
 از منظر نظريه روايت بارت در فيلمنامه جاذبه كاركرد رويداد

 سهم من از كهكشان

 رامتين شهبازي

روايت ، در قالب اين گونه گوني تقريبا بي پايان فرم ها، در هر عصري، در هر مكاني، در هر "گويد روالن بارت مي
توان مردماني يافـت كـه چـه در     جا نميجامعه اي حاضر است؛روايت با خود تاريخ نوع بشر آغاز مي شود و هيچ 

 "گذشته و چه در حال حاضر روايت نداشته باشد.....روايت به سادگي وجود دارد ، مثل خود زندگي.

هـاي   تـرين روش  دهد كه يكي از كاربردي پردازان حوزه روايت نشان مي اين تعريف بارت و بسياري ديگر از نظريه
تواند بسازد و هـم ويـران كنـد: جهـاني را      م ميروايتي كه ه استايت آن يابي به معناي يك اثر مطالعه رو دست

بـوديم. يكـي از    هـايش خـو گرفتـه    شناختيم و جهاني را ويران كند كه با تمام داشـته  خلق كند كه ما آن را نمي
خود  گيرد مقوله مطالعه روايت است. حال هايي نيز كه در مطالعه فيلمنامه رنگ و بوي كهنگي به خود نمي روش

رشـته   باشد. يكي از اين اشكال پژوهشگر را به مطالعات ميان هاي مختلفي داشته تواند شكل اين مطالعه روايت مي
يابد كه هويت يك ملت چگونه بازنمايي  گر با پژوهش پيرامون اثري روايي در مي رساند. براي نمونه مطالعه اي مي

شـود. مطالعـه زيباشـناختي يـك روايـت       آن محسـوب مـي   است. اما جنبه ديگر روايت مطالعه زيباشناختي شده
گر چگونه روايت خود را سامان داده تا معاني ثانويـه در مـتن مجـال     رساند كه روايت مخاطب را به اين درك مي

توان يك روايت را از هردو منظر  باشند. البته مطالعه هريك از دومورد باال در نفي ديگري نيست و مي ظهور داشته
 خواني قرار داد.مورد باز

چه قرار است در اين مقـال مـورد مداقـه قـرار گيرد،مطالعـه روايـت فيلمنامـه جاذبـه از منظـر           با اين مقدمه آن
هاي بصري فيلم،فيلمنامه توانسته با  نظر آمد كه جدا از جذابيت گونه به اين ،زيباشناختي است. پس از مشاهده اثر

اهي قرار دهد كه داستاني كم شخصيت را در ذهن خـود بگسـتراند و   تماشاگر را در جايگتوزيع درست رويدادها 
گـرا در   باتاثيري قابل تامل فيلم را ترك گويد. براي همين منظور و تبيين فرضيه باال روش روالن بـارت سـاخت  

مـورد   يابـد  در اين زمينه نيز تنها كاركردها كه در زمينه رويدادها نمود ميمطالعه روايت مورد استفاده واقع شد. 
 گيرد. بررسي قرار مي

گرايي. كه بر اين  گرايي و حوزه پساساخت شود: حوزه ساخت مطالعاتي بارت معموال به دو بخش تقسيم مي هحوز
 هـا  روايت بازخواني و برخورد در وي اوليه زبان دستور. است كنند. عنوان بارت اوليه و ثانويه ياد مي اساس از او به



 ژولـين  آلژيـرداس  و پـراپ  والديميـر  نظـرات  آميخـتن  بـا  كه است ساختگرايي به او عالقمندي دوران به متعلق
 را نگاه s/z خود معروف تحليل با ساختگرايي پسا دوران در اما. يابد دست جديد دستوري به كرد سعي گريماس

 دليل انتخاب اين روش هم فرم كالسيك فيلم جاذبه است.  .نمود معطوف ساختگرايي پسا سوي به

 شناسي روش

بنـدي كـه    با تكيه بـر دسـته  ر بر پيشاني مقاله نقش بست. اما وي در جزئيات ااختص تعريف بارت درباره روايت به
 مـورد  را كلي سطح سه ابتدا ها روايت ساختار تحليل در اند، دورانش انجام داده انديشان هم پيشينيان و برخي هم

