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مقدمه
مفاهیم متافیزیکی یا فوق حسی با هر رویکرد
ایدئولوژیکی که باشند و از طریق هر رسانهای که
بازنمایی شوند ،غالباً فرضهایی درباره جهان هستی و
چگونگی ادراک و معنای آن به مخاطب القاء میکنند.
متن فیلمهای بزرگ را میتوان بیانیههایی قلمداد کرد
که بیانگر تعابیر خاصی از جهان معاصر ،مشکالت پیش
رو و راه حلهای آنها و با رویکردهای اسطوره،
منجی،اینده و آخر الزمان عرضه میشود.
سینمایهالیوود بعنوان یکی از تاثیر گذارترین صنایع
فرهنگی در دنیا با بهرهگیری از ظرفیتهای درام و
جذابیت سینما این نقش را ایفا میکند .تا بحال با
تمرکز بر کیفیت بهرهگیری از ظرفیتهای تخیل و
سویهای اسطورهای درام که ابزار همیشگی سینما بوده
به جنبههای متافیزیک سینما پرداخته شده است .ثمره
این ماجرا این بوده که مخاطبان خود را برای درک
جهان خارج از رجوع به خود واقعیت بی نیاز فرض
میکنند و همه چیز را نه آن گونه که هست بلکه آن
گونه که بر پرده سینما به تصویر کشیده شده ،در
مییابند .سینما با برجسته کردن ویژگیهای مثبت و یا
منفی برای افراد ،تصویری عمومی از مفاهیم را برای
سیستم فکری حاکم بر جامعه باز تولید و در مقیاس
کالن تکثیر میکند .فرض نگارنده این است که
فیلمهای متافیزیکی سینمای هالیوود تصویری
هدفمند از واقعیت پیش رو و نه تخیل ،در ارتباط با
متن اجتماعی و فرایندهای ایدئولوژیک پارادایم جدید
ترنس مدرن را به مخاطبان خود القاء میکنند .در این
راستا نگارنده ،روش تحلیل گفتمان انتقادی را به منظور
عینیت بخشیدن به بنیانهای فکری و پارادایمی
سازندگان فیلم و یافتن فراپیام فیلم" مرد پوالدین" را
به عنوان مطالعه موردی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار
داده است.
اهداف و سواالت پژوهش
هنر و رسانه متاثر از فکر و اندیشه جهانی است که
میتواند معانی و راههای دیدن جهان را نشان دهد .این
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جستار بر آن است تا به واکاوی مفاهیم فوق حسی در
مطالعات پارادایم ترنس مدرن و انطباق آن با مفاهیم
متافیزیکی مطرح در فیلم "مرد پوالدین" بپردازد .این
فیلم از جمله فیلمهای هالیوودی است که بنظر میرسد
گفتمان متافیزیکی حاکم بر فیلم حاصل دغدغه امتداد
پارادایمی و استنباطات فکری و فرایند ایدئولوژیک نرم
مطرح در پارادایم ترنس مدرن میباشد و رهیافت آن در
قالب پرداختن به موضوعات کشف و شهود و تعامل با
مقوالت ماورایی به منظور ایندهسازی برای بشر است.
بگمان نگارنده این فیلم حاصل دید فراملی و حتی فرا
سیارهای این پارادایم است .در کشور ما این مفاهیم
فوق حسی علی رغم داشتن پتانسیلهای مذهبی و
تاریخی ،در قالب فیلم کمتر به نمایش درآمده است و
این در حالی است که پیوسته تحت تاثیر هجمههای
فراوان از سوی این گونه فیلمها هستیم .نگاه نظری و
بررسی اجمالی که تحلیل این گونه فیلمها ارائه میکنند
بیانگر این هست که تم و مایه اصلی این گونه فیلمها
مفاهیم متافیزیکی هستند که به اشکال مختلف
بازنمایی شده اند و توافق عمومی روی بارهای معنایی
و مفهومی آنها وجود ندارد .به گفته جان فیسک
مخاطبان یک کاالی فرهنگی میتوانند از عین کاال
برداشتهای متفاوتی داشته باشند .وی میگوید:
«میتوان صاحب ثروت شد ،اما تصاحب معنا و لذت،
کار بسیار دشوار است»
پس با آن که کارگردان فیلم خواسته باشد «داستان
اسطوره قهرمان» را به نمایش بگذارد ،پژوهشگران و
نقد نویسان هم نظریات خود را – بدون در نظر داشت
دیدگاه کارگردان -دارند ،اما سوالی که باقی میماند این
است که ادعای کارگردان و نقدنویسان به چه اندازه به
واقعیت نزدیک است ؟ ضمن این که بایستی اذعان کرد
گفتمان اسطورهای به تخیل بیشتر متمایل است تا
واقعیت .بعبارت دیگر ایا گفتمان متافیزیکی حاکم بر
فیلم بر مبانی گفتمان پارادایم ترنس مدرن استوار
است؟ و گفتمانهای دیگر بخشی بیانگر بخشی از
گفتمان حاکم میباشد؟ این پژوهش فهم مولفههای
متافیزیکی پارادایم ترنس مدرن و چگونگی بهرهگیری
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و ترکیب شاخصههای آن برای ارائه معنای مرجح فیلم
به عنوان فیلمی با گفتمان پارادایم ترنس مدرن را در
دستور کار خود دارد.
چارچوب نظری
تصویر سینما از مفاهیم متافیزیک بمنزله درختی است که
ریشه در گذشته دارد و برای تحلیل آن ناگزیر باید به
شناخت ریشههای فکری آن پرداخت .در واقع مفاهیم
متافیزیک در حیطه اندیشه ،ذهن و احساسات بشر جای
دارند .شناخت درست این مفاهیم و معنای حقیقی و
پنهان در آنها معرف عقاید ،افکار فلسفی و رویاها و
تجربیات روانی  -اجتماعی انسانهاست .تحول در این
مفاهیم ،معرف تحول شکل زندگی ،دگرگونی
ساختارهای اجتماعی و تحول اندیشه و دانش است.
پارادایم ترنس مدرن یا ترانوگرایی یک جنبش فرهنگی
– فلسفی است که ابتدا توسط ماریا رودریگز در یکی از
مقاالتش مطرح گردید .در این پارادایم سنت و مدرنیته
در کنار همدیگر قرار دارند .این پارادایم تفکری است
که به دنبال ترکیب بهترین واقعیتهای پیشا مدرن،
مدرن و پستمدرن است .ترنسمدرن به نظر میرسد
که تا اندازهای تحت تأثیر فعالیتهای سری و رازآلود
برخاسته از دوران رنسانس است.
پارادایم ترنس مدرنیسم پایههای مدرنیسمی و پست
مدرنیسمی را هم چنان حفظ کرده است و بسرعت در
حال ریشه دواندن و اعالم استقالل است .سبک و
سیاق این پارادایم تصویر ذهنیاینده بشری را بگونهای
متفاوت ساخت و پرداخت میکند و نظم نوین جهانی
جدیدی را به تصویر میکشد که گریز ناپذیر و تفکیک
شده است و تنها راه نجات و حیات بشر را "کشف و
شهود همراه با کارکرد منطقی ذهن بر میشمارد .ترنس
مدرن الگوی انتقادی در حال توسعه بر اساس
پارادایمهای مدرنیسم و پست مدرنیسم است و بدنبال
ایجاد حالت تعادل میان سنت ،طبیعت و جامعه مدرن
است .به نمایش گذاردن معنویتی فردی و لجام
گسیخته بدون توجه به الهی بودن آن ،از جمله
اهدافاین پارادایم است.
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این پژوهش به تحلیل گفتمان فیلم مرد پوالدین
میپردازد که از جمله فیلمهای روایتگر ایندهای
هولناک و تیره برای بشر است .داستان فیلم در ابتدا به
مقابله با مکتب جبرگرایی درتمدن فوق پیشرفته در
سیاره در حال فروپاشی میپردازد .افرادی که معتقد به
آزادی انتخاب هستند ریشه افول تمدن در این سیاره را
در اصول جبرگرایی شان میداند.این فیلم تصویرگر
جهان افسرده دنیای هزاره سوم همراه با فضاسازیهای
مبهم در میان معماری و سازههای متفاوت میباشد.
ایندهسازی که در بسیاری از بالک باسترهای مشابه
مشاهده میشود؛ ساخت تمدنی بر اساس الگوی ترنس
مدرن که تصویرگر زندگی مشترک و بظاهر
مسالمتآمیز میان انسان و سازههای انسان نما
میباشد.
