
 

 

 

 

 «ُحکم نهایی» در انتظار

 پرونده یک جدایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مازیار اسالمی

 مراد فرهادپور

 جواد گنجی

 ارسالن ریحان زاده

 چینادر فتوره

 علی عباس بیگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 ي مقدس خانواده

 یا
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گرچه برخي اينن يييينر را بنه نن  ي . اند  هنگام به بيان ديگر نابه. هاي فرهادي دچار اختالف فازند  درام

قنرار دادن ا  در تللينو   ملمنايي   انند بنراي فنافلگير ينردن تماشناگر   شگرد ر ايتي فيلمساز نسبر داده

هنگام شننندن درام از خنننال    نابنننه. ا اينننن قتيتنننر درام فرهنننادي نيسنننرينننردن ر اينننر   از اينننن قبيننن   امننن

اي  پاساژي ينا  اقندي زمناني در ر اينر   ن د   هم اره قطله. دهد دار شدن زمان ر ايتي رخ مي مسأله

يلنني همنان پنازلي . سنازد  نيسه ملمايي نمي  اما فيبر آن في. زند ي ر ايتي فيبش مي  دارد يه از زن يره

همنان الگن ي داسنتان . آيند گينرد   بنه قرينر درمي  ي آن  نان مي  ي گمشنده  اي ينافتن قطلنهيه ر اير بر

يننند يننا   يننا چناق يي در سننينه فننر  مي  ريننزد    دسنتي زهننري در ن شننيدني مي شننبانه: ملمنايي يننا يارآگنناهي

قنادر    ينند  امنا ناگننان دسنر اش را طني مي  در اين ن ع درام ر اير مسير طبيلي. دزدد  اي مي م سمه

ي ر اينر  يشد  تا به يمن فيبر آن  ادامنه پرداز  نصري را از در ن آن بير ن مي  همه چيزدان ر اير

شن د  بننابراين بايند چينزي يننار گ اشنته شن د تنا ر اينر شني   ملمنا نمي درام ملمايي ينه بي. ممين ش د

ينا  بنتنر اسنر بگن ييم   اما در  ين قا  اينن فيبنر. پيش ر د   مخاطب را ملط ف به خ د يند  گيرد 

ينننده چنه راهنمنا  ينه  هايي    د دارد  چه گمراه  هم اره سرنخ. يابد را نمي« فتدان»ق ف  خصلِر يك 

هايي   يننند  سننرنخ ظننن را ملطنن ف بننه خنن د مي

ي قن ف شنده  شان همنان قطلنه  يه باالخره ييي

ها   نننن د دارننننند تننننا   امننننا ايننننن سننننرنخ. اسننننر

از اينن فيبنر    خن    ماناك  برآمنده«فتدان»

منننا همننن اره بنننا . هيچگننناه خننن د را نشنننان ندهننند

اي ينه ر ايننر   ينننده  هاي راهنمنا   گمراه  سنرنخ

گ ارد در قا  پر ينردن اينن   در اختيارمان مي

 .فتدان   مااك برآمده در ر اير هستيم

ر شننن اسننر يننه درام فرهننادي از ايننن الگنن ي 

يارآگنناهي  –مابلنند رلاليسننتي ر ايننر ملمننايي 

هايي يه در آن ب دن بنه   ر اير. يند نميتبلير 

ملنناي درك شندن نيسننر  بلينه بننه ملنناي  بننر 

هنايِ ر اينر ملمنايي بنراي   مظن ن. شدن اسر

ي  آن يه ب دن خ يش در  ايي فير از صنقنه

 رم  هنگام ارتياب  نرم را ا بنار يننند  بايند 

ي قض رشننان  يننننده  چيننزي ر  ينننند يننه ا بار

ينند بليننر ينسننرتي را با. در مينناني ديگننر باشنند

نشننان دهننند يننه   نن د آننننا در سننا ِر  ننرم را 

  [دهند نشنان مي]ينند   در تاالر ينسرر  بر مي

يلننني همننان چيننزي يننه از منظننر نگنناه قننان ن  

گننننن اهي اسنننننر بنننننر قضننننن ر ا  در ( د لنننننر)

اال هننناني د لنننر    املنننه  همنننان    ي بين شنننبيه

. ينند  چيزي ينه بن دِن ا  را تصنديو    بنر مي

دشننن ار نيسنننر بنننه يننناد آ ردن انبننن ه   الا اقتمنننا)

ت اننننند   گناهننناني ينننه نمي هنننايي دربننناره بي  درام

منندريي ر  ينننند دا  بننر ا بنناِر    دشننان از 

دار   شنننان مسنننأله منظنننر قنننان ن  در نتي نننه ب دن

« منننننرد   ضننننني»شننننن د  م ننننن  آنچنننننه در   مي

 (ها فيلم ديگر  بينيم   ده هيچياك مي

اش را   بيلنير اينر مسنير ط  در درام فرهادي 

فنميم ينننه مسنننير   ينننند  امنننا بلنننداا مننني  طننني مي

فتنداني در ينار . اش را طي نيرده اسر  طبيلي

نماينند   در پرتنن  ننن ر   بنن ده يننه ناگنننان رخ مي

قتيتننر   يننننده ايننن فتنندان يننا مانناك تاريننك   خيره

ارتيناع »در . ش د ايم از ن  تيسير مي  آنچه ديده

  (هينننه فرهنننادي در آن دسنننتي داشنننت)« پسنننر

ينننابيم ينننه  اينينننه در ا اخنننر فنننيلم ناگننننان درمي

( لنننننيال قننننناتمي)همسنننننر بننننناردار ه اپيماربنننننا 
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منان  رفم ر ا  طبيلني ر اينر ينه مطملن بنه)ي يمري را بنا خن د بنه در ن ه اپيمنا آ رده اسنر   اسلقه

ي   ايم همنه  دينده اينينه آنچنه  ينند  ايم از ن  تيسير مي  آنچه را تا آن لقظه ديده( يرده ا  آن را نيا رده اسر

فتندان   مانايي م  ن د بن ده ينه ناگننان   ايم   ايم    در آنچنه تناين ن دينده  ديده  آن چيزي نيسر يه بايد مي

شن د  تنا ين   ننان مضنم ني   البتنه بقنران پنيش آمنده  در بزنگاهي منم   بقراني از ر اير ظاهر مي

د ينه اينن شنگرد ر ايتني در فيلمني ينه سنرتاپا ت ان يمابيش مطملن ب   مي. در ر اير را هم بقراني يند

اقتمنناالا  ننز   –از  ملننه سننراب منننا رر  –يننند  ييننا را فرينناد مي  هاي اينندل ل ژييي  نننان قاتمي  مؤليننه

ه فتط بنه اينن خناطر ينه شنگردي اسنر ينه ي فرهادي در فيلم اسر  ن هاي نير ي خالقه  مانده   اپسين پس

بندد  بلينه منمتنر بنه اينن خناطر ينه از طرينو بر سنته   به يار مي هاي متأخرش يمابيش  فرهادي در فيلم

يلننني   يننند   ييننا رسنن ا مي  بننراي نخسننتين بننار چيننزي را در  نننان منسنن م   تنن پر قاتمي  «فتنندان»يننردن 

يننند   ايننن   هنناي ديگننرش بننا ايمننان راسننخ بنننا مي ييننا همچنن ن فيلم سنناختي يننه قاتمي  همننان  مننارر خ ش

شن د آن را از در ن مني نر   در نتي نه پينام ايندل ل ژيك   آشنيار    تاه م فو مياي ي شگرد براي لقظه

 .فيلم را انديي  اسازي يند

  قن ف بنه ميننن م نن  ي تينيننك « نندايي ننادر از سننيمين»ي تصنادف راضنيه در  بننابراين فيبنر صننقنه

را دنبننا  ينننيم   شنن د تننا در پرتن  فيبننِر آن ر ايننر  ر ايتني ملمننايي نيسننر  اتينناقي از ر اينر يسننر نمي

آنيه مت  ه فتداِن چيزي شده باشنيم  امنا ناگننان خن د  ينيم بي  ما ر اير را دنبا  مي. زني ينيم  البته گمانه

اسننر يننه  نننان ر ايتنني را ناگنننان   «فتنندان»ايننن خنن ِد . شنن د نماينند  ظنناهر مي  ناگنننان رخ مي« فتنندان»

رفم آشنيار شندن اينن  چراينه بنه. سنازد  ا فنيلم را برميي تماشناگر بن يند   پر بلماتيك رابطه  دار مي  مسأله

همچنن ن )فتنندان   بننا ت  ننه بننه تاييننري يننه در سننطت ملرفننر مننا نسننبر بننه ر ايننر اي نناد يننرده اسننر 

. آيند  اي تايير   دگرديسي در  ضلير بنه   ن د نمي اما به لقاظ    دي   ره( هاي در ن فيلم  شخصير

اش شنده  ننه سنيمين را از   ري خن د راضنيه من نر بنه منرن  ننينانگا  ملرفر به اينيه ننه ننادر ينه سنن 

بنرد ينه تمنام اينن مندر   با آنينه بنه اينن نيتنه يليندي پني مي –يند   اش براي ترك نادر منصرف مي  تصميم

ينند   ننه قتني تايينري   ي اخالقني در ن ترمنه را تنرميم مي نه آسيب ديدن هسته –قو با ش هرش ب ده 

بننابراين  اضنت اسنر ينه در درام فرهنادي . ينند هاي فنيلم اي ناد مي ر بنا شخصنيردر پر بلماتيك تماشاگ

در ر اينننر يارآگننناهي نيسنننر ينننه در قينننم م تننن ر « قننن ف بنننه م ابنننه فتننندان»مشنننابه نتنننش « فتننندان»

ي پنني بننردن مننا بننه آن قنن ف بننه م ابننه فتنندان   پننر يننردن  يننند تننا در نتي ننه  ي ر ايننر  منن  مي  ر نننده پيش

 .ما با  نان ر اير را دگرگ ن ينداش  ارتباط  ننايي

بنه اينن قصند نيسنر ينه فنيلم پيرامن ن اينن تللينو « ي الني  دربناره»ي بنه درينا زدن الني در   فيبر صنقنه

ي ننا  ر    ساخته ش د   پيش ر د  يلني اين ملما را طرح يند يه بر سر اين دختر خ التي  اينن  صنله

مسن  ليتي   ييدنندگي  منع را  ينا از ر ي بي  پرده  مع چه رفته اسر  آيا در راه ن نار ين دك  نان سن

ايننن پرسشنني اسننر يننه درام فرهننادي خيلنني ز د از تبنندي  شنندنش بننه ملمننا  لنن گيري . تننرك يننرده اسننر

در  نننان فننيلم پاسننخ داده « ملماهنناي پننانت ميم»دهنند  بننه همننان سننر تي يننه بننه  يننند   پاسننخش را مي  مي

يننا همننان يننان ن بقراننني درام  ارتبنناطي بننه تينيننك   دهنند   رخ ميي فننيلم  بنننابراين آنچننه در ادامننه. شنن د  مي