. مانـد  مـي  وفـادار  پراپ و نظريه برمون كاركردهاي به زمنه اين در او: كاركردها سطح -1: دهد مي قرار بازتعريف
 تمـام  در كـاركرد  31 ايـن  كـه  بـود  كرده مشخص را كاركرد 31 ، پريان هاي قصه از خود هاي تحليل در پراپ

 گـران  كنش همان بارت نيز اينجا در: ها كنش سطح -2 شوند مي تكرار مشترك نكات عنوان به هاي پريان افسانه
 نظر مورد هاي كاركرد تقليل با و پراپ آراي مبناي بر كه بود گري تحليل گريماس.دهد مي قرار مدنظر را گريماس

: رسـاني  اطالع ارتباط) ب هدف/ فاعل: خواستاري ارتباط) الف: كرد تعريف را گران كنش از دوتايي دسته سه وي
 گفتمـان  تحليـل  بـه  بـارت  نيز اينجا در كه: روايت سطح -3. مخالف/ ياريگر: رقابتي ارتباط) ج گيرنده/ فرستنده

(براي مطالعه درباره آراي نويسندگاني كه بـارت از نظـر آنـان     .شود مي نزديك روايي مورد نظر تزوتان تودوروف
 گيرد به كتاب گزيده مقاالت روايت رجوع كنيد) ياري مي

 در كـه : تـوزيعي  -1: كنـد  مي تقسيم تر ريز عناصري به را كاركردها بخش خود العمل دستور ارائه ادامه در بارت
 . ها نمايه همه شامل: تركيبي -2. شود مي نزديك پراپ به دوباره اينجا

 نقـاط  كه اي هسته يا اصلي كاركردهاي -1: شوند مي بدل مجزا شاخه دو به دوباره توزيعي كاركردهاي اينجا در
 و آيند مي اصلي كاركردهاي فواصل در كه واسطه كاركردهاي -2. دارند زيادي اهميت و هستند روايي خط اصلي
 .ندارند محوري نقش

 حـاوي  هـا  نمايـه  ايـن : ها نمايه -1:اند قسم دو بر نيز آنها. دارند بر در را حاالت و ها معنا ارائه وظيفه نيز ها نمايه
 معنـي : آگاهاننـدگان  -2. كنـد  مـي  گشـايي  رمـز  درگير را تماشاگر و رود مي فراتر سطح از كه هستند معناهايي

  .گيرد مي قرار استفاده مورد آنها در داستان صرف اطالعات بيشتر و ندارند ضمني

 تحليـل  حوزه به چون كه كند مي تقسيم دسته 5 به را خود معنايي مشخصات s/z  مقاله در كه متاخر بارت اما
 وانيدت مي بخوانيد آن درباره داشتيد دوست اگر و گذريم مي آن از بحث نشدن تر پيچيده براي شود نمي مربوط ما



 پسـا  و گرايـي  سـاخت  كتاب در سجودي فرزان دكتر ترجمه جان اليس و كوارد روزاليند نوشته زد/ اس مقاله به
 .كنيد مراجعه ادبي مطالعات و گرايي ساخت

 بحث

رنگ را از سطحي به  تعاريف مختلفي است. رويداد همان اتفاقي است كه پيشناسان داراي  رويداد از منظر روايت
اي است  شك براي برهم زدن آرامش نخستين موجود در داستان نياز به حادثه سطحي ديگر منتقل مي كنند. بي

رويداد بيروني تواند دروني يا بيروني باشد.  ر عهده رويداد است. رويداد ميبتا آن را به بحران برساند و اين وظيفه 
از تقابل شخص با شخص يا شخص با طبيعت شكل مي گيرد و رويداد دروني از تقابل شـخص بـا خـود حاصـل     

جويد. يعني درگيري انسان بـا تقـدير يـا طبيعـت      شود. فيلمنامه جاذبه در اين راستا از دو شكل باال سود مي مي
 هاي دروني شكل مي گيرد. دادآيد و از چالش شخص با خود نيز روي رويداد بيروني پديد مي

اسـت.   رويـداد تشـكيل شـده   44اما اين رويدادها از منظر بارت داراي چه كاركردهايي هستند. فيلمنامه جاذبه از 
تـوزيعي   اي اصـلي يـا هسـته    به رويـدادهاي » الف«است. جدول  جدول طراحي شده 4براي بررسي اين رويدادها 