انتخاب فیلم "مرد پوالدین" بعنوان موضوع مطالعه از
آن جهت اهمیت دارد که به ارائه شکلی متافیزیکی از
اعتقادات معنوی میپردازد .این فیلم ،در دراز مدت
میتواند نگرش و گرایش را به ادیان آسمانی را به
چالش بکشد و بی آن که انگ ضد دینی بخود بزند ،در
واقع مقولههای متافیزیکی بخاطر جذاب بودنشان در
فضای معنوی خود ساخته نسبت به روابط درونی
پدیدههای خدا شناسی ،هستی شناسی ،انسان شناسی و
بسیاری از مقوالت ماورایی دیگر ،موضع ایدئولوژیک
میگیرد و به مخاطباناین را القا کند که "تنها راهی
که میتوانی بفهمی قدرتت چقدر میباشد این است که
محدودیتهات رو تست کنی".
روش پژوهش
سینمای معاصر به منزلة ابزاری برای بیان خواستهها و
عقاید و در راستای تزریق بار فرهنگی مد نظر یا ارائة
چشمانداز یا اجرای سناریوهایی از پیش طراحی شده
مورد استفاده قرار میگیرد .رویکرد سینمای متافیزیک و
فضای پارادایمی حاکم بر آن در راستای ارائة
چشماندازی از آن چه مطلوب قدرتهای هالیوودی
است از تصویرسازیهای سینما بیبهره نبوده است .در
سینمای تصویر پرداز متافیزیک از تصویرسازیهای
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اسطورهای استفادة زیادی شده است .روش پژوهش در
این مطالعه بر شیوة "تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد
پدام" فیلمی اسطورهای در فضای متافیزیکی یعنی
"مرد پوالدین" استوار بوده است .برای گزینش فیلم ،با
بهرهگیری از نظر اساتید ،یکی از فیلمهایی که در
مضمون فوق حسی به تصویر درآمده انتخاب شده
است .در این پژوهش ،نگارنده با خوانشی انتقادی به
دنبال شناسایی و مطابقت نشانههای متافیزیکی در
گفتمانهای موجود در فیلم "مرد پوالدین" بر اساس
پارادایم ترنس مدرن باشند و این که رد پای مفاهیم
متافیزیکی این پارادایم دراین اثر گفتمان غالب بوده
است؟
تحلیل گفتمان عناصر داستانی ،با استناد به نظریه
تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف با رویکرد پدام در پنج
سطح توصیف ،تفسیر و تبیین صورت گرفته است .برای
توصیف و فهم الگی متافیزیکی پارادایم ترنس مدرن در
مرحله نخست از روش توصیفی  -تحلیلی ،با استفاده از
مطالعات کتابخانهای ،بهره برده شده است که در نگاره
 1گرد آوری شده است.
روش عملیاتی تحلیل گفتمان
مراحل فرایند روش پدام ،شباهتهایى با روش
فرکالف دارد .همانگونه که فرکالف تاکید دارد روش
تحلیل گفتمان بر سه مرحله «توصیف»« ،تفسیر» و
«تبیین» تاکید میکند ،روش پدام نیز در تالش است
که این مراحل را با توجه به پنج سطح تحلیل که
عبارتند از «سطح سطح»« ،عمق سطح»« ،سطح
عمق»« ،عمیق» و «عمیقتر» مورد توجه قرار دهد.
در«سطح سطح» یا فوقانی ترین الیه متن ،ساختار
بیرونی و شکل بیان یا نمود گفتمان را میتوان جست
وجو کرد« .عمق سطح» عمیقترین الیه سطحی متن
است و ساختار درونی یا محتوای بیان را دربردارد .در
«سطح  -عمق» یعنی فوقانیترین سطح از عمق
محتوای مشخص متن قرار دارد .انتخاب حوادث
داستانی یا خبری یا موضوع مطرح شده در متن و دلیل
این انتخاب در این الیه از متن واقع شده است .در
آخرین یا عمیقترین الیه ،یک متن ساختارهای کالن
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واقع شده است .محتوای گفتمان ،نقش و کارکرد
اجتماعی متن و نقش آن در فرهنگ و دانش اجتماعی
فرهنگی مخاطب و سرانجام ساختارهای فرهنگی،
اجتماعی و حتى تاریخی ،در برگیرنده متن از جمله
ساختارهای کالنی هستند که شکل دهنده این عمیق
ترین الیه متن یعنی «عمق – عمق» محسوب می
شوند.
«سطح عمق»«،عمق سطح»« ،سطح سطح» به سه
شکل در این روش سه مرحله محور اساسى زیر مطرح
شدهاند-1 :برداشت از اصل متن -2 ،جهتگیرى و
گرایش متن -3 ،تحلیل توجیهى با توجه به سایر
گرایشهاى متن .به عبارت دیگر ،متن به عنوان یکی
از بخشهای اصلی تحلیل باید مورد توجه و مطالعه
جدی قرار گیرد .در مرحله بعد ،جهتگیریها و
گرایشهای متن به شکل جزئی و کلی و با توجه به
الیههای سطحی و عمیق متن در سطوح مختلف مورد
توجه ،مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد.
در این شیوه تحلیل شامل دو مرحله است :مرحله
عمیق و مرحله «عمق عمق» مرحله عمیقتر که اولى
براى مرحله نسبتاً کالن «عمق عمق» و دومى براى
مرحله کامال کالن متکى بر ساختارها و اطالعات
مرتبط فرهنگى ،سیاسى ،اجتماعى ،دینى و تاریخى
طراحى شده است.
ادبیات پژوهش
سینما یکی از وسایل ارتباطی است که با وجود عمر
کوتاه صد ساله به سبب جذابیتهای خاص به سرعت
جای خود را در زندگی مردم باز کرد .این رسانه همواره
بیش از وسیلة سرگرمی بوده است؛ زیرا فیلمها نقش به
سزایی را در شکلگیری فرهنگ برعهده داشتهاند.
هدف از ساخت فیلم بیان مقاصد گوناگون انحرافی،
آموزشی ،اطالعاتی ،و تفریحی یا بیان پیامهای
اجتماعی و سیاسی است؛ هریک از این مقاصد به گونه
ای پنهان ارزشها و نگرشهای افراد را تغییر می دهد.
فیلم مرد پوالدین یکی از گونه فیلمهایی است که
ماهیت و کیفیت مفاهیم فوق حسی را به تصویر
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میکشد و این مفاهیم فارغ از محدودیتهای زمانی و
مرزهای جغرافیایی میباشد -زیرا که مفاهیم
متافیزیکی در فیلم در قالب فرا بشری با شمایل انسانی
در میان فضای مدرن و پست مدرن هزاره سوم و در
دل قاره آمریکا رخ میدهد و به نجات بشر کمک
میکند .مبانی نظری این پژوهش بر مولفههای
متافیزیکی پارادایم ترنس مدرن استوار است.
اعتقاد به وجود مقوالت فوق حسی در همه اقوام و
طوایف بشری جزو فرهنگ قومی ،بومی و ملی به
شکل ایینها و رسومات تبلور یافته است .در این میان
اساطیر منعکس کننده تعلقات و دیدگاههای هر جامعه
نسبت مباحث متافیزیکی مثل خیر و شر ،خدایان و
دالوریهای قهرمانان و موجودات افسانهای میباشند.
در این پژوهش منظور از فیلمهای متافیزیک فیلمهایی
هستند که در آنها معرفت علمیبه حقایق فوق حسی
بتصویر کشیده میشود .فیلمهای متافیزیکی و
ماوراءالطبیعه ،امروزه بگونهای باورپذیر برای مخاطب
شدهاند که گویی هیچ وقت افسانه ،جادو و توهم قلمداد
نمیشدند .اگر روزی این مفاهیم براساس پارادایم
مدرنیسم ،مقابل حقیقت و در تقابل با عقل و واقعیت
قرار میگرفت امروز ریشه در پارادایم علمی و فلسفی
پیدا کرده است .اکثر قریب به اتفاق این نوع فیلمها
دلیل وجود معانی و مفاهیمی است که در نهایت منجر
به اعتالی معنویت در مخاطب شود .مفاهیم متافیزیکی
در بسیاری از فیلمهای هالیوودی بحدی تاثیرگذار
شدهاند که فراتر از یک فرهنگ و جامعهای خاص
قلمداد میشوند .باید پذیرفت که ایدئولوژیها ،تئوریها
یا هر پیام دیگری همواره در فیلمها کدگذاری میشوند
به این امید که مخاطبان ،آن پیغامها را دریافت کنند
چرا که فیلمسازان نویسندگانی هستند که برای خلق