تر فننيلم از دِ  آن ظنناهر   تننر   خ فننناك  هاي  ظيم  بليننه ايننن فتننداني اسننر يننه فتنندان  قنن ف ر ايتنني ننندارد 

بنه )خ د  منع   تك ا ضاي  مع  همان مااك تاريك   مبنمي يه تارييي   ابنام م   د در تك  ش ند   مي

تي ينه فتننط قاصنن   منع  بننري ايننن افنراد نيسننر بلينه  نصننر مننازادي هنم نسننبر بننه آن  نن ان م  نن دي

يابيم تنننا  ش د يه ناگنان درمي نه تننا ِالي در متام فتداني تيسير مي. بخشد    خ د ِالي را ت سم مي( دارد

هنم دانيم همنين ننام سنه قرفني اسنر  ملرفتني ينه از نظنر قنان ن بنر   ن د منادي ا   چيزي يه از ا  مي

الناز  الميرا  چي؟ باالخره اسنمش چينه؟   يبنه؟   النام »پرسد  مأم ر پليس با تل ب مي)يند  يياير نمي

  بليه قتي تمام آنچه در ر ز قب  ان نام شنده   («د نن  منم ن د  ر يردن اين ا اسم   فاميلش را نمي

تر اينينه قتني فتندان   تر   مخن ف  شن د    البتنه ه لنناك بيان شده نيز در پرت  اينن فتندان از نن  تيسنير مي

ي  پيينره  اتي   در  ين قا  پننان م   د در

زبننان هننم بننه ملننناي  اقلنني يلمننه ناگنننان رخ 

اهمينر    نمايد  يلني آن خصلر  زيني  يم  مي

ر زمننننره زبننننان يننننه ناگنننننان  ا نننند ارزش   

شننننن د ينننننه   ملننننننايي  يرانگنننننر   خ فنننننناك مي

ك تشن»ترين آن تلبينر شن خ   شننگانه  شاخص

اسنر ينه بقنران نننايي فنيلم «  نر س   دامناد

در زمنان « فتندان»نمن ِد اينن . زند  را دامن مي

دار شند ينه  ايران فيلم چنان آزاردهنده   مسأله

دلي  نب د يه در فضناي م نازي بسنياري بنا  بي

تنننالش شنننبه  رفننناني  اسنننرارآميز   اقتمنننناالا 

در صنننندد ا بننننار ايننننن امننننر ! «ه ل گرافيننننك»

مان  يه در انتناي فيلم نشنانبرآمدند يه  سدي 

در  اقننع آننننا .  سنند ِالنني نيسننر  شنن د   داده مي

قصننند داشنننتند از طرينننو ملمنننايي ينننردن اينننن 

فتنندان  از شننر ر  در ر  شنندن بننا تننارييي   

ابنننام مخنن ف آن خننالص شنن ند  گرچننه بخننش 

تننننا چننند « بازهننا  م ازي»اي از همننين   مننده

در « فتننندان»مننناه بلننند بنننا شننني   اقلننني خننن ِد 

 .ها م ا ه شدند ابانخي

*** 

فرهادي اقتماالا ملاصرترين فيلمساز  يا شنايد 

ملاصرتر از تمنامي . هم هنرمند ين ني ماسر

ملاصنننر اسنننر امنننا ننننه بنننا اينننن .  صنننرانش  هم

اسننتدال  راينن  يننه يننامالا همزمننان   همگننام بننا 

هناي   ي خ يش اسر   بنه نم دهنا    ل ه زمانه

ره بننا چسننبد  بليننه بننر يس چنن ن همنن ا  آن مي

ننن  ي يژزمنناني   نندم تناسننب   اخننتالف فنناز 

گينننننرد پنننننس  قنننننرار مي« قنننننا »ر  در ر ي 

 نننر نيسننر يننه ايننن يژزمنناني   اخننتالف  بي

. ي فرمننا  درام ا سننر  فنناز منمتننرين مشخصننه

ايننننن ناهمايننننندي فرهننننادي را البتننننه نباينننند بننننا 

.ن سنننتالژيك بننن دن ييننني دانسنننر
1
ا  ملاصنننر  

                                                           
همچنن ن ناهمايننندي ظننناهري يننك قبنننه قننند ينننه در آن . 1

  آب قنن و   طهمچنننان ن سننتالژي مسننتراح  سننط قيننا
از خ اهران گ شتال د را دارد يه در گ ش هم  ای اي يپه

فيلمني ينه . زننند سنا  قنرف مي 81الي هاي بنا از فانتزي
سننازش اسننر بننه  ضننلير  از همننين ر   ننان   اينننش فيلم

دهد براي متايسه تطبيتي ينا  ندايي ننادر از سنيمين     مي
امنا ن سنتالژي  .بررسي  اينش د  فيلم نسبر به  ضلير
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ملاصر اسر درسر به همان مين مي يه   ر   آگنامبن  فيلسن ف . د زد  اش چشم مي اسر   به زمانه

ملاصننر بن دن نننه بنراي مشناهده ر شنننايي  بلينه بننراي درك »: ينند  ايتالينايي از ملاصنر بنن دن طنرح مي

هاي د ربينننش را بننا تننارييي   تيرگنني مقننيط تنظننيم   ملاصننر اسننر چنن ن  دسنني« .تننارييي   تيرگنني آن

اسنر  يمنابيش بنه همنان ملنناي « نما  سنياه»يار يرد يه ا  قتيتتناا فيلمسنازي از اين بابر نبايد ان. يند  مي

هاي ايننن دسننته منتتنندان بنند نباشنند  شننايد بننراي افننزايش دانسننته. تل يزينن ني –منن رد  القننه منتتنندان د لتنني 

گراي  دانستن اين نيته يه  اژه فيلم ن آر برخالف اسط ره راي  براي نخسنتين بنار ت سنط د  منتتند چن 

گزننده   تلنخ سنينماي آمريينا در   ير ب رد براي ت صيف شناهيارهاي سنياه  س ي اتين ش مت ن   پيفران

د لتني فرانسن يِ  صنر  يشني  –راسنتي  ساخته نشد بليه اينن تلبينر برسناخته منتتندان دسر 8491دهه 

قننا  ز م آننننا در  هنناي ژان رننن ار  مارسنن  يارنننه   ژ لننين د  ي يننه يننه بننه  اسننر بننراي قملننه بننه فيلم

 . ضلير ب دند« نمايي  سياه»

  درِك ايننن تننارييي  ضننلير »امنا درك   دينندن ايننن تننارييي   سننياهي بننه چننه ملناسنر  بننه قنن   آگننامبن 

تر   در  نناني ينه ر ز بنه ر ز منبسنط« .همچ ن درك تارييي آسمان شب از س ي يك اخترشناس اسر

.  ند يه ممين نيسر ن رشان بنه منا برسندش هاي د رتر با چنان سر تي از ما د ر مي ش د  ينيشان  مي

ينيم  همنين نن ري اسنر ينه بنا بيشنترين  در  اقع آنچه به  ن ان تارييي   ظلمر آسمان شب مشاهده مي

هايي ينه مبنندي اينن ن رهننا  رسند  چن ن ينيشننان  آيند  امنا هرگننز بنه مننا نمي سنر ر ممينن بننه سنمر مننا مي

بنننابراين تنارييي شنب چينزي نيسننر . گيرنند  ه ميهسنتند بنا سنر تي مناف و سننر ِر ن رشنان از منا فاصنل

ملاصنر . پس تنارييي م ضن  ي سنلبي نيسنر. مگر نامميني فلبه يافتن سر ر ن ر بر سر ر قرير

خ اهد به منا برسند امنا قنادر بنه   ب دن فرهادي  يلني مشاهده   درك ن ري يه در تارييي زمان قا  مي

بيننند  ننن ري يننه مت  ننه  هننا ننن ري را مي  ايننن تيرگي بنننابراين فرهننادي از پننيش در بطننن. ايننن يننار نيسننر

فنم ا  از تارييي   تيرگني  ضنلير مشنابه فننم ينك . ش د نناير از ما د ر مي ماسر   در  ين قا  بي

خ انندش  مشابه فننم ين دك خردسنا  از  نما مي  اخترشناس اسر از تارييي شب   فنم منتتدانش يه سياه

تنارييي شنب همچننان ماينه هنراس   اضنطراب ا سنر  چراينه آن را تارييي اسر يه ابنام   سياهي   

 .يند  همچ ن ييييتي سلبي   نتطه متاب  ر شنايي درك مي

بننا . شنن د  آننننا آفنناز مي« تي يننر»بننا تاباننندن ننن ر بننر ا راو ه ينر   بننه قصنند «  ندايي نننادر از سننيمين»

ترين   راين  امنا فيردقينو  ا تمنا ياينن بنه ملنناي . تاباندن ن ر بر ه ينر افنراد   تي ينر آن بنه  ضنلير

ي اخترشنناس   آسنمان شنب را در خن د فشنرده ينرده اسنر   در  تص ير فيلم اسر يه ي  منطو رابطنه

 ننين قننا  گنن اهي اسننر بننر ايننن تننز يننار مدرنيسننتي يننه تصننا ير انتزا نني تننا چننه قنند  ا نند پتانسنني  

ينننه يننن   ننننان فنننيلم   راهبنننرد  نيتسننني  اينننن تصننن يري اسنننر م نادگ ننننه  بنننه مينننن م اليب. انننند ا تما ي

 زلي اسنر از ينك ين  ينه تمنامي ين  را در خن د مننليس »: مضم ني فيلم را در خ د  مع يرده اسر

تابانندن اشنله ايينس . ش د ي  منطو فيلم را در آن مشناهده ينرد تص يري اسر از فيلم  يه مي« .يند مي

اي اسنر ينه تصن ير پايناني  گي لت به  ضلير  ن  ي س ن گرافي ا تما ي  تص يري يه  ا ند چننان بنا

: شنن د  يننند    بننه بننالت گي   گشنن دگي تصنن ير پاينناني  فننارص از ر ايننر  متصنن  مي  فننيلم را هننم لمننس مي

پاينناني فننيلم تصننديو « تصنن ير گشنن ده»را تننننا « سنن ن گرافي از  ضننليتي يننه در قننا  تي يننر اسننر»

اي    تينرار اسنر  د ن ا   تننش تنازهصقنه دادگاهي يه در  مو آن منا راي ديگنري در قنا    يند  مي

بنننابراين فننيلم در ميننان د  تصنن ير گشنن ده رخ . ايننن بننار نننادر   سننيمين قننرار اسننر تماشنناگران آن باشننند

تص ير نخسنر بنه ملنناي . دهد  در ميان پرانتزي بصري يه البته هال  د مي آن ر  به بير ن اسر  مي

                                                                                                                                  
بنه قرامسنراي سنلطان را از  اش نسنبر شيرين  باس ييارسنتمي ينه ن سنتالژي: تري هم يافته اسر  در سينماي ايران شي  پيچيده