زند رويدادهاي  ستان را برهم مياي معلولي با حادثه نخستين كه آرامش دپردازد. رويدادهايي كه در ارتباط عل مي
توان با دو تعريف در دو بخش مورد خوانش قرار داد. بخـش   خود اين رويدادها را مي اند. اصلي درنظر گرفته شده

 انجامد. طول مي به 61نخست از دقيقه يك فيلم آغاز و تا دقيقه 

 زمان بروز در پالت رويداد
 دقيقه اول  تاييد برقراري ارتباط ميان سفينه و زمينعدم 

 دقيقه هفت ظاهر شدن ضايعات سرگردان
 12دقيقه  اولين برخورد ضايعات با سفينه 

 14دقيقه  قطع شدن صداي كوالسكي
 16دقيقه  وصل شدن صداي كوالسكي

 17دقيقه  كم شدن اكسيژن رايان
 17دقيقه  ديدار دوباره رايان و كوالسكي
 29دقيقه  برخورد با سفينه نجات دهنده

 32دقيقه  رهاشدن كوالسكي
 51دقيقه  بارش دوباره ضايعات

 52دقيقه  برخورد با سفينه



 62دقيقه  اكسيد كربن ها و بازكردن دي خاموش كردن چراغ
 

آيـد و   كند، كوالسكي بـه سـراغش مـي    نوعي خلسه پيش از مرگ را تجربه مي فيلم كه رايان به 62پس از دقيقه 
كند. يعني بارش ضـايعات علـت    شود. از اين لحظه علت و معلول تغيير مي روند ديگري از رويدادپردازي آغاز مي

گـذارد و از   ي مسير زندگي رايان تـاثير مـي  شود كه رو هاي رخ داده به ماجرايي بدل مي نيست. بلكه كليت اتفاق
شـاهپور شـهبازي در كتـاب    خـورد.   كند،رويـدادهاي بعـدي رقـم مـي     پس كنشي كه روح كوالسكي ايجـاد مـي  

هـاي   در عناصـر روايـي از كـنش   "بينـد:  نامه در سينماي داستاني مـاجرا را در ادامـه كـنش مـي     هاي فيلم تئوري
گيرد،به همراه موانع و ابزار غلبه بـر   كار مي حقق هدف يا اهدافش بهمتفاوت،يعني ابزارهايي كه شخصيت جهت ت

گيرد. به بيان ديگر، يك ماجرا ابراز فيزيكي  ها و مكان هاي واحد يا مختلف ماجراي فيلم شكل مي موانع در زمان
 "و ابزار بياني كنش و رفتار خودآگاه يا ناخودآگاه شخصيت است....

هـاي وي مـورد    هاي اصلي فيلمنامه را بر اساس تـاثير كوالسـكي بـر رايـان و كـنش     بنابراين از اين لحظه رويداد
 دهيم. بازخواني قرار مي

 62دقيقه  آمدن دوباره كوالسكي
 66دقيقه  بندد رايان گازها را مي

 70دقيقه  حركت سفينه
 71دقيقه  خروج از سفينه

 73دقيقه  ها ورود به سفينه چيني
 78دقيقه  شدن صداي افراد از زمين بازشدن چتر نجات و شنيده

 80دقيقه  بازشدن دريچه و ورود آب به كابين
 81دقيقه  خروج از آب

 

رويدادهايي كه در باال آمد موتور محرك داستان براي پيشرفت به جلو است. اگر نباشد داسـتان در سـطح افقـي    
تـر   شوند تـا ايـن رويـدادها عظـيم     سبب ميشوند. اما در اين ميان كاركردهاي ديگري نيز هستند كه  متوقف مي

 گردند. نظر برسد. در واقع اين رويدادها كه در جدول زير عرضه خواهند شد موجب تشديد تاثير رويدادها مي به

كند. كاركردهاي واسطه  ها به عنوان كاركردهاي واسطه ياد مي جدول زير معرف اين رويدادهاست كه بارت از آن
 ند. جدول آمدهجا درون  هردو بخش يك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند. حال وارد بخش  حادثه به محور فرعي تعلق داشته 32حادثه مربوط به محور اصلي و  12با اين ترتيب 
كنند و باعث بسط داستان در محور افقي  هايي كه به مكث تفسيري اثر كمك مي شويم. نمايه ها مي نمايه