تمناهای ذهنی خود مدیوم سینما را بهترین گزینه جان
بخشیدنِ اثر هنری خود به حساب میآورند .در این
میان نیاز به استفاده از ابزاری بنام اسطوره ،میتواند بر
جذابیت این مفاهیم و باورپذیری آن به لحاظ ریشه
داشتن در باورهای دیرین هر جامعه و قومیبسیار موثر
واقع شود .بشر امروز به واسطه زیست در جهانی که
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پیوسته در حال دگرگونیهای بنیادین است ،بیش از هر
زمانی به روح اسطوره قهرمانی نیاز دارد .زیرا ،اسطوره
قهرمان به وضوح دارای جاذبهای شگفتانگیز و اهمیت
روانی فوقالعاده عمیق است .اسطورهها نماد انسانهایی
شدهاند که توجه ما را به مفاهیم ،ایینها و باورهای
دیرین بشری جلب کردهاند .بعبارتی دیگر تبیینکننده
ارزشهای اجتماعی ،تاریخی ،هویتی و ملی بشریت
شدهاند .به نظر نگارنده اسطورهها آمیزههای ذهنی
هستند که با ریشه گرفتن از منظومه فکری پارادایمی،
معرف تحول شکل زندگی ،تجربیات روانی – اجتماعی،
و تحول اندیشه و دانش میباشند و بگونهای باورپذیر،
هدایت کننده حافظه جمعی شدهاند و بنوعی زبان بیان
تمدن اکنون بشر را بعهده گرفته است.
ترنس مدرنیسم موج پارادایمی جدیدی است که در
حال پیشروی در قلمرو مفاهیم متافیزیک امروز
سینمای هالیوود شده است.
سیر تکوین مفاهیم متافیزیکی سینما حاصل تاثیرپذیری
از سه پاردایم مدرنیته ،پستمدرنیته و ترنسمدرنیته
(سهگانه دیالکتیک :تز ،آنتیتز و سنتز) میباشند.
براساس این تز میتوان گفت حقیقت نه در تز و نه در
آنتیتز ،بلکه در ترکیبی از این دو پیدا میشود .لذا
جامعترین نوع این مفاهیم را میتوان در تصویرپردازی
برپایه پارادایم ترنس مدرن دانست .بنابر تفکر این
پارادایم ،این مدل مفاهیم متافیزیک شجره نامههایی از
اندیشه و معنویات زندگی بشر میباشند که قابلیت این
را دارند که گفتگوی بین فرهنگی معتبری را فراهم
آورند از اینرو میتوانند ظرفیت گستردهای برای ذخیره
و حفظ ابداعات فرهنگی برای بقا بشریت را بوجود
آورند .در این میان ترنسمدرنیته و فضای آن را دارای
توانایی بالقوه و مثبتی است که میتواند با اصول و
انگارههایش در مورد دغدغههای جهان یا هماناینده
بشر پلی ارتباطی بوجود آورد .این که چگونه بتوانیم این
مفاهیم را که مغز و جوهره اندیشه شهودی هستند را به
حال بشر امروز گره بزنیم مهمترین مسئله این پارادایم
است.
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پارادایم ترنس مدرنیسم
مفهوم ترنسمدرنیته یک تئوری بسیار پیچیده است که
در ابتدا توسط گیشی بهعنوان مسیری فراتر از پست
مدرنیسم و نظم جدیدی بنام دنیای ترنس مدرن مطرح
گردید .پارادایم ترنس مدرن تفکری در حال پدید آمدن
است که امید میرود تا نیازهای بشر را مرتفع ساخته و
چشمانداز جدید احیاشدهای را به وجود آورد« .وقتی به
روند تکامل انسانی مینگریم و روند فعلی تغییرات
بشری را مورد مالحظه قرار میدهیم مشاهده میشود
که بشریت در مسیر تکامل خود نیازمند تغییراتی است
کهاین تغییرات چون به صورت عمده در تمامیشئون
زندگی از قبیل سیاست ،علم ،مذهب و پارادیمهای
فلسفی است به عنوان تغییر پارادیم از مدرنیسم به
ترنس مدرنیسم شناخته میشود .ترنس مدرنیسم به
مانند یک چتر تغییرات فلسفی و سیاسی و اخالقی و
اقتصادی در حال وقوع را در ذیل خود جمع آورده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده درسراسرجهان،
بشر امروز شاهد ظهور یک پارادایم جدید وتغییر آگاهی
جهانی است .از جمله موارد مهمی که مدعای این
تغییرات در دنیای امروز بشر عنوان شد موضوع
ارزشهای اجتماعی در حال ظهور بود .این تغییرات
بعنوان ترنس مدرنیسم از بسیاری از جنبشهای فلسفی
تأثیر میپذیرد .میتوان گفت تأکید آن بر معنویت از
بسیاری از جنبشهای عرفانی و رازآمیز در طول دوران
رنسانس و ماقبل آن یعنی یونان باستان ،تأثیر پذیرفته
است .عالوه براین ،این جنبش از فلسفه ماوراءالطبیعه
تأثیر پذیرفته و از چهرههای مختلف اواسط قرن
نوزدهم در آمریکا که مشهورترین آنها «رالف والدو
امرسون » است،ایده برداری میکند.
ترنس مدرنیسم پارادایمیاست که ریشه در پارادایمهای
قبلی خود پیشامدرن ،مدرن و پست مدرن دارد و تالش
میکند با بهرهگیری از بهترینهای این پارادیمها به
منظومه فکری خود سامان بخشد .مبانی فکری این
پارادایم ریشه در جریان فلسفه غرب دارد باین معنا که
مستقالً و با ترکیبی از ترکیب عقل و شهود ذهنی به
تعالی زندگی اینده بشر و تمدن اینده دامن بزند .بشر
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خود میخواهد منجی خودش باشد فلذا نیاز به اسطوره
انسانی دارد .انسان به توان خویش پی برده و میداند
که تکنولوژی تا حدی میتواند جوابگوی مسائل مبتال
به بشری باشد .تکنولوژی میتواند بخش از تمدن اینده
بشر را رقم زند اما حل مشکالت بشری نیاز به توان و
نیرویی خاص و ویژه دارد که نیازمند شهود میباشد.
این تفکر منبعث از عمدهترین مکتب فکری حاکم بر
سینمای امروز غرب در قالب موجود فرابشری و
اسطورهای بویژه در فیلمهای متافیزیکی سینمای
هالیوود بصورت منجی بشر اینده ترسیم شده است.
دراین روایت فیلمهای متافیزیکی هالیوود ،شخصیت
داستان است به قهرمان تبدیل شده و ما را به همزاد
پنداری با خود وا میدارد .از اینرو نوعی انعطاف در
درک و نسبیگرایی در مواجهه با جهان را پیشنهاد
میکند.
این تفکر در گام نخست با ترسیم فضایی اسطورهای و
باستانی در پی تصویرسازی و مقایسه رفتارها و
اشتراکات میان گذشته بر فضای غیرطبیعی و حال
مبتنی بر فضای طبیعی است و بااین عمل نوعی
مقایسه بین تحوالت و ریشههای رخداد آنها بین
گذشته و دنیای مدرن امروز را انجام میدهد .در مورد
پارادایم ترنس مدرنیسم تعریف زیر بیان شده است:
 شیوهای از تفکر که ترکیبی از شهود و معنویت همراهبا کارکرد منطقی ذهن است.
 تفکری است که به دنبال ترکیب بهترین واقعیتهایپیشا مدرن ،مدرن و پستمدرن است .ترنس مدرن به
نظر میرسد که تا اندازهای تحت تأثیر فعالیتهای
سری و رازآلود برخاسته از دوران رنسانس است.
نکته این که منظور از معنویت در جنبش فکری یا
پارادایم ترنس مدرنیسم بمعنای تالش فرد در رابطه با
یافتن جواب نهایی به سواالتی در مورد درک از زندگی،
مفاهیم و معانی مرتبط با امور مقدس یا متعالی
میباشد.
این پارادایم میکوشد تا از رخدادهای متافیزیک و
ماوراءالطبیعه که در پیرامون دنیای رخ میدهد استفاده
کرده و ریشه آنها را در بین اسطورهها و افسانهها و
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مباحث متافیزیکی که بنوعی افسانه قلمداد میشوند،
رمزگشایی و چهره علمی به آنها بدهد .علمیکه بشر
امروزی بدنبال کشف و آن است و بنظر میرسد بایستی
برای رسیدن و دستیابی آن از شهود خود یعنی رفتن و
ارتباط با موجودات و دنیاهایی غیر از زمین بهره گیرد.