شن و بنه امنري نناممين ينه تنننا در گ شنته ممينن بن د  امنا . ينند آرر  االينش هننري مي -سنپچ ا نيا -اينستاليشنن -دل طرينو  ين
ملننا   دلين  ژ لينر  شن د ينه قضن ر بي آدم  اقلناا  س سنه مي. را مقتو يرد ض ر بازيگران زن سينماي ايران انت ان با ق مي

 .يابد نم د مي هاارت اع هم اره از طريو آخرين مد. شاه ييي شد فتقللي« س گلي س فار فرنگ»را در فيلم با مين م  بين ش

ر ايتنني  تصنن يري گشنن ده اسننر  فننيلم بنننا آن 

شنن د  در قننالي يننه تصنن ير د م بننه  آفنناز منني

ملناي ضدر ايتي گش ده اسر  فيلم با آن تمام 

دهنننند     شنننن د امننننا بسننننتار ر ايتنننني رخ نمي مي

 اما ر  به چه؟. ماند  همچنان گش ده مي

در قنننند فاصنننن  پرانتننننزي يننننه هيچگنننناه بسننننته 

دادگنناه )ي  منن مي  شنن د  فننيلم در  رصننه نمي

خننننان اده  دادسننننراي  نننننايي  مدرسننننه  بانننننك  

   رصننه خص صنني ( يمارسنتان  فرهنگسننراب

امنا خاننه همن اره از پنيش بنه . گ رد مي( خانه)

خص صننننني   « ديگنننننري»خننننناطر قضننننن ر 

خانننه : شخصنني بنن دنش را از دسننر داده اسننر

نننادر بنننه خنناطر قضننن ر راضننيه   دختنننرش  

خانه پندري سنيمين بنه  اسنطه قضن ر نصناب 

منناه اره   خانننه راضننيه بننه  اسننطه قضنن ر 

ناپنن ير قضنن ر   ي ا تناب امننهايننن اد. طلبينناران

ي  منننن مي در  رصننننه خص صنننني     رصننننه

هاي نمنادين  را از تمامي داللر« خانه»مين م 

 .سازد  اش تني مي   سنتي

. خاننننه  مننن تييي يليننندي در  ننننان فنننيلم اسنننر

در قنننا    هننن اي «  ننندايي ننننادر از سنننيمين»

مل درام مدرن اسر   همچ ن اسالفش مينن م 

ه تننار   پنن د يننك بقننران   تنننش ا تمننا ي را بنن

بافننر خص صنني يلننني خانننه   خننان اده منتتنن  

شن د ينه تنا چنه   يند  اما همزمان متن ير مي   مي

 –بينننر ن  ينننا خاننننه  –قننند اينننن تمنننايز در ن 

ا تمنناع تمنننايزي بننه لقننناظ اينندل ل ژيك ينننا ب 

ملن درام در  اقنع بازتنابي اسنر از مين  . اسر

بنن رژ ازي بننه اينيننه نظننم ا تمننا ي از طريننو 

 ننر نيسنر ينه د   بي. ي بيان ش دامر شخص

ي متيننا ر ت لنني قننان ن در فننيلم داريننم   رصننه

ينننه تينننا ر مننناه ي   در  نننين قنننا  تماتينننك 

م ض  ي يه بنه آن )اي در فيلم دارند   بر سته

انند بنر   اي گ اهي د   رصه( باز خ اهيم گشر

ايننن نيتننه مقنن ري در ملنن درام منندرن يننه امننر 

ر  شخصنني تننا چننه قنند از پننيش ا تمننا ي اسنن

تا چه قد بر سناخته ( خانه) رصه خص صي 

ي  رصنننه بير نننني  رقماننننه نظنننم   قننن انين بي

اسر   دقيتاا به همين خاطر اسر يه بنرخالف 

برخننني تيسنننيرها ينننه ملتتدنننند فنننيلم بنننه خننناطر 
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گينرد  پي نند   اش فاصنله مي ا تمنا ي –ي مل دراماتينك طنالو از  نبنه سياسني  اش بر س يه  تمريز پاياني

دهد يه چگ نه امر مل دراماتيك از پيش يك پنايش در   ميان د   رصه متيا ر دادگاه نشان ميدياليتييي 

تص ير گش ده پايناني هنم اينن قرالنر را تصنديو   سياسر   د لر اسر گرچه همانط ر يه اشاره يردم 

 .ي خاص تص يري ر  به بير ن  به ا تماع   نه  ضلير مل دراماتيِك يك خان اده  يند  مي

پرداخنِر فرهنادي از فضناي داخلني خاننه هيچگناه تصن ير . «خاننه»ه م تيف يليدي فيلم بنازگرديم  اما ب

يننك « ينن »بننه  بننارر ديگننر مننا هيچگنناه خانننه را در متننام يننك . يننند  شننياف   منسنن مي از آن ارالننه نمي

در نيسنتيم رفم تصا ير فرا ان داخلي   بير ني خانه  قنا به. ينيم  منس م ت ربه نمي« ي ملمارانه سازه»

يننابيم شننگرد   سننبك  شنن د يننه درمي تر مي تننا  هنيتنني پان راميننك نسننبر بننه آن بيننابيم   ايننن زمنناني   يننب

د ربنين ر ي دسنر بنرخالف . بصريِ اصلي فيلم در پرداخنر  زلينار خاننه د ربنين ر ي دسنر اسنر

همچنن ن . يننندپاره را بازنمننايي  ر د تننا يننك فضنناي از هننم گسننيخته   تيننه  ينناربرد راي ننش  بننه يننار منني

يافتنه  نن  ي يلينر   تمامينر را خلنو  ر د تا يك فضاي ييپارچنه    قدر  اش به يار نمي ياريرد اصلي

ي بصننري ِرِقننِم امننن   فر بسننته مننادر م ا ننه  در نتي ننه مننا بننا خانننه در متننام ننن  ي قرنيننه.   منتتنن  يننند

 اره   پاره پاره من ا نيم ينه هنم نيستيم  يه در فياِب مادر در خانه امري اسر بديني  بليه با فضايي آ

  هنم ( مللنم بنه آن رفنر   آمند دارد)هنم مدرسنه اسنر ( پدر نادر در آن بستري اسر)بيمارستان اسر  

هنناي متي ننر ملننناييِ خانننه   امننا ايننن داللر(. مقنن   نندا  بننر سننر قننو ميننان ا ضنناي خننان اده اسننر)دادگناه 

 رصنه  من مي در  رصنه خص صني  بلينه ي  صرفاا قاص   نان مضم ني فيلم نيسر  يلني مداخلنه

ي بنارز مينان قرينِر  شناسنانه نن  ي تينا ر هستي. سبك پر  زليار بصري فرهنادي هنم خنالو آن اسنر

اينن تينا ر در .  اسطه يا همان د ربنين ر ي دسنر   ن د دارد مند   قرير د ربين بي  د ربين  اسطه

دالني  )يه با  ساطر ابزاري مينانييي  مند   قريار د ربين  اسطه. سبك بصري فيلم تصريت شده اسر

ينند از ييسن      ش د هم اره ميان د ربين   تصا يري يه ضبط مي ان ام مي...( يم    ترا لنيگ  استيدي

انندازد ينه  فاصله مي( بردار به  ن ان م ري آن يارگردان به  ن ان خالو تصا ير   فيلم) ام  انساني 

آنچننه م ضنن ع بقننس ماسننر قريننار د ربننين . يننن بقننس نيسننرالبتننه پننرداختن بننه ييييننار آن م ضنن ع ا

 اسنننطه  ينننا د ربنننين ر ي دسنننر اسنننر  ييننني از بزرگتنننرين دسنننتا ردهاي زيباشناسنننيِ مننن   نننن     بي

  بنيش از هنر زمنان (دسنتانش)ي د ربنين بنه بندن فيلمبنردار   اسنطه در اين ا  ص  ب دن بي. نل رلاليسم

شننگرد . يننند يننا نيننس فيلمسنناز مي (ego)تيم ِاگنن  ديگننري تصننا ير فيلمبننرداري شننده را مقصنن   مسننت

هناي   گي  ن هري اسنر ينه نسنبر بنه قرينر د ربين  اسطه د ربين  د ربين ر ي دسر  ا د ن  ي بي

گي بننيش از هنننر شننگرد ديگنننري از    اسنننطه ايننن بي. ينننند مند يييينننر بصننري متينننا تي اي نناد مي  اسننطه

هنايي  ينند  تصنا ير را پاره ينني  ضنلير  صن  ميگسيختگي  هني فيلمساز را به از هم گسيختگي    هم

ادراك بند ن  اسنطه ماشنين   . ينند ساز تبدي  مي آن را به ادراك مستتيم فيلم. يند  از    د يارگردان مي

هاي در ن فنيلم  بنه  تنراز ادراك شخصنير به ادرايني هم. بخشد يا دستگاهي ك به آن  نر    انس ام مي

ي فيلم    نه فراتنر از آن  بنر فنراز آن  همچن ن ادراك   ها شابه شخصيرديدگاه   زا يه ديدي اخالقي م

بنه همنين خناطر بنه رفنم آنينه د ربنين بارهنا در . شنان ينند ت انند قضا ر ديدگاه   بينشي بير ني ينه مي

. ينند  يند  اما اين دنبا  يردن  قسي از ييپارچگي به ما منتتن  نمي  ها را دنبا  مي فضاي خانه شخصير

چ ن  املي بير ني  نگناهي بير نني نيسنر ينه بت انند در ن را همچن ن ينك پرسنپيتي   داگاننه چ ن هم

گن يي ييني از ا ضناي . هاي در ن خاننه در ترازي ملاد  شخصير. بليه بخشي از آن اسر. تماشا يند

خاننه شنيلي از . شن د هم اره ن  ي قس بيگنانگي متللنو بنه بينر ن در خاننه بازت ليند مي. خان اده اسر

هاي  ابسننته بننه د لننر  ازت لينند فرايننند سننري ب در بيننر ن اسننر فرايننند سننري بي يننه ننادهننا    رصننهب

يننند   خنان اده در  در اشنيا  مختلنف آن را ت ليند مي( طبيلتاا در مين م يلني   ننه ننناد صنرفاا ا رايني)

ش اگنر ملناد  خ انند ينه بنه قن   خن د  اي درس مي ترمنه در مدرسنه. ينند  شيلي ديگر آن را بازت ليند مي

ينننند  نظننام   يلمننار را براسنناِس نظننام  ابننر آم زشنني   ننادينننه شننده آن برنگزيننند  از ا  نمننره يننم مي

