکـه کربال خارج اسـت یا نـه»« ،بـازی بچهها با
قورباغـه و گوسـفند و مرغوخروسهـا»« ،نیـش زدن زنبـور به حمیـد»« ،پـول دادن اعظم به
مـادرش بـه بهانـة تعمیر حوض» و بسـیاری جزئیات دیگـر جملگی فقـط در خدمت همین

امـر هسـتند .ریتمیـک بـودن ،یکنواختی ،سـیالیت ،زنـده بـودن و پویایی امر روزمـره بهمثابه

خصلتهـای متضـاد امـا درهمتنیـده بهخوبـی در ایـن بـه نمایـش درآمدهاند.

بنـا بـه روایـت ایـن فیلم حیـات اجتماعـی فـرد ایرانـی ،باالخص در شـکل سـنتیاش،

حیاتـی پربـار ،متلون ،گشـوده و زایا اسـت ،اما این حیـات اکنون در زمانۀ تشـدید پیامدهای

مدرنیتـه و ورود بیرویـۀ مدرنیزاسـیون ،در معـرض تهدیـد قـرار گرفته اسـت .عدمقطعیت،
تزلـزل ،بیریشـگی و ازجاکندگـی در متـن این حیات سـنتی رسـوخ کرده اسـت و لذا دیگر
نمیتـوان بـا آرامـش و اطمینـا ِن قدیم در آغوش آن زیسـت .خانـۀ قدیمی و سـنتی خانوادۀ
پسـند کـه در جایـی امـن و دورافتـاده در شهرسـتان قـرار دارد بازهم مصون از نفـوذ عناصر
ِ
ظرایـف قدیمـ ًا بههمپیوسـتۀ زندگی روزمـره اینک در
تهدیدگـ ِر مـدرن نیسـت .جزئیـات و
معـرض ازهمگسـیختگی بهواسـطۀ رسـوخ تلفم همـراه و لپتـاپ و مهاجـرت و خودرو و
غیـره اسـت .فیلـم نشـان میدهد که حتی دوردسـتترین اَشـکال سـنتی زندگی دسـتخوش

تناقـض و تعـارض شـدهاند و از دل خـود ضـد خویش را تولیـد میکنند .همه چیـز از بطن

امـر روزمـره برمیخیـزد و ورای آن چیـزی وجـود ندارد .حتـی رخدادی مثل مـرگ که امر
روزمـره را منهـدم میکنـد خـود بخشـی الینفـک از آن اسـت و در بطـن آن پـرورده شـده
ِ
حیـات معمولی
اسـت .امـر روزمـره درعینحـال مـأوای شـگفتیها و رازآلودگیهـا اسـت؛

آکنـده از رخدادهـای عجیـب و نامأنـوس اسـت .شـگفتآور بـودن و ناآشـنابودن برخـی
رخدادهـا بـدان سـبب اسـت کـه آدمـی بـه سـیر ریتمیـک روزمرگـی خـو میگیـرد .اما در
عصـر مـدرن این سـیر ریتمیـک دائم ًا در معرض ازهمگسـیختن اسـت .بهتعیبر بـن هایمور،
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«در عصـر مـدرن ،امـر روزمـره به صحنـۀ وقوع فراینـدی پویا تبدیل میشـود :فرایند ناآشـنا
کـردن امـر آشـنا ،عادتکـردن بـه تخریب دائمـی امورِ عادیشـده ،تلاش برای جـذب امر
ِ
متفـاوت زیسـتن» (هایمـور .)2 :2002 ،در صحنۀ امر
جدیـد و سـازگار شـدن با شـیوههای
روزمـره ،انقالبیتریـن تحـوالت پـس از چنـدی بـه طبیعـت ثانـوی مـا بـدل میشـوند ،امر
جدیـد بـه امـری سـنتی تبدیل میگـردد و پسماندههـای گذشـته در معرض بازنگـری قرار
میگیرنـد .هـر امـر تکـراریای میتوانـد بـه رخـدادی ویرانگـر بدل گـردد .کنـش تکراری

بـاال انداختـن یـک حبـه قنـد کل فراینـد بههمپیوسـتۀ زندگـی آدمیـان مختلـف را از هـم
میگسـلد .درواقـع ،کنـش تکـراری بـاال انداختن قنـد در حکـم نوعـی مخاطرهجویی ظاهر
میشـود کـه بـه تعبیـر زیمـل اساسـ ًا بـا نفـس زندگـی روزمـره در تضـاد اسـت ،زیـرا اگر
زندگـی روزمـره نمـاد تلاش برای کسـب امنیـت اسـت ،مخاطرهجویی رها کـردن خویش