ترنس مدرنیسم اگرچه میکوشد تجمیع مدرنیته،
پسامدرن ،وسنت گرایی باشد اما به واقع میاناین
پارادایمها سرگردان است؛ زیرا به لحاظ متدولوژیک از
روشهای مدرن سود میجوید و اساس خود را بر خود
بنیادی خرد جزئی بشری قرار داده است؛ یعنی مفهومی
که مدرنیته ،علم آن را به دوش میکشد و از سوی دیگر
برای تعالی او و برون رفت از بحرانهای پارادایمهای
خود ساخته بشری دست به دامان کشف و شهود شده
است .انسان مدرن با جدایی از ادیان سنتی (الهی و غیر
الهی) خود ،آرامش خود را نیز از دست داده است و
بنابراین باید گونهای ازایین بشری را به جای آن بنشاند.
پارادایم ترنس مدرنیسم از بعد کشف و شهود ،ریشه در
سنت دارد و تالش میکند تا به قویترین حوزههای
فکری بشر امروز تبدیل شود .از طرف دیگراین سنخ از
تفکر شهودی ،از ابتدای ظهور آن تا به امروز ،به شدت
در معرض تفکرات یونان و مصر باستان و برخی از
حوزههای تفکری شرق دور نیز قرار داشته و دارد.
مؤلفههای متافیزیکی پارادایم ترنس مدرنسیم
از اواخر قرن نوزدهم مدرنیزه کردن ملتها به بهانه
پیشرفت و توسعه شروع شد .مدرنیزه کردن ملتها به
معنی تبدیل آنها ازجوامع سنتی مبتنی بر کشاورزی به
جوامعی که به رشد اقتصادی ،علمی و فناورانه توجه
دارند ،بود .نتیجه این تغییر ،تغییر در ارزشها از شکل
سنتی به شکل سکوالر آن است .مدرنیزه یک نگاه
نژادپرستانه است .مدرنیزه کردن در دنیای امروزی به
معنی غربی کردن ملتها و فرهنگها میباشد و به
نوعی نابود کردن تمدنهای قدیمیخاورمیانه و آفریقا را
در دستور کار خود دارد.
توجه به معنویت ،از مؤلفههای اصلی ترنس مدرنیسم
است .البته معنویت دراین نگاه ،معنایی بسیار عام و
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شامل دارد و هرگونه ارتباط با ماورای مادی را خواه از
طریق دین و مذهب و خواه از هر طریق دیگر را شامل
میشود .در واقع ،دین و معنویت دراین نگاه لزوما به
یک معنا نیستند؛ بلکه با یکدیگر همپوشانی دارند .دین
یا مذهب ،رویکردی انحصاری و متن محور دارد و
عموماً نسبت به سایر جهانبینیها و نظامهای فکری،
بسته عمل میکند .ضمن آن که ،بخش عمیق هر
دینی ،بعد معنوی آن است .ترنس مدرنیسم تالش
میکنداین نوع معنویت عام را مبنا قرار دهد و از این
طریق از مدرنیسم عبور میکند ،اما پیشرفتهای علمی
و دستاوردهای انقالب فناوری و دوران روشنگری را رد
نمیکند؛ در عین حال ،این به معنای پذیرش پست
مدرنیسم (که در آن همه ارزشها و دیدگاه اها شکلی
کامالً نسبی به خود میگیرد و هر گونه حقیقت نفی
میشود) یا پیشامدرنیسم (که ناظر بر حاکمیت روابط
فئودال است) نمیباشد.
از دیدگاه نظری ،ترنس مدرنیسم یک الگوی منتقد
برای مدرنیسم و پست مدرنیسم محسوب میشود که از
خارج از سیستم و جامعه غربی به آن نگاه میکند و به
دنبال یک حالت تعادل میان سنت ،طبیعت و جامعه
مدرن است که به صورت حفظ ارزشهای خوب آنها
بتواند یک جایگزین برای مدرنیسم ارائه دهد .تغییرات
اقلیم و آب و هوا ،بحران جهانی مالی ،حمله اتمی از
مهمترین چالشهای دنیای مدرن در عصر امروز است
واین بحرانها ما را برآن میدارد تا به دنبال یک
جایگزین برای مدرنیسم باشیم.
در جدول ذیل مولفهها استخراج شده از متون
علمیمرتبط بااین پارادایم با جزییات دقیق تر آورده
شده است( .نگاره )1
جمعآوری و تحلیل یافتهها
نگاهی به فیلم «مرد پوالدین»
یکی از دالیل اصلی انتخاب فیلم مرد پوالدین بعنوان
مطالعه موردی ،فضاسازی و تصاویر سیاره کریپتان خانه
یک تمدن فوق پیشرفته است که قرنهاست به مکتب
جبرگرایی پایبند است .اما این سیاره به دلیل ناپایداریِ
هسته مرکزیِ سیاره در حال فروپاشیست و لحظات آخر
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خود را سپری میکند .ساکنین کریپتان بر سر این که
چگونه با این مسئله مقابله کنند در این لحظات آخر با
یکدیگر به نزاع بر خاستهاند .کودتایی انجام میشود که
در آن ژنرال زاد ،سعی در تصرف و کنترل اوضاع را
دارد .اما دیری نمیپاید که کودتایش شکست خورده و
محکوم به حبس در یک سیاهچاله میگردد .از سوی
دیگر جُر-اِل که ریاست دیوان عالی آکادمی علوم و
دانش کریپتان را بر عهده دارد برای نخستین بار بطور
مخفی فرزندی به روش زایش طبیعی به دنیا میآورد.
او معتقد به آزادی انتخاب است و ریشه افول تمدن
کریپتون را در اصول جبرگراییشان میداند .نام فرزند
پسر خود را کَل-اِل میگذارد .سپس جر-ال در وسط
مخمصه کودتا به مرکز زاد و ولد سیاره رفته و پایگاه
دادههای دی ان ای تمدن کریپتان (بنام کودکس) را
ربوده ،آن را به خانه خود آورده و درون ژن فرزند خود
دانلود (مخفی) کرده و نوزاد را سپس در لحظات آخر با
یک سفینه نجات راهی مکانی دور دست در عالم (به
نام سیاره زمین) میکند.
زاد (قبل از دستگیریاش) جر-ال را به جرم ربودن
کودکس و ارتداد (در تخطی از اصول جبرگرایی) به
قتل میرساند .مدتی کوتاه سپری میشود و سیاره
کریپتان باالخره از هم میپاشد و تمدنش دار فانی را
وداع میکند .اما موج مهیب انفجار کریپتان قفل اسارت
ژنرال زاد در سیاهچال را شکسته و او همدستانش را
آزاد میکند؛ و او تصمیم میگیرد که بدنبال یافتن
کودکس راهی فضا شود تا بلکه تمدن خود را به
شیوهای که خود میداند از نو در سیارهای دیگر احیا
کند.
سفینه حاوی نوزاد (کل-ال) در مزرعهای در کانزاس
فرود میآید و نوزاد توسط یک زوج مزرعه دار یافت
شده و نجات مییابد .آنها اسم این فرزند را کالرک
میگذارند و کالرک توسط همین والدین جدید
زمینیاش بدور از چشم مردم بزرگ میشود .سالها
میگذرد و کالرک پی به قدرت نهانی خود میبرد و
برای یافتن جواب سوالهای خود راه سلوک را بر
میگزیند :بطور ناشناس از شهری به شهری دیگر رفته
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و در میان مردم بطور ناشناس تنها زندگی میکند و
مردم را کمک میکند .تا این که باالخره پی به حقیقت
مبدأ و هویت خود میبرد .اما این زمان مصادف میشود
با ورود ژنرالزاد به زمین .زاد کودکس را از کالرک
مطالبه میکند و قصدشایجاد تمدنی جدید با کمک
کودکس بر اساس فرهنگ کریپتان بر روی زمین است.
اما در این راستا او قصد دارد زمین را فدای این کار خود
کند .کالرک ،یا همان سوپرمن ،به دفاع از زمین بر
میخیزد و فیلم تا انتها نبرد میان کالرک و زاد را به
تصویر میکشد .در نهایت زاد مغلوب میشود اما
کالرک نیز مجبور میشود که همچنان در غیبت زندگی
کند و بطور مخفی به زندگانی خود ادامه دهد تا روزی
که بشر آمادگی ظهورش را داشته باشند( .نگاره )2
تحلیل سطح چهارم(عمیق)
مرحله ی عمیق تحلیل ناظر به نوعی تفسیر از سطح
سوم تحلیل و تعیین رویکردهای مشابه و متفاوت دراین
ستون (تحلیل توجیهی) است .در این مرحله با توجه به
نتایج بدست آمده ،تفسیر کلی مربوط به آنها تحت