آم زشننننني ينننننه دامننننننه نيننننن  ش در  رصنننننه 

خص صننني زنننندگي خنننان ادگي را بنننه ملنننناي 

تننن ان ديننند  در هينننأر خنننانم    اقلننني يلمنننه مي

قنرايننني مللمننني ينننه بنننه شننني  مننننظم فضننناي 

آ رد    ف درمننيخص صنني آننننا را بننه تصننر

ت اننند تاييننر ينناربري دهنند    البتننه بننه م قننع مي

در دادگاه ادامنه نتنش بنازپرس را بنا بناز  يي 

مز رانننه   مشننملزيننده دختننر راضننيه ان ننام 

شناسننني  دهننند  آن هنننم در قالنننب پنننارادايم ر ان

بازسننننننازي ه لنننننننايي از تبنننننناني   ! تربيتنننننني

همدسنتي دم   دسنتگاه آمن زش   دم   دسننتگاه 

 .قان ن

يگنننننانگي سنننننيمين در تضننننناد مقنننننيط ينننننار   ب

تنن ان در پ شننش متيننا ر ا  در  خننان اده را مي

ايننن د  فضننا دينند   در تننداريش بننراي تاييننر 

پ شنننش هنگنننام تنننرِك مقنننيط ينننار    البتنننه از 

خ دبيگانگي نادر را در تنننا تصن يري ينه از 

اش بنا   بينيم در پي نند  سنماني مقيط يارش مني

 .پ  : ريخساز تا  ترين شيء بيگانه منم

ي  گسنننيخته    ننننه ييپارچنننه پنننس فضننناي ازهم

خانننه  بننه نقنن ي م نناز مرسنن  يشننميش بننين 

. ينننند  فضننناي بينننر ن   در ن را بازنمنننايي مي

 نر نيسر يه مليار در ص يا راسر ب دن  بي

دانسنته راضننيه  اد ناي ننادر مبننني بنر اينيننه مي

بنناردار اسننر يننا نننه بننه م قليننر مينناني ا  در 

نيننه آيننا ا  هنگننامي يننه اي. خانننه مربنن ط اسننر

اش بنا خنانم قنرايني   ي بنارداري راضيه درباره

يرده اين ميالمنه را شننيده اسنر ينا   صقبر مي

ننننه؟   بنننراي آنينننه بينمنننيم ا  اينننن ميالمنننه را 

شنيده اسر يا نه بايند مطمنلن شن يم ينه در چنه 

اينن (. آشنپزخانه ينا هنا )اي از خانه ب ده  نتطه

همزمنننان فضننناي داخلننني از هنننم گسنننيخته ينننه 

گيري   انسننن ام خنننان اده را هنننم   امينننان شننني 

نادر   سنيمين   هيچگاه ترمه )نمايد  ناممين مي

هيچگنناه قنناِب   بينم  را در يننك قنناب  اقنند نمنني

از طريننو  نصننر ( گيننرد خننان ادگي شنني  نمي

تننرين لقظننار   پرتنش. شنن د هننا تشننديد مي  درگاه

هنا   يابنند در درگاه فنيلم ينه  نبنه فيزييني هنم مي

دهد  در آستانه د  فضا  در مرزي يه  مي رخ

 .يند د  فضا را از هم تيييك مي
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ي بيننر ن   در ن  برخنن ردي   دهنند  در آسننتانه  د نن اي فيزيينني نننادر   راضننيه در درگنناه خانننه رخ مي

د  اي نادر   ق ر ش هر راضيه در درگاه بيمارسنتان . سازد زاي فيلم را برمي  فيزييي يه يان ن تنش

ان امند در درگناه اتناو بنازپرس   د  اي يالمي ق ر با بازپرس ينه بنه خن دزني ق نر مي. دهد  رخ مي

دهد  در قد فاص  فضايي يه قن زه قندرر   اسنتيالي بنازپرس را بنا فضناي بينر ن ينا  رصنه  رخ مي

يند   بناالخره د ن اي نننايي ترمنه   منادرش سنيمين در درگناه اتناو ينه من نر بنه تنرك    م مي  دا مي

ينند در  هاي بنينادين   قيناتي فنيلم را مؤيند مي  ها به  ن ان فضايي يه تيا ر  اهمير درگاه. ش د خانه مي

شن د  هنگنامي ينه ترمنه در آسنتانه  شن د نينز تينرار مي ديال گي يه بارها از س ي نادر به ترمه گيته مي

رسند  چنه   فضايي قض ر دارد يه در آن لقظه ن  ي تخطي    ب ر از فضاي تلريف شده به نظر مني

اي اسنر در متنام   شنيء باسنتاني   من زه  زماني يه نادر در قنا  تنر   خشنك ينردن پندر در متنام نن  ي

ي درگنناهي   قننر در آسنتانه  مر نع اقتنداري يننه تمنام هيبننر   قشنمتش را از دسنر داده اسننر   ترمنه بي

 قنر  اي ينه بي ده  م زهايستاده اسر تا شاهد ترميم اين شيء  تيته از س ي پدر باشد  همچ ن بازديدينن

اي از سن ي مسن     زند تا شاهد ترميم   مرمر ينك  تيتنه باسنتاني من زه اي سرمي به اتاو مرمر م زه

ي اينن  ي درگاهي آشپزخانه شاهد تنش پدر   مادر اسر   در همنه مرمر باشد  چه زماني يه در آستانه

تأيينندي بننر نتننش   . «بننر  تنن  اتاقننر  زيننزم»: گ ينند اي تيننراري را خطنناب بننه ا  مي منن ارد نننادر  ملننه

ينند  بلينه در   ها را از پيش تليين مي تننا  ايگاه   م قلير ا تما ي آدم  ها  يه نه ها  آستانه اهمير درگاه

ي ميننن   يلنننني همنننان فضننناي سنننايه ر شنننِن ننننامتلين   منننبنم در ن انسنننان را  تنننر آسنننتانه سنننطقي يالن

 .سازد برمي

ها اشناره  ي ا تمنا ي   قند د    ان ر فنردي شخصنير  يلي قاطع به مقند دهها يه به ش  اما  دا از درگاه

گسننيختگي خننان اده نتننش  هننا  در فضنناي خانننه در انتتننا  ميننن م ازهم  هننا  انبنن هي از پن ره دارد  پن ره

شننن ند  تنننا قنننس استيصنننا     هنننايي ينننه ا ضننناي خاننننه از خنننال  آنننننا تصننن ير مي پن ره. يليننندي دارنننند

شن د ينه بنا يييينر  بندي مضا ف خلو مي در  ين قا  ن  ي قاب. ه بر سته ش دشان در خان درماندگي

يابنند  ننن  ي قنناب در قنناب يننه در  ننين قننا  مضننم ن دا ري    خنن د بازتابنننده مدرنيسننتي فننيلم پي ننند مي

هناي  هنا   چنارچ ب در فضايي ينه قاب: يند قضا ر  يلني مضم ن م رد  القه فرهادي را فرما  مي

ي  هاي فرهنادي بنه  ناي آنينه دربناره افراد از پيش تليين شده   تلّين يافته اسر  قاب ر اني   ا تما ي

ي افنننراد  خننن ِد قننناب گنننرفتن    خننن د فرآينننند دا ري ا تمنننا ي دربننناره»هننناي فنننيلمش دا ري ينننند    آدم

يلم ي مدرنيسنتي فن ي خن د بازتابننده  سن يه« .يند  بندي مي ها را قاب ها   ه ير  چنارچ ب بخشيدن به نتش

هاي   ي رفتننار   تصننميم نننامميني دا ري   قضننا ر دربنناره: هننم در همننين راهبننرد سننبيي ننيتننه اسننر

گرايي  سنناز زيسننر  در امتننداد نسننبي ها  صننرفاا ننن  ي ژسننر اخالقنني بنناب ر ز از سنن ي فيلم شخصننير

لينه سازان از اص   بازگشنته ينا در اصن   ت ديندنظر ينرده سنينماي اينران  نيسنر  ب اخالقي برخي فيلم

ي ه لناك   خ فناِك زنندگي ا تمنا ي مندرن اسنر  اينينه منا از پنيش همن اره در قناب  نشانگر اين س يه

ها از پنيش بسنته  ايم  چرا يه قاب ايم  يا به زبان تماتيك فرهادي دا ري شده بندي شده ايم  قاب  قرار گرفته

 .اند ها از پيش ترسيم شده  اند  چنارچ ب  شده

اندازي از ر ابنننط       دشنننان چشنننم. هننناي متنننأخر فرهنننادي اهمينننر بسنننزايي دارنننند هنننا در فنننيلم  پن ره

ننژاد در   شيسته شدن پن ره ت سط قميند فرخ« س ري  چنارشنبه»در . سازد هاي انساني را برمي م فتير

ي ا   هايي اسر يه بر يف اتاو ريخته بلينه دسنر باننداژ شنده ابتداي فيلم يه نشان آن نه تننا شيشه خرده

اخالقنني ا  را در سرتاسننر فننيلم بپ شننناند  داللننر بننر فننر  ريخنننتن « داص نننننگ»يننه قننرار اسننر  اسننر

ساز با قيمنر گنزاف آن را از نن    شان دارد  پرسپيتي ي يه البته شيشه  پرسپيتي  اخالقي زندگي زناش يي

افران  ر د مسن« ي الني دربناره»در . سازد  امنا صنرفاا در قينم منرهم من قتي بنر شنِك  يرانگنر زن  مي

هناي شيسنته همنراه اسنر   تنالش دسنته  ملني  ي نامنتظره بنا پن ره سرخ ش به خانه  ياليي با م ا نه

تأييد فنيلم بنر تنرميم اينن « .شان را تليين خ اهد بخشيد انداز اخالقي  چشم»گر ه براي ترميم آن قابي يه 

ها   انداز تنرك خن رده   پنر ينردن سنن راخ  چشنم

بننننننا يينننننني از انداز     درزهنننننناي ايننننننن چشننننننم

خن رد   نايي   ترين لقظنار فنيلم گنره مي  يليدي

انداز    يه ِالي   اقمد هنگام بازسازي اين چشم

نگرند   با هم تصنديو   از  راي آن به دريا مي

تصنن يري يننه « .خيلنني زيباسننر»ينننند يننه   مي

فرهنننادي از زا يننننه ديننند آننننننا از درينننا نشننننان 

دهنند در ابتنندا بننه  اسننطه قضنن ر د  ينن دك   مي

سنناق   تصنن يري آرمنناني شننده   ملصنن م  در

آينننند  تنننندا م همننننان  از طبيلننننر بننننه نظننننر مي

 رفاني راي  در سينماي اينران  ايدل ل ژي شبه

اما يك اينسرر گسنتاخانه از . نسبر به طبيلر

ي خنننام ش   گننننگ ن  ننن ان ر سنننتايي   چنننره

همزمننان يننه اگز تيسننم  نناري در نگنناه ايننن )