بـه دسـت سرنوشـت اسـت« .مـا در مخاطرهجویـی خـود را دامـان قدرتهـا و تصادفـات
جهـان رهـا میکنیـم ،کـه میتواننـد مـا را خرسـند سـازند و در همان حـال میتواننـد ما را

نابـود کننـد» (زیمـل .)193 :1971 ،بـر ایـن اسـاس ،روزمرگـیِ مـدرن همواره آبسـتن ضد

خویـش اسـت :یـه حبـه قنـد کـه از قدیماالیـام انتظـار میرفتـه اسـت کام فـرد را شـیرین

کنـد در ایـن داسـتان بهطـرزی پارادوکسـیکال کام همه را تلـخ میکند .بهعلاوه ،روزمرگیِ

مـدرن ،آن گونـه کـه در ایـن فیلم برسـاخت شـده اسـت ،در آن واحد امری ناآشـنا و آشـنا

اسـت :بهرغـم آنکـه قصـۀ یـه حبـه قنـد بـه تکراریتریـن و یکنواختتریـن شـیوه پیـش

مـیرود ،مخاطـب هـر لحظـه انتظـار دارد اتفاقـی بیفتد و کل مناسـک شـادی بههـم بخورد.
علـت ایـن امـر ،بهنظـر نظریهپـردازان زندگـی روزمـره ،آن اسـت کـه «شـاکلۀ ایـن زندگی

را سـه عنصـر «یکنواختـی»« ،رازآلودگـی» و «عقـل عملـی» تشـکیل میدهنـد» (هایمـور،
 .)4 :2002لـذا امـر روزمـره هـر قـدر هـم یکدسـت و یکنواخت به نظـر آید متضمـن انواع

تناقضهـا و شـکافها اسـت .روزمرگیِ مـدرن ترکیبی از پویایی و ایسـتایی اسـت .به تعبیر
کـروک« ،امـروزه مفهومپـردازی نویـنِ روزمره بـر پویایی تجربـه تأکید مینهـد و تعابیری را

بـه چالـش میکشـد کـه یگانه دینامیسـم روزمـره را تکـرار و یکنواختـی میدانـد» (کروک،
 .)529 :1998آدمیـان در متـن ایـن روزمرگـی زندگـی میکننـد و «هرگـز قـادر نیسـتند از

نقطـهای بیرونـی و بلنـد در آن تأمـل کننـد .علـوم مدرن که سـودای چنیـن کاری دارند فقط
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آن را تخریـب و مسـتعمره میکننـد» (گاردینـر .)1381 ،یـه حبه قند ،برخلاف رویکردهای
رمانتیسـتی و پستمدرنیسـتی کـه حامـی تفکیکزدایـی ،ناهمگنیزدایـی و غوطهورشـدن

مجـدد در روزمرگـی هسـتند ،مـا را دعـوت میکند تا بـا اخذ بصیرتـی نقادانـه مفصلبندی

متناقـض امـر روزمره را بفهمیم .اگر امر روزمره همان امر یواشـکی و بیسـروصدایی اسـت
ً
اصلا جلـب توجـه نمیکنـد ،بایـد بدانیم کـه رخدادهـا و امور شـگفتآور همـواره در
کـه

ُکنـه آن النـه کردهانـد .از همیـنرو ،حیـات اجتماعـی دیگـر نمیتوانـد برای مدتـی طوالنی

خانـهای امـن ،مخزنـی معنابخـش و هویتبخـش ،و فضایـی آرام بـرای فـرد فراهـم کنـد،
چراکـه سـیر پرشـتاب وقـوع رخدادها و تحـوالت دائمـ ًا تناقضهـای آن را رو میکنند .فرد
ایرانـی در جهـان کنونـی ،درسـت مثل پسـند ،پـس از آنکه برای مدتی سـودای پیشـرفت و

تغییـر و رفتـن در سـر میپرورانـد ،آخرسـر ناگزیر میشـود نیمههای شـب فانوسبهدسـت
در کوچههـای تاریـک دنبـال عشـق قدیم و سـنتی و ازپیشتعیینشـدهاش بگـردد و آرامش

ازدسـترفته را نـزد او جسـتوجو کنـد .ایـن ایمـاژی اسـت از معلـق ماندن بین گذشـته و

حـال ،از درهمبافتگـی کهنـه و نـو ،و از دو نـوع حس متضـاد که حیات اجتماعـی ایرانی در

زمانـۀ کنونـی بـه فـرد القـا میکند :سـودای رفتن و تغییـر و تمنـای آرامش و ثبـات .یه حبه
قنـد نشـان میدهـد کـه ایـن دو نهفقـط قابلجمع نیسـتند ،بلکـه دو قطعـۀ ناهمسـاز آهنگ

نادلنشـین زندگـی در ایـران کنونیاند      .
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