عناوین یا واژههای کالنتر که نوعی از رویکرد کالن
را ترسیم میکند ،انجام میگیرد .در حقیقت آنچه که در
این مرحله اتفاق میافتد ،ایجاد رابطه میان دالهای
بدست آمده با گفتمانهای موجود و بینامتنیتهایی
است که میتوان با دالهای مزبور مفصلبندی کرد .به
همین دلیل آنچه که حاصل میشود ،تحت یک عنوان
کلی میآید .این عناوین کلی ،گویای یک رویکرد
کلیتری است که فیلم بدنبال بازنمایی آنهاست .آنچه
که در ستون سوم جدول باال آمده است ،میان خود
مشترکاتی دارند که بر اساس نوعی از رابطه مفهومی
مطرح شده است .که این رابطه مفهومی تداعیکننده
یک دال بزرگتری است که این دال بزرگتر ،خود بر
اساس گفتمانها وبینامتنیتهایی است که در ذهن
نویسنده فیلم نامه شکل گرفته است و در مرحله
«عمیق» ،به آنها توجه میشود و به نحوی مورد کشف
قرار میگیرند .
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در اینجا به لحاظ اختصار ،نگاره  3یعنی مرحله عمیق،
با توجه به دالهای کالنتر مشترک موارد مرتبط در
ستون سوم (تحلیل توجیهی) نگاره  2به شکل زیر تهیه
شده است( .نگاره )3
تحلیل سطح پنجم (عمیقتر)
در این سطح همانگونه که در فیلمهای قبلی به آن
پرداخته شد ،با استفاده از سطح چهارم ،مقایسه
سلولهای جدول ،فضای کلی گفتمانی فیلم مورد
تحلیل قرار میگیرد .این مرحله را میتوان بر مبنای
روش فرکالف ،تبیین و بر اساس روش پدام ،مرحله
تحلیل عمیقتر قلمداد کرد .در این مرحله متن ،بینامتن
و فرامتن ،هم زمان مورد توجه قرار گرفته و تحلیل
نهایی ارائه میشود.
در نهایت به نوعی از شاخصسازی که شیوهای از
ارزشگذاری است میرسیم که به عنوان "استراتژی
گفتمانی ترنس مدرنیسم "حاکم بر این فیلم را
مشخص میکند.
کمبود منبع انرژی بهانه جنگ قدرت و سفر بیگانگان
برای یافتن منابع انرژی جدید در عالم هستی میباشد.
موجوداتی هوشمند و در اوج تکنولوژی که به زمین
سفینهای را میفرستند آن هم سالها قبل از پیدایش
بشر امروزی .موجودی فرا زمینی با قواهایی خاص فرا
بشری مثل توان درمانگری ،قدرت بدنی باالتر هم سن
و سالهای خودش فیلم به این میپردازد که بشر در
این عالم هستی تنها نیست و بایستی با موجودات
بیگانهای قدرتمند تعامل و ارتباطی اجباری داشته باشد.
عدم تایید پنتاگون علی رغم رویت و مواجه شدن با
سفینهای متعلق به سیصد هزار سال دال بر پنهان
کاریهایی است که این بار در قالب فیلم پدیدار شده و
هر از چند گاهی در جراید و اخبار این پنهان کاری
آشکار میشود و جراید و رسانهها نیز از بیان این گونه
اخبار منع میشوند.
کارگردان در جای جای قصه فیلم میخواهد به
مخاطب بفهماند که زنجیره بزرگ وجود نه تنها به
فراموشی سپرده شد ،بلکه یافتم منبع انرژی میتواند
بعنوان کشف هسته مشترک جریانهایی سنت بمعنای
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گذشته و مدرنیته بمعنای حال میتواند موضوع مطالعه
علمی و عملی واقع شود .این نوع زندگی نه تنها
مختص گذشتگان یا به تعبیر فیلم موجودات بیگانه
نیست بلکه در شرایط فعلی و در درون زندگی مدرن نیز
در حال رخ دادن است.
بعبارت دیگر تفکر غالب در فیلم همان پارادایم ترنس
مدرنی است که بدنبال یافتن ترکیبی از بهترینهای
سنت در پیشامدرن و بهترینهای تجربیات مدرنیته در
قالب منبع انرژی معنوی عمیقا آزاد اندیشانه و ارتباط با
ماورا و حقایق فوق حسی که تاکنون برای بشر بصورت
الینحل باقی مانده است ،میباشد .لذا به دنبال کشف
کردن سنتها و حقایق فوق حسی و عقالنی جلوه
دادن آنها باشد .این گونه فیلمه در حال تغییر دائقه
مخاطب میباشند .دیگر کسی را کمتر میتوان یافت
که از مقوالت حسی گریزان باشد و نخواهد با این گونه
مسائل ارتباط نداشته باشد .عالوه بر این موضوعات
بتریج مرزهای علم بشر یعنی فیزیک را در مینوردد و
در بسیاری از فیلمهای مشابه میتوان نشانههای
بسیاری از از بین رفتن مرزهای فیزیکی و رفتن به ابعاد
یا دنیاهای دیگر در این دنیا یافت.
از طرفی دیگر این فیلم میخواهد بیان کند که صرفا
نگاه ابزاری به تکنولوژی ما را از رسیدن به حقیقت باز
میدارد .بعبارت دیگر اگر قائل باشیم که تکنولوژی در
مسیر تکامل بشر باعث آسیبهای فراوانی شده است،
جنبهای بنام کشف و شهود در فضای موضوعات
متافیزیکی و توانهای ماوراء الطبیعه در کنار تکنولوژی
یا فراتر از تکنولوژی میتواند برای تعالی و ارتقاء بشر
مورد مالحظه جدی قرار گیرد.
در جایی از فیلم گفته میشود سوپرمن نمادی از
بهترینهای سیاره و دنیای خود میباشد و آمده تا با
بهترینهای این دنیا تعامل و همکاری و بعبارتی ارتباط
پیدا کند .زمین و انسان زمینی همچنان بعنوان اصل و
اساس تفکر در این پارادایم و در فیلم قلمداد میشود و
حتی پیشبینی اینده بشر و نقش موجودات بیگانه در
همکاری و تعامل و حتی هدایت بشر ولی با محوریت
بشر در فیلم بارها مورد توجه قرار میگیرد .بیگانگان
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امروزه مورد وثوق تمامی اقوام و جوامع و ملتها
میباشد چرا که بیگانگان در همه جای این سیار یعنی
زمین حضور یافتهاند .پارادایم ترنس مدرنیسم اذعان بر
این دارد که همه تمدنها نیاز به پذیرش بیگانگان
دارند ،آن هم به هرصورتی که میسر میباشد .این تفکر
راه را بسوی تعالی بشر باز میکند ازدواج و یا ارتباط
سوپر من با زنی از نژاد بشر حاکی از بوجود آمدن نسلی
التقاطی از بشر و بیگانگان دارد .رد پای تفکر ترنس
مدرنیسم در همه جای فیلم دیده میشود .بطور مثال
سوپر من دارای قدمتی باستانی و حتی فراتر آن است و
پارادایم ترنس مدرنیسم معتقد به احترام و پایبندی به
این گونه مباحث که از آن به سنت نام میبرد ،میباشد.
در اغلب سکانسهای فیلم دیده میشود حتی بیگانگان
نیز بایستی قوانین بشر را بعنوان محور تعامل و ارتباط با
زمینیان بشمار آورند.
بنابراین محورهای اساسی گفتمانی مربوط به فیلم که
حاصل تحلیل عمیقتر است و به نوعی «تبیین» را
بازگو میکند به شرح زیر است:
 ترنس مدرنیسم همچنان تکنولوژی محور حتی فراتراز تکنولوژی امروزین بشر در قالب استفاده از تکنولوژی
موجودات غیر بشری است
 تمامی ارتباطات غیر وابسته به ریاضیات و علوم ،ازافسانهها  /استعارات و جانبداریهای فرهنگی و سیاسی
شکل میگیرند.
 رسانههای جمعی در جوامع اصالت دارند. جهانی شدن به صورت کثرتگرایی فرهنگی رخمینماید و با یک جهان به هم پیوسته با تمرکز قدرت
مواجه هستیم.
 تکامل ریاضیات به عنوان فرا روایتاین دوره به شمارمیرود .گسترش سایبرنتیک خصوصه این عصر است.
ترنس مدرنیتی فرهنگی با مرکزیت چند گانه دارد که
اهدافی چون احیاء وحدت در جهان با بکارگیری از
کانونهای چند مرکزی فرهنگی را مد نظر قرار
میدهد.
تعامل بین سنت و مدرنیته :تمایل جامعهی غرب (بهعنوان یک کل) بهسوی مفاهیم کهن برای پاسخگویی