  را دختننر   پسننر تنراننني سننير يننرده بننه شننما

تصنن ير آرمنناني دريننا را بننه ( يننند  بازنمننايي مي

در نگناه خنام ش . يند  تص يري ش م تبدي  مي

ن   ان اقساس گننگ ننيتنه اسنر ينه خبنر از 

رابطنه دريننا بننا ي ديننان در قننا  بننازي   البتننه 

اينسننرتي يننه در متننام تينن  . دهنند فر ننام النني مي

اي ميننن م قننراردادي   اينندل ل ژيك زده  برنننده

بننا »بتنه مت سنط تنرانني بنا طبيلنر ي ط رابطنه

شننما  را خننط خطنني « ملصنن مانه»  « صننيا

تننن ان در  اينننن اينسنننرتي اسنننر ينننه مي. ينننند مي

ي قتيتنننر آن سنننينماي اينننران را از نننن   سنننايه

 .خ اند

 نندايي نننادر از »ايننن ييييننر قنناب در قنناب در 

اي از  در تننننرازي ديگننننر بننننا انب هننننه« سننننيمين

خنن رد يننه   هاي خانننه پي ننند منني  اشننياء   آرايننه

آ ر ينننردن فضننناي داخلننني     نننال ه بنننر خيتنننان

هنننننا بنننننه اشنننننياي   تتليننننن  تننننندري ي هسنننننتي آدم

 ارگي  شننيء. يننند  شننان را بر سننته مي پيرام ن

انساني به ملناي  اقلي يلمه در  ابسنته بن دن 

هسننتي   قيننار پنندر نننادر بننا يپسنن   ايسننيژن 

تر از   يابننند  گرچنننه در سنننطت ظرينننف  نمننن د مي

ي ترمننه   تأيينند بننر  مننِو ها بننندي  طريننو قاب

قاب يه با اشياي پشر سر ا  اشاا  شده اسنر 

اخالقني  –ش د   ضنلير ر انني   نيز مؤيد مي

ي اشياي پشنر سنرش شنيننده    ترمه به اندازه

اينن رژينم بصنري منضنبط   . پ ير اسنر آسيب
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ن اده اسنر  بنا ها در خانه   خا يار شده فضاهاي داخلي خانه يه متيي بر ايده از خ دبيگانگي شخصير

هنا  رفم تنش ها بنه  نايي ينه شخصنير. هاي دادسراي  نايي تينا ر چشنمگيري دارد رژيم بصري صقنه

شان  در برابراستيضاح قان ن بنه ينك انندازه درماننده     هاي آشيار طبتاتي   فيري    تضادها   يشميش

  فر دسننر آننننا در  پ ير ايننن اشننتراك در  ضننلير يننه قاصنن  م قليننر مشننترك آسننيب. اند سرن شننر هم

اينينه همنه آنننا در چنبنره قنان ن بنه ينك . يابند برابر صدا   نگاه قنان ن اسنر  رژينم بصنري متينا تي مي

ينند اينن اسنر ينه   قان ْن قيمراني فرما    تنني از مقت اسنر   نخسنتين يناري ينه مي. اندازه گرفتارند

ايننن (. باينن  در  ر دي دادسننراگننرفتن گ شنني م )يننند  ها را بننا  نننان بيننر ن قطننع مي تمنناس شخصننير

هاي اتنناو  هاي صننقنه  بننندي  ضننلير مشننترك   بننه يننك اننندازه مستأصنن  آننننا در برابننر قننان ن در قاب

ها  چه هنگنامي ينه ننادر در ينان ن  بندي در فالب قاب. اي يافته اسر  بازپرس تر مه بصري ه شمندانه

شنني از بندِن شننايلي يننا متشننايي بننه قناب اسننر   چننه هنگننامي يننه شناييانش راضننيه   ق ننر  همنن اره بخ

بننندي يننه در آن  ننن  ي قاب. صنن رر خننار  از  ضنن ح بننه قنناب شخصننير متابنن   ضننميمه شننده اسننر

آن هنم بنه رفنم تينا ر   يشنميش   تضنادي قتن قي ينه . ش ند هاي قاب  به مريز قاب  ص  مي قاشيه

اي  ماننده ز طرينو تينه ينا پسيند  اما همن اره خنار  از قناب ا خار  از قاب را از در ن قاب متمايز مي

هاي اصنننلي فنننيلم در خصننن ص استيصنننا     تر منننه بصنننري ييننني از اينننده. يابننند  بنننه در ن قننناب راه مي

اينن تينا ر . يننند  هنا در برابنر استيضناح دم   دسنتگاه د لنر   قنان ن پيندا مي  درماندگي مشتريي ينه آدم

ها بنه   ايي ينه سن ژه)  دادسرا (  نيت سم از خ دبيگانگي   بازت ليد سري ب بير)رژيم بصري خانه 

در    (شنن ند هاي مستأصنن  تبنندي  مي  اي از انسننان  هنناي انيارناپ يرشننان زيننر نگنناه آن بننه گلننه رفننم تيا ر

در خانننه ايننن سنيمين اسننر يننه قصند  نندايي از نننادر را . ينند ترازگيتمناني فننيلم بننه شنيلي ينننايي  منن  مي

به مي   دايي نادر از سنيمين ( قاضي)از خال  مي  قان ن  دارد  اما مي  ا  مقتو نخ اهد شد مگر آنيه

ش د  س سه شد   براساس فرم السي ن ساز يار مي  نزد اليان فنيلم را  به همين خاطر مي. تبدي  ش د

شن د ينه مين  مرداننه ننادر بنه قتيتنر آن پني  مين  زناننه سنيمين هنگنامي مقتنو مي: گ نه تيسنير ينرد اين

مين  چينزي نيسنر  نز همنين فتندان »چيزي نيسر  ز ملرفر به اين نيته يه ببرد  قتيتتي يه در  اقع 

  اين فتدان   مااك را نادر در تص ير پيش از سيانس پاياني  يلني  ندايي  بنه شنيلي ينامالا «   مااك

بيننند   اش مي يننند  آن ننا يننه سنن راخ   قيننره   مانناك  ظيمنني در شيشننه  لنن ي ماشننين   يننني ت ربننه مي

ملرفتنني يننه . «پنندر مننرده اسننر»زننند اينيننه   تر را بننرايش رقننم مي ملرفتنني يلينندي سنن راخ   ماننايي يننه

سيمين از همان ابتدا بر آن  اقف ب د  فتندان   مانايي ينه از همنان ابتنداي فنيلم بنه آن پني رده شنده بن د 

تندا   بليه به اين خناطر ينه از همنان اب(گ يد  فتط به خاطر  مالتي يه درباره ن ع قيار پدر نادر مي نه)

پدر سيمين به شيلي ه شمندانه از فضاي ر اير ق ف شنده بن د  بننابراين ا  از همنان ابتندا مت  نه اينن 

تر از آن ب د يه مت  ه مرن پدر شنده باشند  مت  نه  اما ظاهراا مي  مردانه نادر متصلب. فتدان شده ب د

ن بنه شنيلي  ينني در شيشنه  لن ي مي  در متام فتدان شده باشد  به همين دلي  بايد در ا اخر فيلم با فتندا

شنند تننا مت  ننه  ر  مي ر بننه( نگريسننر اندازي يننه هننر ر زه از  راي آن مي  در همننان چشننم)اش  ماشننين

ها زمناني  اين نا پرسنش.   اينيه مي  در  اقع چيزي نيسر  ز خ ِد اين فتدان. «پدر مرده اسر»شد  مي

اي ضنمني ينه پندر ننادر منرده اسنر  تمنيندي بسنيار  فيلم با يك قطع به دادگاه خان اده    البته اينن اشناره

در پرتن  . ي ر اير ينار  ب ني اسنر قتيتتاا ادامه« فتدان»بلد از م ا نه  يني نادر با . دهنده اسر تيان

 .ماند اين ملرفر ديگر قرفي براي زدن باقي نمي

دهند   بنا قن  مسنأله نينز  گ رد  طرح مسأله در دادگاه رخ مي  در تراز ر ايتي  فيلم در پرانتز قان ن مي

شنناختي   چنه بنه  چنه بنه لقناظ ميان)بنابراين قنان ن   اشنيا  مختلنف ت سنم آن . يابد  در دادگاه پايان مي

ي نخسننر بننا  در صننقنه. شنن د در فننيلم بارهننا بننه طنن ر ضننمني يننا صننريت طننرح مي( شننناختي لقنناظ هستي

 ن منن ا نيم  ا راينني ينننه ت سنننط قننان« ها استيضنناح شنندن سنن ژه»ننن  ي ميزانسننن بصننري از مينننن م 

« صنداي»خار  از قاب قاضي يه فاقد ت سنم منادي اسنر    بنه خناطر تبندي  شندنش بنه ينك « صداي»

اش  صننننرف  نتننننش فرمننننا  مننننا راي انسنننناني

ميزانسنننننني ينننننه ينننننادآ ر )شننننن د  بر سنننننته مي

هاي   ميزانسننننن قننننان ن فاقنننند شنننني  در داسننننتان

ي آنننا نشنان  اش را بر رابطنه سلطه( يافياسر

نه به اين خاطر يه ظاهراا قرف آخر دهد   مي

زند  بليه از قضا به خاطر اينن  اقلينر  را مي

رفم   ينننند   بنننه ينننه تيلينننف آنننننا را ر شنننن نمي

شان از قان ن  آنننا را در چنبنره   ملاف ساختن

اين يييينر قن ف ادفنامي . يند  خ د گرفتار مي

قننان ن بننا پيشننرفر ر ايننر   درگيننر شنندن آننننا 

 ن صننننراقر بيشننننتري در دم   دسننننتگاه قننننان

صننداي قاضنني  يننه بننه خنناطر قنن ف . يابنند  مي

تصنن يرش  مسننتتيماا   خ ديننار صننداي قننان ن 

يننند   مننانلي بننر  بننه شنني   ننام را تنندا ي مي

تقتنننو ميننن  زناننننه اسنننر  خطننناب بنننه سنننيمين 

زنننه؟ خر ننر  ملتنناده؟ يتيتنن ن مي»: گ ينند  مي

ايننننن استيضنننناح سننننيمين ت سننننط « ده؟ ر  نمنننني

ي  ي پيشننين مننا دربنناره صنداي قننان ن مؤينند اينده

مينن  زنانننه   ينايننه م  نن د در نننام فننيلم اسننر  

ينا همنان )اينيه مي  زناننه بايند از فيلتنر قنان ن 

بنه مين  مرداننه تر منه شن د    قاضني ( د لر

بننننه خصنننن ص بننننا آن  ملننننه ظنننناهراا از سننننر 

ام  منننننن   منننننن قاضننننني»اش ينننننه  خيرخننننن اهي

  ايننن «دهم مشنني  شننما ي چييننه تشننخيص منني

بنننننابراين اد نننناي . يننننند يينننند ميميانيسننننم را تأ

صنننداي قنننان ن در سنننيانس نخسنننر ينننه مينننرر 

در   «طننالو باينند تنن افتي باشننه»يننند   بيننان مي

ميزانسننني يننه فرهننادي از دم   دسننتگاه قننان ن 

طنننالو بايننند ». بنننازد ينننند رننننگ مي  ا نننرا مي

بدان ملنا اسر يه قان ن به مين  « ت افتي باشد

هند  د سيمين براي  دايي از نادر رخصر نمي

  در نتي ه اين مين  بايند فراينندي را طني ينند 

در . يننه بننه  نندايي نننادر از سننيمين تبنندي  شنن د

يند مسنأله اصنلي    ناني يه فرهادي ترسيم مي

ايننن اسننر يننه  نندايي سننيمين از نننادر مميننن   

مشنننر ع نيسنننر  در اينننن  ننننان  قنننان ن تمنننام 

ينننند تنننا اينننن ميننن  را از طرينننو  تالشنننش را مي

ين قنان ني   مشنر ع ينند   دايي ننادر از سنيم

اي در نام فيلم يه بخشي از قتيتنر پنننان   ينايه

رابطه قان ن  خان اده   مي  زنانه را در خن د 
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 .دارد