 7دقيقه  اعالم نابودي سفينه به كوالسكي
 12دقيقه  گيرافتادن رايان بر اهرم

 13دقيقه  GPSاز كار افتادن 
 14دقيقه  قطع شدن صدا

 19دقيقه  خبر مالقات رايان و كوالسكي با ضايعات
 20دقيقه  ها برخورد با جنازه

 21دقيقه  برخورد با سفينه و باقي مردگان
 30دقيقه  گيركردن رايان به بندها

 30دقيقه  گيرد رايان كوالسكي را مي
شـود موقعيـت فيزيكـي     رايان دربرخورد با سفينه موفق مـي 

 خود را تثبيت كند
 32دقيقه 

 32دقيقه  صداي هشدار آزاد شدن مونوكسيد كربن
 37دقيقه  رسيدن به دريچه

 43دقيقه  آتش سوزي
 46دقيقه  ايراد در كار سفينه

 48دقيقه  بازگشت به مسير موفقيت
 56دقيقه  روشن نشدن موتور

 57دقيقه  شنيدن صداي مرد چيني
 64دقيقه  گذارد اطالعاتي كه كوالسكي در اختيار رايان مي

 68دقيقه  آغاز تالش براي حركت
 68دقيقه  وداع با خاطره دختر

 70دقيقه  حركت سفينه
از تالش رايان براي ورود به سفينه  هم پيوسته رويدادهاي به

 چيني
 72دقيقه 

 76دقيقه  داغ شدن كابين
 77دقيقه  ها زدن دگمه و جدايي تكه



معرفي 4هاي ضمني هستند براي دوري از اطناب چند مورد در جدول شماره  ها داراي داللت اين نمايه شوند. مي
 شود. مي

 مضمون نمايه
 واسطه كاركرد انساني برهم زدن آرامش طبيعت به ظاهر شدن ضايعات سرگردان

و قطـع شـدن    GPSاز كار افتادن 
 صدا

 تنهايي در خالء

رايـــــــــان از دختـــــــــرش  
گويد،هنگاميكه قصد بازگشـت   مي

 به زمين را دارد

 مالقات با زخم خاطره و رها شدن از دام تلخي آن

 سرگرداني وزني در خالء بي
ــه زمــين در مــرز آب و  رســيدن ب

 آتش
 تولد

 فصول درون سفينه
 

 موقعيت جنيني

 آگاهي خلسه مرگ بازگشت از
ديدن  مجسمه بودا و تمثال 

 مسيح
 حضور و باور فرافرهنگي متافيزيك 

 

 مثابه مورد آگاهانندگان از منظر بارت ياد كرد: توان به ها مي اما فصولي كه از آن

 اش در ارتباط با زمين صحبت كوالسكي درباره خانواده -1

 صحبت هاي رايان و كوالسكي درباره دختر رايان -2

 و....... -3

نويسندگان فيلمنامه جاذبه و كارگردان آن در ساختاري كه بنابر الگوي بارت معرفي شد در پي ايجـاد شـناختي   
چنان كه آمد تعدد حوادث(گاه چند رويداد در يك دقيقه) دائم تماشاگر را در معرض  آنمبتني بر حادثه هستند. 

كند،آرامشـي كـه بـا عـدم      آرامشي برساخته تهديد مي ها را در دهد. تهاجمي كه آرامش شخصيت تهاجم قرار مي
رساند. نويسندگان فيلمنامه جاذبه در پي غافلگير كردن شخصـيت و مخاطـب    تعادل شخصيت را به شناخت مي

گونـه اي تـدارك    ها با رويداد پديدارشناسانه نيست،بلكه بنابر الگـويي مـنظم اطالعـات را بـه     نيستند. برخورد آن



بنابر همين اصـل توزيـع اطالعـات اسـت كـه      ي شوك كردن بيننده او را در تعليق نگاه دارند. جا بينند كه به مي
كه  ها و يا تاكيد كوالسكي به رايان مبني بر اين رويدادهاي هشدار دهنده پيرامون خبر متالشي شدن سفينه روس

هـا و   بسـا در بخـش نمايـه    اي اند،اگرنـه  ها دوباره با ضايعات برخورد خواهند كرد در دل حوادث توزيعي آمـده  آن
گفتيم. همين تعليـق نگرانـي را بـراي رايـان شخصـيت اصـلي فيلمنامـه         كاركردهاي تركيبي از آن ها سخن مي

 دهد تا قهرماني نو بيافريند. دوچندان مي كند. نگراني كه در نهايت او را از آسمان،آب و آتش عبور مي

 

 