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /بهار 1379

به مسائل جامعه و فرهنگ مدرن از طریق بازگشت
جزئی به صور فرهنگی سنتی و اتحاد مجدد با آن به
وجود آمده است»
 بوجود آوردن معنویتی منعطف در جهت رشد معنویتسازمان نیافته (بین سنت و ترنس مدرنیته)
 افراد ایندهگرا کسانی هستند که بدنبال یافتنروزنهای به اینده هستند و این رویکرد را با بازگشت به
ریشهها میسر میباشد.
 اتصال بشر به فرصتهای تکاملی پیش رو و یافتنمنبع انرژی معنوی عمیقا آزاد اندیشانه.
 تاکید بر معنویت و علوم ماوراء الطبیعه برخاسته ازدوران راز آلود رنسانس بعالوه ترکیبی از شهود و
معنویت همراه با کارکرد منطقی ذهن.
 فلسفه فرا روح و ارتباط فرد بطور شخصی با چیزیکه او را خدا مینامد.
 تعالیگرایی منظور تعامل با مجموعه متنوعی ازایدههاو ارزشهای مدرن ،سنت و موجودات نامتعارف و
غیرمادی میباشد.
 معنویت در جنبش فکری یا پارادایم ترنس مدرنیسمبمعنای تالش فرد در رابطه با یافتن جواب نهایی به
سواالتی در مورد درک از زندگی ،مفاهیم و معانی
مرتبط با امور مقدس یا متعالی میباشد.
استفاده از فرهنگهای باستانی که دارای پتانسیلکافی بشری برای به وجود آوردن فرهنگ چندگانه که
بعد از مدرنیته و کاپیتالیسم میباشند.
 جهانی شدن به معنای «عشق سفر به مکانهایبیگانه ،ناشناخته و موجودات بیگانه و مرموز (تعامل بین
بشر با موجودات بیگانه و متافیزیک.
تغییر ذهن جهان با نیاز سنجی و استفاده ازظرفیتهای معطل (تعامالت بین بشری و تکنولوژی
مثل ازدواج کامپیوترها و .)....
 استفاده از شهود بشر بهمراه کارکرد ذهنی (کشفیاتبشر که مبتنی بر عقل بشری میباشد منتج به تغییرات
چشمگیری نشده بلکه سازماندهی تعامالت بشری به
بن بست رسیده لذا به همان میزان که نیاز به دلیل و
برهان داریم به شهود نیز نیازمندیم.
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 هدایت معنوی همراه با عدم پذیرش یقینیات دینیدر سطح جامعه و در سطح فرد.
 همه تمدنها نیازمند پذیرش بیگانگان میباشند بهرصورت ممکن و این باعث تعالی بشر میشود و این با
عدم پذیرش یقینیات دینی میسور میباشد.
بوجود آوردن معنویتی منعطف در جهت رشد معنویتسازمان نیافته ( بین سنت و ترنس مدرنیته).
 افراد اینده گرا کسانی هستند که بدنبال یافتنروزنهای بهاینده هستند و این رویکرد را با بازگشت به
ریشهها میسر میباشد.
نتیجهگیری
ترنس مدرنیسم به کشف و شهود شهرت دارد و در هر
حوزهای که رخنه میکند تغییر ارزشهای جامعه بشری
که مرکزیت آن تعالیگرایی با محوریت رشد فردی
میباشد را در دستور کار خود قرار میدهد .دراین
پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی و
رجعتدهی نتایج تحلیل به پارادایم ترنس مدرن
فهمیده شد که مفاهیمی بدست آمده حاصل نگاه
گفتمان متافیزیکی این پارادایم است .تحلیل گفتمان
انتقادی فیلم مرد پوالدین نشان داد این فیلم بعنوان
متن رسانهای هنری ،همه مختصات یک اثر ترنس
مدرنی را دارا میباشد .وجود آشوب در جامعه بشری،
وجود اسطوره یا منجی برای حل آشوب ،ابزارهای
انسانی  ،تکنولوژیک ،ماورایی حل آشوب و اینده
ترسیمی پس از آن اذعان بر تفکر پارادایم ترنس مدرن
دارد .مباحث فوق حسی در این فیلم حاکی از تغییر
نحوه مدیریت جهان بمنظور یافتن مسیری در دنیای
پرآشوبی است که جزم اندیشی مدرنیته و التقاط و
شکاکیت پست مدرنیته آن را بوجود آوردهاند تا انسان را
از آستانه آشوب و بینظمی به سمت نظم جدید اجتماع
سوق دهد .این پارادایم انسان را موجودی سرگردان
میداند که در تکاپوی یافتن روزنهای بمنظور دستیابی
به آگاهیهای معنوی و حضور غیر مادی (روحی یا )...
بشر میباشد و با استفاده از ترکیب عقل و شهود همراه
با کارکرد منطقی ذهن ،انسان نقش اصلی در تحوالت
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اینده را ایفا کند .اسطوره این گونه فیلمها موجودی
تمام و کمال نیست ،مقدس هم نیست ،بلکه نقاط
ضعف و قوتی دارد که بایستی برای تعامل با بشر و
ایندهسازی در چارچوب منظومه فکری یا بعبارت دیگر
پارادایم سیارهای ترنس مدرنسیم مالحظه شود.
به نظر میرسد که این گونه فیلمها بتدریج ژانر علمی
 تخیلی را کم رنگ کرده است چرا که به مخاطب اینرا القا میکند تا به حاالت متافیزیکی و ماورایی
باصطالح معنوی خود توجه داشته باشد و آن را واقعیتی
موجود در زندگی خویش ببیند.
مفاهیم فوق حسی از جمله پدیدههای اجتماعی
مشترک در همه جوامع و ملتها اعم از بومی و ملی
هستند که البته اختالفات بسیاری راجع به علل
پیدایش ،منشا و دیگر مسائل آن وجود دارد؛ و همچنین
میزان شناخت اندکی نسبت به این پدیده تاثیرگذار در
فرهنگ ایرانی ،وجود دارد .اغلب فهمهایی که راجع به
این مسئله در ایران شده است یا رویکرد افراطی و
طردی و یا رویکردی تفریطی و جذبی مخصوصا در
چارچوبه تصویر و سینما داشتهاند .در این میان فارغ از
نزاعهای موجود بر سر این پدیده فرهنگی ،خألیی
شناختی ،بین افراد ،دیده میشود؛ شناختی که امروز
بیشتر از قبل بدان نیازمندیم چرا پدیده فیلمهای
هالیوودی دراین عرصه که تنها به دنبال القای فهم
خود از این پدیده ،و تاثیرات آن بر فرهنگ امروز
ایرانیان میباشد.
مکتب جدید ترنس مدرنیسم که مدعیان آن اعتقاد
دارند پس از پست مدرنیسم پارادایم غالب در غرب
میباشد معتقد است که بشر امروز بدنبال گفتمان غالب
بر پارادایمهای ما قبل است و بر این اساس بدنبال
ارتقاء بشری میباشد .بنظر میرسد که در این پارادایم
حس ،بیشتر و سریعتر از واژهها شکل یافتهاند بنابراین
بیشتر بایستی بدنبال مفاهیم بود نه واژهها .زیرا که
بدلیل فضای تعاملی بین ماده و ماورای ماده مبدعان
این پارادایم هنوز در حال واژه یابی هستند.
پارادایم پست مدرن آمیزهای است از انواع نگرشها و
مفاهیم متافیزیکی .اقبال مبدعان این پارادایم نسبت به
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طرح مفاهیم متافیزیکی اغلب با چارچوب کشف و
شهود بشری و آفرینش و خلق نسخههای نوینی از این
کشفیات و تالش در راستای تکوین رمزگان متافیزیک
در پیکرة فیلمهای ازاین قبیل ،از جملة این فنون و
نگرشهای نوین به شمار میرود .از جمله دالیل حضور
متافیزیک در متن آثار سینمایی ترنس مدرن ،همسانی
بسیاری از مضامین متافیزیکی مطرح در آن با تجارب
گوناگون بشری است ،با نگاهی ساده میتوان دریافت
که گویی با روایاتی گوناگون از داستانی واحد در این
فیلمهای روبه رو هستیم .تسری پیچیدگیهای زندگی
ترنس مدرن بر متن آثار سینمایی به یاری مفاهیم
متافیزیکی ،از دیگر اهداف مبدعان ترنس مدرن از
تکوین رمزگان متافیزیکی در این آثار به شمار می رود.
در ادامه بایستی به انگیزههای هنرمند ترنس مدرنیست
در برساختن قهرمانی ترنس مدرن در برابر اسطورهای
اشاره نمود .دیدگاه وی مبنی بر سیطره نداشتن
ساختاری نظاممند بر دنیای مدرن و پست مدرن و
تالش در راستای جبران مافات به یاری نظامهای
پارادایم ترنس مدرن که خود خالق آن است و نه
خداوند .اسطوره عصاره تفکر و اعتقادات بشر و
توانهای ماورایی آن در قالب پارادایم ترنس مدرن
قابل تعریف است .این اسطوره قادر میباشد تا حدی
نیازهای معنوی و مادی بشر امروز را اقناء کند .ترنس
مدرن بدنبال جهش معنایی و باورپذیری مفاهیم
متافیزیکی است که جلوه آن را نمیتوان در
پارادایمهای مدرن و پست مدرن یافت .اسطوره نمایان
در این فیلم نماینده تفکر پاردایمی است که به
نمایندگی از بشر و دیگر موجودات بدنبال یافتن روزنه
است تا از فرصتهای احتمالی تعامل با موجودات
ماورایی و قدرتهای ماورایی در اینده استفاده کند.
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نگاره  - 1مولفه های متافیزیکی پارادایم ترنس مدرنیسم(گردآوری :نگارنده)
بیگانهدوستی(بیگانهپرستی) :عشق سفر به مکانهای خارجی و رازآلود -ترنس مدرن مدرنیته را تعالی بخشیده به عبارتی مدرنیته «از آستانه آشوب
بمنظورتعالی بشر :تعامل با مجموعه متنوعی از ایدهها و ارزشهای مدرن ،و بینظمی به سمت نظم جدید اجتماع» سوق مییابد :خطی نبودن مسیر
این پارادایم ها
سنت و موجودات نامتعارف و غیرمادی میباشد.
ارتباط با طبیعت و عالم هستی(چشم انداز سیاره ای)
 ابعاد درونی و معنوی انسان و ارتباط آن با دیگر اشیا و رویدادهای دنیا -تحوالت و تغییرات تکنولوژیکی و کشفیات جدید فضایی