فضناي دادگناه : در  ين قنا  بايند بنه تمنايز مننم مينان د  فضنايِ ت سنم قنان ن در  ننان فنيلم ت  نه ينرد

نش يليدي فيلم  د  اي قت قي نادر   راضنيه   دادسراي يييري يه ت( سيانس نخسر   پاياني)خان اده 

اين تيا ر را بايد دياليتييي خ اند تا از طرينو تمايزشنان بنه پي نند ننامريي مينان آن د  . گ رد در آن مي

  فيلم گرچه به شنادِر نامش  است ار بنر ينك د ن اي قتن قي اسنر ينه قن  آن بنه اد ناي قنان ن . پي برد

  اما در پرت  د  اي قت قي ديگري يه پاي د لنر    املنه بنه گيرد براساس ت افو طرفين ص رر مي

گرچننه د نن اي نخسننر بننه . شنن د اش آشننيار مي مقتنن اي پننننان   قتيتنني( اتنننام قتنن   نننين)آينند  ميننان مي

 رصه خص صي تللو دارد  يلني به خانه   خان اده   قان ن هنم مند ي اسنر ينه قن  آن بر ننده زن 

نيننع نيسننر  امننا بننه تنندري    در پرتنن  بننرو  آن بننه هننيه   ننه  ي يننند يننه در    شنن هر اسننر   اد ننا مي

شني   شن د ينه قضن ر بي شن د  آشنيار مي يننده د  اي قت قي د م يه پاي د لر هم بنه آن بناز مي خيره

ي خن د دارد   تنا چنه قند اد ناي تمنايز   ي خص صي را هم در سنيطره د لر   قان ن  تا چه قد  رصه

تيا تي قان ن   د لر به شي  د م نن  ي فرينب ايندل ل ژيك    بي   تيا ِر  رصه  م مي   خص صي

اش  تاباننند  پرتنن  ننن ري يننه شننلاع  اي يننه قننان ن بننر قينناِر انسنناني مي  يننننده   در دامنننه ننن ر خيره. اسننر

ت انند پيامندهاي  ينند  هنر مسنأله  زلني مي  ر شنايي آن را دم   دستگاه قان ن بنه اراده خن يش تلينين مي

شن د  از اخنالو  سن زد   بخنار مي اي ينه در  ين  آن همنه چينز مي ينننده باشند  نن ر خيرهخطيري داشته 

اينينه آينا ننادر هنگنام هن  . زنند فردي گرفته تا خ د بنيان خان اده يه قان ن ظاهراا سنگش را به سنينه مي

براننداز  ندانسته ينه ا  بناردار اسنر ينا ننه  در برابنر استيضناح قنان ن بنه بقرانني خانما دادن راضيه مي

ينند   اش را بنه  اسنطه فيبنتش يسنب مي شي  يه قدرر   منابر قان ن همچ ن شبقي بي. ش د تبدي  مي

هاي فنننيلم  فنننارص از تمنننايز  نسننننيتي  اخنننتالف طبتننناتي   تمنننايز نسنننلي    تينننندتي را  تمنننام شخصنننير

ن خناطر اسنر بنه همني. ينند دفناع رهنا مي ن ردد   همه را مستأص    درمانده در برابر خن يش بي درمي

هاي متيي بنر تينا ر طبتناتي    يه با بر سته شدن نتش   ياريرد چند  ني قان ن در  نان فيلم  قرالر

تتلينن  بقننران در ن فننيلم بننه شننياف بننر سننازنده . نماينند ننايننر مبتنن   مي  تينندتي    نسننيتي در فننيلم بي

شد  نات ان از ديدن شنبت ه لنناك  هاي فرا اني درباره فيلم طبتاتي  يلني همان قرالتي يه منشأ س ءتياهم

شبقي ينه قتني ييني از مضنامين من رد . بازد قان ن اسر يه هر تيا ر   تمايزي در برابرش رنگ مي

 .ش د هاي متأخر فرهادي  يلني سير نيز به  اسطه آن بقراني مي  القه فيلم

نتشني نمنادين بن ده  در سنينماي اينران سنير همن اره  ا ند. هاي فرهادي تماتينك منمني اسنر سير در فيلم

اسننر  تننالش   اقنندامي بننراي بازيننابي ه يننر   فرديننر بنن ده اسننر   در ننايننر فالبنناا بننه فننر  ياسننتن 

شنان با نس   ي شني   صداقر به متام فر دسنتاني ان امينده اسنر ينه ديندن سخر[ ها ر ستايي]« ديگري»

به خص ص زمناني ينه سنير بنا  .قدر زندگي را بنتر بدانند( ها تر يقاا تنراني)ش د مسافراِن شنري  مي

قلنني  سنير از سن ي ز   در آسنتانه فر پاشني راه« سن ري چنارشنبه»در . خن رد گردي گنره مي طبيلنر

بار م   د   البتنه در من رد منژده   بنه بينان خن دش بنديلي  ش د براي خالصي از  ضع نيبر قلمداد مي

(. «يناش بابنا زننده بن د»)اسر  پناهش   ضليتي يه پدر در آن فايب اسر براي  ضلير پريشان   بي

ي در آسنتانه  مشابه  ضلير خانه) ا شده   به هم ريخته  قلي براي برگرداندن آن هسته در ني  ابه راه

اي يه در سنينماي  دهد  آن هم سير به نتطه فا له اساساا در سير رخ مي« درباره الي»در (. خانه تياني

مسنل د اسنداللني باشند « همسير»يند  فرقي هم نمي. ه اسرايران  به مياني براي بازيابي نيس تبدي  شد

شن د   سيْر بلينر م فتينر پنداشنته مي«  دايي نادر از سيمين»در . ييارستمي« زندگي   ديگر هيه»يا 

دسنتي بنراي قن  بقنران از خ دبيگنانگي  قن  دم شن د تن هم اسنر  نن  ي راه  شرايط بنتر  يه ر شن مي

شن د   بنه  زدايي مي  ق  ايدل ل ژيك  افسن ن از سير به  ن ان ن  ي راهاما در هر سه فيلم . دسته  ملي

به  نن ان رهنايي « منا رر»ي  رفاني سير   سل ك اساساا در آن فايب اسر    همين خاطر آن س يه

زدايي از پي ننند رهننايي نيننس   سننير در  ايننن افسنن ن. گيننرد از قينند   بننندهاي ا تمننا ي را هننم  نندي نمي

تري طنرح  ا در تراز  ميوام« ي الي درباره»

از همان سيانس نخسر در ت نلي ينه . ش د مي

هايي   يند  در  ي  تنران را به شما   ص  مي

ينننه نشنننان از آزادي م قنننر نينننس دارنننند  بنننه 

خننناطر رفنننتن بنننه منطتنننه ننننامتلين   خنننار  از 

نظنننارتي ينننه درآن هنننر يننناري بنننراي سننناينين 

. «شنننننما »: شننننن د تننننننران م قتننننناا م ننننناز مي

ينننه در آن زنننندگي فنننرم يارننننا الي اي   منطتنننه

اين يارنا الي شدن سير بنه شنما   ننه . يابد مي

فتننط در آن اني ننار نيننس انباشننته در ت ننن   يننه 

بننه يمننن پرداخننر بنننايش بننه صننند و صنندقار 

نناديننننه شنننده م ننناز ( مظننننر اخنننالو شنننر ي)

البتننه اقتمنناالا  )شنن د   البتننه در منن رد النني  مي

اي يننه  فديننه بننا( يابنند چنن ن هيچگنناه قطليننر نمي

اش بنننه  آخنننرين  امننن  پي نننند   تلنننند اخالقننني

شنن د  بليننه  تصننريت مي( قلتننه)نننامزدش اسننر 

هايي يننننه فيلمسننناز از زننننندگي  در آن اينسنننرر

سرخ شنننانه   خنننار  از تلنننين   نظنننارتي ينننه 

يننننند  مسنننافران در بسنننتر ر دخاننننه سنننپري مي

ن  ي ت افو نان شته ميان قان ن . ش د تأييد مي

سننننبِك زننننندگي قننننان ني      مننننردم يننننه در آن

مشر ع  در تلطيالر مناسبتي به شي  م قنر 

 .آيد به تلليو درمي

بنابراين فا له در خ ِد اين سبِك زنندگي طبتنه 

اش از شننما  ننيتننه  مت سننط مريزنشننين   تلتنني

آن را « دربنناره النني»اسننر  يننه ايننده سننير در 

بننننابراين هرگ ننننه قرالتننني از . ينننند رسننن ا مي

ينننه در آن سنننير   « ين ننندايي ننننادر از سنننيم»

قننن  سياسننني از  مننننا رر همچننن ن نننن  ي راه

شننن د تنننننا قاصننن   سننن ي فيلمسننناز قلمنننداد مي

 .بدخ اني  نان تماتيك فرهادي اسر

مايننه سننير بننا ز ا    « سنن ري چنارشنبه»در 

خن رد  در پي نند  اختگي مر ع اقتندار گنره مي

با مردانگي يا اقتندار دچنار بقنران  آن هنم در 

اني ار نينس در چننارچ ب ر زي از سا  يه 

. شنن د اني نار بننه ملننناي قتيتني يلمننه طننرح مي

شنننيلي ديگنننر از يارننننا الي شننندن زنننندگي در 

اينننران در تنننننا ر زي از سنننا  ينننه قنننان ن در 

ي  منن مي بننه قالننر تلليننو  خيابننان    رصننه

در اينننن تللينننو قنننان ن   اژگننن نگي . آيننند درمي
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قلي بنراي فلبنه بنر آن را  نگي   سير همچ ن راهت ان بقران مردا ها  مي مليارها   شيستن چنارچ ب

همسنر )شنان اسنر «منأمن»شنان تنننا  ننه تنننا در نماهنايي از مردانني ينه ينا ات مبين  شخصي. شاهد بن د

دخالر مر نع اقتندار )ينند  يا فرايند سري ب در مقيط يار را به تنش خان ادگي تر مه مي( آ بنرام  پانته

  (نتي نه آن ينند يه مرتضي بايد تمنام ر ز را صنرف اصنالح بيدر فيرم از شمردن تص ير دختريي 

اي  را بنا رشنته« سن ري چنارشنبه»تر در تص يري  اد يي از مردانگي اخته شنده ينه  بليه از همه منم

گينرد بنه رابطنه  آ بننرام تصنميم مي پنس ازآنينه پانتنه. ينند  صن  مي«  دايي نادر از سنيمين»نامرلي به 

ناگنننان . پيچنند شنن د  بننه سننمر خيابننان اصننلي مي ايننان دهنند  از ماشننين پينناده مياش بننا مرتضنني پ نتي ننه بي

ا   هراسنان   مضنطرب . تريانند اي  ل ي پايش مي ش د   ترقه م ت رس اري از پشر به ا  نزديك مي

ترديند قاصن  پشنيماني ا  از  گردد يه در آن از م تبي  دا شده  تصميمي يه بي به خيابان فر ي بازمي

نيتنه منننم در تصنن ير . دقيتنه قبنن  اسننر   اينينه همچنننان بننه ينك مر ننع اقتندار نيازمننند اسننرتصنميم چننند 

ينه گن اهي اسنر بنر « فتندان»شن د  بنا نن  ي  بلدي صرفاا اينن نيسنر ينه بنا فيبنر مرتضني م ا نه مي

بينند ينه بنا  اينر بنه سنختي در قنا   نام   د ب دن مر ع اقتندار  بلينه در  منو ينادر  پيرمنردي را مي

به ييني از «  دايي نادر از سيمين»آيد در  در اين تص ير نير مند  يه به نظر مي. خ دش اسريشيدن 

 ناصنر مننم ر اينر تبنندي  شنده اسنر  آنچننه مننم اسنر صننرفاا فيبنر مرتضني نيسننر  بلينه پرشندن ايننن 

تصننن يري ينننه قتننني تصنننميم بنننه . فيبنننر بنننا تصننن يري نير منننند از مردانگننني اختنننه   ننننات ان اسنننر

ها  قتنني  در  نننان فرهننادي همننه تصننميم: دهنند  ژده نيننز در پرتنن  آن تاييننر ماهيننر ميظاهرسنن بژيتي  منن

اين س يه يننايي در ننام فنيلم  ندايي ننادر از سنيمين نينز ا نرا شنده )اند   هاي زنانه از پيش مردانه تصميم

ه آ بنننرام بننه پايننان رابطننه تقتننو ميننِ  مردانننه مرتضنني اسننر  ميلنني ينن بنننابراين قتنني تصننميم پانتننه( اسننر

قاص  يالفگي  ننات اني   استيصنا  ا  در اي ناد تن ازن مينان مين  شخصني  قنان ن    رصنه  من مي 

 .اسر   آن تص ير  اد يي پيرمرد در ي چه خالي ت سم اين بقران اسر

ينك « دربناره الني»شخصنير سنپيده در   ها مقي مند يه از پيش مردانه باشنند  البته در  ناني يه تصميم

هايش را بنند ن ار نناع بننه مر ننع  هنناي فرهننادي يننه تصننميم شخصننير زننني در فيلماسننت ناء اسننر  تننننا 

تنننا نتطنه سن بژيتي   ننان . گيرد   به همنين خناطر همن اره من رد سنرزنش همسنرش اسنر خاصي مي

لقظنه تصنميم نن  ي  نن ن »: ر د اش پنيش مني ينر ينه گناردي فرهادي يه تا آستانه تصميم به مين م يي

. ر د پ ير بگن ند فراتنر مني ي مقاسنبه يم از هر چيزي ينه در ن ينك برنامنه  به همين دلي  تصم« اسر

. آيند   به همين دلين  در پاينان ينك انتخناب بيشنتر نندارد گر   ر درنمي هاي سپيده با  ت  مقاسبه تصميم

بنه مينن م بناال دسنر شن يد   اينن د مني البتنه تقنر « تصنميم»يا م ازار ق ف   طرد را بپ يرد ينا از 

اي ينه  منع بنراي  دهند  همنان  قندر  للني   فريبننده ي  مع رخ مي درر بر سازنده   فرسايندهتأ ير ق

گرچنه نمناي ماقبن  پايناني فنيلم از سنپيده بنيش از آنينه . تيرار ساالنه اينن مراسنم مبتن   بنه آن نيناز دارد

از مقنيط    ي ا  گيري خ دخ اسنته  نشانگر ن  ي ق ف يا بريناري از س ي  مع باشد  استليا   ينناره

شن د  تصن يري ينه  شان در نماي پاياني مقسن ب مي   ملي گر ه براي بازيابي  قدر يا ب  تالش دسته

تصنن ير . يننند بيننني مي پيش هننم بننه نقنن ي پيشننگ يانه فر ننام بننازيگرش   نسننبر ا  بننا سننينماي ايننران را

 ن بننه فننيلم پايننان هنناي فرهننادي آتشيشنناني خيتننه اسننر يننه در ظنناهر در يمننا  سننردي   سنني  پاينناني فيلم

تنن ان پرتنناب آننننا بننه  هايي را در خنن د دارد يننه بننا بننه يننار انننداختن تخينن  مي دهنند  امننا چنننان گنن اره مي

رفم  دار فننيلم  بننه ايننن قاشننيه صن تي ادامننه« دربنناره الني»در . د رتنرين نتنناط  ضننلير را مشناهده يننرد

 ي تصن ير گشن ده ينه از طرينو نن   دهند  اسر يه بنر تصن ير پايناني  خصنلتي گشن ده مي پايان ر اير 

ي النني تأيينند  صننداي امنن ا    تالطننم آن بننر نننامميني اسننتترار    بننار  ضننلير پاينناني   البتننه خنناطره

تصن يري اسنر ينه از آن . اما اين تص ير گش ده  نير مندتر اسر«  دايي نادر از سيمين»در . يند مي

اش  ر  شني  اسنتلاليي   فيرت ربنيينش اصلي يسر شده اسر  ينش اصلي يسر شده  تنا خن د زمناِن د

ل قانه اسنر ينه فينر يننيم انتظنار بنراي تصنميم  امنا انتظنار بنراي چنه؟ سناده. نم د يابد  در شي  انتظنار

تن ان در بننر  پاسنخ ترمنه را مي .پاياني ترمنه

  فر پاشننننني ا  در نمننننناي ماقبننننن  پايننننناني در 

ات مننن بيلي ديننند ينننه شيشنننه  لننن يش خنننرد شنننده 

اننداز   پرسننپيتي ي  اسنر  در خنرد شندن چشنم

ايننن . آمند نتص بنه نظننر مي ينه تننا آن هنگنام بنني

انتظاري اسر يه بايند آن را در پرتن  تصن ير 

. آفننازين تيسننير يننرد  در پرتنن  تصنن ير تي يننر

تصننن يري ينننه از طرينننو تارهننناي ننننامريي بنننه 

به م قلينر فراگينر   . ش د  ضلير  ص  مي

پي سته در قا  بازت ليدي ينه تصن ير آفنازين 

بنننابراين تصنن ير گشنن ده . يننند رضننه ميفننيلم  

مشننننن ِر « دينننال ن »پايننناني قننننادر اسنننر يننننه 

پايننان تلننخ بنتننر از يننك »يننك « ي النني دربنناره»

را به ينك پرسنش اساسني « پايان اسر تلخي بي

يك پايان تلخ بنتر اسر يا يك تلخني : تبدي  يند

پايننان؟ ايننن پرسشنني اسننر يننه پاسننخ آن تننا  بي

 متکن بنديلي  قد د زيادي بنه ت ربنه تناريخي

يننننه تماشنننناگران فننننيلم در قنننند فاصنننن   اسننننر

«  نندايي نننادر از سننيمين»    «ي النني دربناره»

 از سر گ راندند؟



 

 

 
 

 های ساختاری فراموشی
 

 مراد فرهادپ ر

 

 

سنناخر   آخنرين فننيلم اصنار فرهننادی  بنه لقنناظ بنازی  فيلمبننرداری  تند ين   رننارگردان   ا نری خنن ش

رنه هنر ر ز بنيش  -  البته در سن ش با فضا   مليارهای قارم بر سنينمای اينران. سزا ر تقسين اسر

اين فيلم بنه  اقنع ملنرف هن اي  تنازه  -ر د طلب  فر  م  الهر   ان اع فرصربازی  ب از پيش در دلتک

فننای مقتن اي  اينن ا نر گ ينای  ندير رنارگردان   .   نشاِن ه شمندی   منارر   شرافر راری اسر

هنای  دهند  صنرفاا بنا ر ن ع بنه داسنتان   ديال ن ساير   ام  فيلم اسر   همين فنا نيز به منا ا نازه م 

پي نند هگلن  : ای گ ناگ ن  از آن  رضه ررده   به طرح مضنامين متلنددی بپنردازيم نظينرفيلم تيسيره

ی اخالو فردی  اخنالو  ملن     گانه های سه ی مدن    د لر  قيطه ی خان اده   امله ميان سه  رصه

 ی ا تمنا   متينا ر  دين  تبينين سناختار طبتنات   املنه بنه مينان   اي ناد اتصنال  ر تناه مينان د  طبتنه

خنن د   »ی  نتننش آمنن زش   زبننان در سنناختار سننلطه    همچنننين انبنن ه  از مسننال  مربنن ط بننه رابطننه

 . «ديگری

ای ره در آن  اقد هم ص ری   هنم مقتن اي  اسنر  ر شم تا با تمررز بر نکته در اين يادداشر ر تاه م 

بسنط دهنم   قتن   مانندگار  المتند ر در ن يک  از مضامين تل ريک ننيتنه در فنيلم را  بنه صن رت  قت 

ی  اينن مضنم ن چيننزی نيسنر  نز فرام شن  در همننه. ها بپنردازم در  رای فنيلم بنه نتند برخن  از ناگيتننه

تننرين مضننم ن  اگرچننه فرام شنن   چنانچننه خنن اهيم دينند  يکنن    شننايد منم. ابلنناد فننردی   تنناريخ  آن

. ری   فرمنا  آن باشندتنر شنايد رنارررد صن  ی منم ی مقت ای ا ر اسر  امنا نکتنه دهنده ا تما   تشکي 

ی  تننرين آنننننا صنننقنه منم هاسننر  رنننه اقتمننناالا  هنننا   ق ف ی بسنننياری از پرش فننيلم فرهنننادی دربرگيرنننده

گناه بنه تصن ير  آنکه اين صقنه هيه ش يم ب  تصادف پرستار اسر ره ما فتط در پايان فيلم از آن آگاه م 

يم از طرينو لبناس سنياه ننادر   م رد ديگنر منرن پندر اسنر رنه فتنط بنه صن رر فيرمسنتت. رشيده ش د

ی زنندگ  د  ز   اصنل  فنيلم   فتندان  آشناي  با سنابته   پيشنينه  دم. ش د سيمين   ترمه بدان اشاره م 

بنه رفنم اظننارنظر ننه چنندان )گر رنارررد سناختاری اينن قن ف   ه شنمندی فنيلم  بک بيان هرگ نه فلش

قبن  -از- هپيچيده   هميش یمدرن به م ابه ساختار ی ی ر يار ي  با  امله در نق ه( بديع خ د رارگردان

اسننر  يلننن  ايننن  اقليننر رننه مننا " تتابنن  سنننر   مدرنيتننه" زدن بننا تننم تکننراریِ  م  نن د   پرهيننز از الس

همنناره از قبنن  در د  مدرنيتننه هسننتيم   قتنن  سنننر   تتابنن  بننا آن همچنن ن هننر امننر ديگننری رخنندادی 