 معنویت فردی منظور روانشناسی تعالی فرد و معنویت تعالی فردیبهواسطه رویکرد میانرشتهای (معنویت و فیزیک بودائیست) می باشد
 معنویات(روح گرایی) :فلسفه فرا روح و ارتباط فرد بطور شخصی با چیزیکه او را خدا می نامد

یافتن روزنه ای از آگاهی های معنوی و حضور غیر مادی (روحی یا )...برای بشر بمنظور استفاده از فرصتهای تکاملی پیش رو و یافتن منبع انرژی
معنوی عمیقا آزاد اندیشانه(غیر الهی منظور است)

 -روانشناسی فراشخصی

تصمیم گیری تعاملی بین افراد :دستورات فرامینی(رییس و مرئوس) در هیچنوع سازمانی اعم از مذهبی و غیر مذهبی وجود ندارد.

 محور ترنس مدرن :گفتگوی بین فرهنگ ها مسیر قدرتمند برای ایجادصلح

 -ادیان های خاص

 جهان بینی خود ساخته جدید توسط بشر تعامل همه تمدن ها با بیگانگان برای باز کردن راهی برای تعالی بشرترکیبی از شهود و معنویت همراه با کارکرد منطقی ذهن و استفاده از
تکنولوژی در تحوالت آینده

حقوق مشترک مردان و زنان و رابطه متعادل بین زن و مرد
 اهمیت زنان و مباحث مربوط به زنان بخشی از قالب معنوی مدنظر ترنسمدرن

چشم انداز جدید که احیاگر بشر :یافتن هسته مشترک بین ادیان یعنی آشیانه
بزرگ وجود هسته مشترک سنتهای حِکمی بزرگ جهان و ادیان پیشامدرن.

وابستگی متقابل فرهنگها و ازبین رفتن تفاوتها و رتبه بندی بین فرهنگها و
تعامل جهانی بین همه افراد بشری

 -رد یقینیات همه مذاهب ادیان ابراهیمی

 -طلوع فرهنگ یکپارچه

 -داشتن هنر بهمراه دین(با تعریف خاص) و اخالقیات

 -ظهور ارزشهای اجتماعی و فرهنگ های جدید

 -تاکید بر معنویت و علوم ماوراء الطبیعه برخاسته از دوران راز آلود رنسانس

 -ارزش های التقاطی یا خلق ارزشهای غیر نسبی.

 -معنویت سازمان نیافته بمعنای مورد وثوق قرار گرفتن شهود فردی

نزدیک تر شدن فرهنگ ها و ادیان نسبت به پارادایمهای دست ساخته
بشری :تغییر و ارتقاء فرهنگ

-تکیه بر وجدانیات بجای ایمانیات الهی برای ساختن اجتماعی بهتر

ترنس مدرنیسم جامع :بر پایه تفکر یکپارچگی یعنی تنوع بخشیدن به
حقایق ،هم معنوی و هم مادی و از طرفی توانایی بهکارگیری نظرات از هر
جا و مکانی

 کنار گذاشتن تعصبات دینی و پویا دانستن سنت دینی و فرهنگی(بی ثباتیو تغییر آن)
 -حقیقت امری فردی است

مطالعات رسانهای  /سال سیزدهم  /بهار 1379

111

نگاره  - 2سه سطح اولیة روش تحلیل گفتمان انتقادی بررسی فیلم مرد پوالدین
1

سطح سطح
پدر سوپرمن به شورای کریپتونی ها (غیرزمینی ها) پیشنهاد می دهد بدلیل
پایان رسیدن منابع انرژی بدنبال انرژی جدیدی باشند

2

پدر و مادر سوپر من موجوداتی بظاهر انسان هستند و میخواهند فرزندشان را
بخاطر آشوبهای سیاره شان به سیاره ای امن بفرستند که در آن موجوداتی
هوشمند بنام انسان وجود دارد .سوپر من در این سیاره خدای انسانها قرار است
بشود.
سوپرمن میتواند درون بدن انسان های زمینی را ببیند .پدر خوانده سوپرمن از او
می خواهد از قواهایش حتی برای نجات انسان ها استفاده نکند به سوپرمن می
گوید که مردم (انسان ها) چیزی را درک نکنند ازش می ترسند .سوپرمن توان
درمان دارد.
سوپر من از پدرش می پرسد آیا این نیرو را خدا بمن داده؟ پدرش سفینه فضایی
موجودات فرازمینی را نشان می دهد و می گوید تو و عناصر این سفینه فضایی
متعلق به این دنیا(زمین) نیستید و می گوید خودت بگو که آیا در این جهان هستی
ما تنها هستیم؟ تو برای هدف واالیی به اینجا فرستاده شدهای .و سرانجام روی
فرا خواهد رسید که تو انتخاب کنی که آیا مغرورانه می خواهی در مقابل نسل بشر
بایستی؟
در صحنه ای فیلم نشان داده می شود که سفینه فضایی بیگانگان حدود بیست
هزار سال پیش به این سیاره (زمین) امده است و در زیر یخها مدفون شده و
خبرنگار نتیجه می گیرد که فردی که دیده و سفینه مورد نظر منشا کامال غیر
زمینی دارد .پنتاگون این موضوع را تایید نمی کند
مدیر خبر گزاری میگوید من در مورد موجودات بیگانهای که بین ما زندگی
میکنند چیزی چاپ نمیکنم
پدر سوپر من می گوید بدنبال جایی برای سکونت بوده اند و این سفینه برای
شناسایی به زمین ارسال شده بود سالها پیش .آنها تمام ناشناخته ها را کشف
کرده اند .به سوپر من می گوید تو همانطور که بخشی از کریپتونی بخشی از
زمین هم هستی .تجسمی از بهترینهای دو دنیا .برای مردم زمین راهنما باش
و به آنها امید بده تا آنها به سرنوشت ما که نابود شدیم گرفتار نشوند.
نماد بشکل  Sروی لباس سوپر من به معنای تجسم بارقه های بنیادی ترین
باور و پتانسیل وجودی خیلی ها برای تبدیل به خوبی
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ایده ی به جلو حرکت کردن رو به مردم زمین خواهی داد.نسلی پیش از تو
خواهند بود .آنها خواهند لغزید.آنها سقوط خواهند کرد و در زمانش وقتی که
خورشید طلوع کنه به تو ملحق خواهند شد و در زمانش به آنها کمک خواهی
کرد که نا شناخته ها را بشناسند
به او اعتماد کرده بودم.چون مطمئن بود که باید صبر کنم.اعتماد کردم که دنیا
آماده نیست.تو چی فکر می کنی؟
شماها تنها نیستید از سیگنال آر اس اس می آید .شماها تنها نیستید (بزبانهای
مختلف و برای تمام مردم دنیا پخش میشود بصورت صوتی و تصویری) .تلفن
منم همین طور .اسم من ژنرال "زاد" هستش .من از دنیایی دورتر از اینجا
اومدم .از دریایی از ستارهها گذشتم تا اینجا رسیدم .برای مدتی دنیای شما به
یکی از شهروندان ما پناه داده .درخواست دارم تا این مرد رو بهم تحویل بدید.
برای دالیل نامعلوم این فرد انتخاب کرده تا موجودیت خودش رو از شما پنهان
کنه.سعی کرده شبیه شما باشه.قیافش شبیه شماست ولی از جنس شما نیست
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11
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عمق سطح
موجوداتی بشکل انسان در اوج
تکنولوژی که انرژی سرزمینشان در حال
اتمام است
وجود سوپر من در زمین بعنوان موجودی
فرازمینی و رشد و نمو او مثل افراد بشر
(کودکی تا جوانی و )..

سطح عمق
یافتن منبع انرژی
هدف بیگانگان
تالش بیگانگان برای
ارتباط با بشر(انسانها)

انسانهایی با قدرت فرا بشری که حتی به
سن کودکی هم می تواند وجود داشته
باشد

توجه به توانهای
فرابشری (متافیزیکی)

اثبات وجود بیگانگان نیرومند به شکل
کودک در میان انسانها .هدفمند بودن
حضور بیگانگان در میان انسانها.

تعامل بین انسانها و
بیگانگان

بیگانگان از مدتها قبل حتی قبل وجود
نژاد بشر در زمین حضور داشته اند

تالش برای اثبات
وجود بیگانگان حتی
قبل از نسل بشر
امروزی
تاکید بر وجود
بیگانگان در بین مردم
تعامل بین دو نژاد
بشر و موجودات
بیگانه

اس :نماد بعنوان خوبیها

تداعی مثبت ایجاد
کردن در موردانسانها
یا قهرمانان بیگانه
حمایت بیگانان از
بشر و پیش بینی
شناسایی و کشف
ناشناخته ها
آینده بشر در تعامل با
بیگانگان ترسیم میشود
رسمیت دادن به
حضور بیگانگان در
تمام زمین

رسانههای جمعی در جوامع صاحب
قدرت هستند
موجودات بیگانه خود را جزو افراد بشر
می دانند و منجی بشر

پیش بینی آینده بشر و نقش موجودان
بیگانه در همکاری و تعامل و حتی
هدایت بشر
دنیا هنوز آماده پذیرش بیگانگان نیست
ولی در استانه تحولی قرار داریم
جهانی شدن حضور بیگانگان در سراسر
زمین و در بین همه اقوام و جوامع و
تاکید بر وجود افرادی بشکل بشر ولی با
نژاد بیگانگان

119

تحلیل گفتمان انتقادی فیلم مرد پوالدین با تکیه بر مباحث متافیزیکی پاردایم ترنس مدرنیسم
12

سوپرمن در نوجوانی کتاب افالطون را می خواند.

13

پدر سوپر من باو می گوید :یه روزی ،وقتی زمان درستش فرا رسید می تونی
پُلی بین دو نژاد باشی .عالوه براین او عاشق زنی از جنس زمین می شود.

کتاب افالطون نماد حق و حقیقت:رساله
افالطون یا الهیات افالطونی درباره
جاودانگی روح که تاکید بر دورکردن
فلسفه از صبغه دینی و الهی
ازدواج با بیگانگان بعنوان پل بین دو نژاد

بشرساالری یا
اومانیسم
تغییر سنخیت و
جنسیت بشر

نگاره  - 3تحلیل سطح چهارم (عمیق) فیلم مرد پوالدین
ردیف
1
2
3

4
5
6
9

دال مرکزی
یافتن منبع انرژی هدف بیگانگان
توجه به توانهای فرابشری (متافیزیکی)
تالش برای اثبات وجود بیگانگان حتی قبل از نسل بشر امروزی و در بین
انسان های امروزی و تعامل بین آنها و رسمیت بخشید به این موضوع بصورت
اختالط جنسیتی
تداعی مثبت ایجاد کردن در موردانسانها یا قهرمانان بیگانه
حمایت بیگانان از بشر و پیش بینی شناسایی و کشف ناشناخته ها در آینده
وجود بیگانگان در قالب انسان
تقدس زدایی از ادیان الهی

موارد مرتبط تحلیل توجیهی از جدول باال
1
3،4
13،5،6،4،9،11،2،
8
9،11
11
12
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