 . انضمام  در چارچ ب  ضلير مدرن اسر

های ملنادار د ربين فرهنادی   ها   ق ف پرش

گر  ی اتصا   فرم   مقت ای فنيلم   نشنان نتطه

رس ب مقتن ا در قالنب فرمن  متناسنب بنا اينن 

تنننا آن ننناي  رنننه بنننه مقتننن ای فنننيلم . مقت اسنننر

شن د مضنم ن فرام شن  بنه نقن ی  مربن ط م 

بننديع بننه چننندين صنن رر گ ننناگ ن بننه تصنن ير 

مننناری ترين نم ننننه بي  اضنننت. شننن د رشنننيده م 

قنن ف ای از  آلزايمننر پنندر اسننر رننه خنن د نشننانه

 د ِ    پرتاب شندن بنه ی سنت  شته گ ساختاریِ 

داری  سارن ينا ت فنان سننگ  سنرمايه ديالکتيکِ

 ضنليت  سرشنار از : شن د مدرن مقس ب م 

قاد ه   تصنادف   تايينری هنرر زه در  نين 

 بننننننننار   تکننننننننرار سنننننننناختارهای انتزا نننننننن  

تصننننناد   همچننننن ن اق" ای   ابننننندی اسنننننط ره"

ی مضننننم ن فرام شنننن  را بننننه فرهنننناد. قننننان ن

ها   تصميمار فردی  يو م قليررخ ب  از ط

ی منا در ارتبناط بنا  ت  گ ي  همه. دهد بسط م 

  بننه سننبب  يننمبرخنن  رخنندادها دچننار آلزايمننر ا

منان بنه  ی فنردی    مل  های گ شته  اافتادگ 

سننن ی سننن ءتياهم   درگينننری   ننايتننناا  نننداي  

  .ش يم رانده م 

مربننن ط ا آن نننا رنننه بنننه ديگنننری ينننا ديگنننران تننن

ير زنندگ  مندرن فشيا ش د  پيچيدگ     دم م 

ی قن ف  رننده به ملنای نتش تصادف  اما تليين

دانيم رنه پشننر  منا بننه  اقنع نمن .   فيبنر اسنر

گنن رد   ديگننران در فيبننر مننا  سننرمان چننه م 

اينن  اقلينر رنه . رننند چه چيزی را ت ربنه م 

رنننار نيسنننر رنننه  چيزدان  در هنننيه  هنننن همنننه

ی قطلنننار پننناز  را در اختينننار داشنننته    همنننه

هننيه چينننز را فرامنن ش نکنننند  منشنناء ابننننام   

زن پن   . خصلر گنگاه تراژيک زندگ  اسر

دارد امننا شنن هر رننه از ايننن  را از رشنن  برمنن 

. رننننند امننننر خبننننر ننننندارد پرسننننتار را مننننتنم م 

خبنننننری  تنننننر از آن  ب  مخبنننننری ننننننادر   من ب 

ا ماشين  دلين  اصنل  زنش ب فق ر از تصاد

رننن    خننن ردن   ننندا  تراژينننک اينننن د    گنننره

مننننن ارد ديگنننننری از اينننننن گ ننننننه . ما راسنننننر

خبنننری در رننن  فنننيلم قضننن ر  فرام شننن  ينننا ب 

 . دارد

امنا تننا آن نا رننه بنه فرام شنن  بنه ملنننای اخننص 

شن د  اقتمناالا بنتنرين نم ننه   رلمنه مربن ط م 

ی د م  ای اسننر رننه نننادر  در نيمننه همننان  اقلننه

رند   خطاب بنه دختنرش  بدان ا تراف م  فيلم

گ ينند رننه بننه رفننم بنناخبر بنن دن از قنناملگ   م 

پرسننتار بننه هنگننام درگيننری بننا ا  ايننن نکتننه را 
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م ارد گ ناگ ن فرام ش  فيرارادی يا ارادی در فيلم بسيار اسنر   در  اقنع رشنش . فرام ش ررده ب د

تنر در اينن مينان نتنش قنان ن    ی منم منا نکتنها. شن د ی فيلم تا قد زيادی از همنين من ارد ناشن  م  قصه

خ اهند  ط ر رنه رافکنا نشنان داده قنان ن چينزی از منا نم  همنان. گيتار قان ن در پي ند با فرام ش  اسر

ی قنان ن  بن ر  ی امکنان بنينادين تنمنر زدن بنه خن د   ديگنری از در ازه بلکه اين ماييم رنه بنه  اسنطه

بار بننه تصنن ير  ای رافکنناي  همننراه بننا  ضننليت  پلشننر   منن لر شنني هدر فننيلم فرهننادی قننان ن بننه . رنيم منن 

فننيلم بننه خنن ب  نشننان (. بننار رنن  فضننای دادسننرا شننل ف    سننر    ضننع فرسنن ده   رقر)شنن د  رشننيده م 

سنر راری   ملن  ها   ملماهای اخالو فردی   يا قت  بنا قضنا ر   ندان دهد ره قان ن با پيچيدگ  م 

همنه چينز بنه طنرزی ( ا تنراف ناخ اسنته)ز سن ی ديگنری ينا خن د ندارد  امنا بنه مقنو طنرح تنمنر ا

راف  اسر قبن   رنن  از قناملگ  بناخبر بن دی تنا از سن ی . ش د ربط به ناگنان  دی م  مضقک   ب 

ی اصننل  نتننش  در ايننن ميننان نکتننه.   م بنن ر بننه پرداخننر ديننه رامنن  شنن ی مقکنن مقاضنن  بننه قتنن  نيننس 

ی ابلناد  ظناهراا در پيشنگاه قنان ن اسنر رنه همنه. همگنان  اسنر گيتار قان ن در فلبه بر آلزايمرظاهری 

در اينن ملننا قنان ن همنان  هنن . شن ند های ارادی   فيرارادی قن ف م  قضيه ر شن گشته   فرام ش 

پيِه  اقلير ا تما   را به يک ر  ر شن   شياف بند   ت اند رالف درهم چيزدان  اسر ره گ يا م  همه

رم در ارتباط با مسنأله   ننزاع اصنل  داسنتان  دخالنر  دهد  دسر لم نشان م ط ر ره في  ل  همان. سازد

 ر آن نيز اساساا مناهيت  سنلب  مؤرارررد  رند   يگانه تر م  بار پيچيده قان ن فتط رار را به طرزی رقر

فتننط در پيشننگاه قاضنن  اسننر رننه اصنن   اخالقنن  قنرمننان فننيلم   قتنن  ملصنن مير دختننر ا  در : دارد

ترتيب قان ن گ شته از نات ان  خ د صنرفاا بينن دگ   بدين. ش د گ ي   اسازی م  ار به در صی ا ب نتي ه

 .سازد اخالو فردی را برمال م 

های فرمنا    مقتن اي   پيچيندگ     چنانچه گيته شد اين فيلم با به رارگيری مضم ن فرام ش  بنه شني ه

تنا آن نا رنه بنه ننزاع اصنل   .رنند ا آشنکار م  اقلينر ا تمنا   ر ابنام   پرارندگ    نارام  بن دن  اتن ِ 

شنن د فننيلم نننه فتننط قننان ن   اخننالو فننردی  بلکننه  در برخنن رد پايننان  د  خننان اده  با رهننای  مربنن ط م 

با اينن همنه . رند ملن ی  مل  را به نتد رشيده   نات ان  آننا از فلبه بر فرام ش    فيبر را ا بار م 

ر د   هنيه اشناره  له شدن افراد در زير فشار اين  اقلير طينره من  فيلم از پرداختن به دالي  ساختاریِ 

رننند تننا مللنن م شنن د چننه نير هننا   ننادهننای انتزا نن   در متننام نير هننا   خنندايان  يننا سننرنخ  ارالننه نم 

بخشنند   بنه مينان   امن ر قنادس    ای د ران ما  چارچ ب اصل  سرن شر افراد را شنک  م  اسط ره

البته نبايد از ياد بنرد رنه اينن نير هنا . رنند رر   درماندگِ  آدميان را تکرار م ِ ِرض  الگ ی  ابر فال

ها به م لدان فا له اند   قنرار نيسنر رنه قن ف آنننا بنه خلنو ينک  تبدي  خالءها   شکاف   مسؤصرفاا 

 تنری تنر   رل  بنا اينن قنا  فنيلم ننه فتنط بنه   امن  انتزا  . ی شياف   رامن    تن پر من نر شن د  امله

رنند  بلکنه بنر کس  بنا رننار  ای نينز نم  ی ضنمن  همچ ن ساختار سلطه ينا قررنر سنرمايه هنيه اشناره

گ اردن  مدی ما رای ستط  نين   پرداخر ديه  در سنکانس آخنری منا را بنه فضنای داسنتاِن ملمن ل  

نتننش تننر تأرينند م بننر فننيلم بننر  ی منم امننا نکتننه. گرداننند ی مت سننط بازم  بقننران   طننالو يننک ز   طبتننه

. تر اسنر تصميم   اخالو فردی     و شدن رارررد صدای قنان ن بنه م ابنه صنداي  ليبنرا    انسنان 

های  ها   فرام شن  خبری ما از تصميم ترمنه در مقضنر قاضن  فاقند  ندير د زخن  قن ف انتظار   ب 

 ر  ايننم همننان مضننم ن تکننراری ر درننان ی رننه بننا آن ر بننه"تراژيننک"ی  ارننن ن رنن  مسننأله. قبلنن  اسننر

دهنند رننه انتخنناب  سننکانس پايننان  فننيلم نشننان م . اسننر" های منننا رر سننراب"طننالو  بقننران خننان اده يننا 

 ن ان فيلم اساساا مبتن  بر برخ ردی طنزآميز   پرهينز از قلتلنک دادن   اطنف تماشناگر نبن ده اسنر  

فرام شنن   بلکننه ايننن تبنندي  درام ا تمننا   بننه ننن    ملنن دراِم طبتننه مت سننط خنن د اقتمنناالا ناشنن  از يننک

شن د داسنتان طنالو بنه  ن و  ترين فرام ش  فيلم فرهادی  ره با نس م  اين آخرين   منم.  مدی اسر

يک قاب ر اي  نازک  ننايتاا به قرف ا     آخر فيلم بد  ش د  يگانه دليلن  اسنر رنه منا را از اطنالو 

. دارد بننننننننننننننننننه ايننننننننننننننننننن ا ننننننننننننننننننر بنننننننننننننننننناز منننننننننننننننننن " شنننننننننننننننننناهکار"ی  ننننننننننننننننننن ان  قاطلاننننننننننننننننننه



 

 

 

 «اخالقی-غیر»به مفهوم « جدایی نادر از سیمین»ی  درباره

 «ُقکم نناي »صد ر  شماری برای لقظه

   اد گن  

 

«آرشي »ر  مشّخصاا در م رد مين م  ی پيشِ  ابتدا بنا ب د متاله            
2
 ه ا   لقن  رامالا    با قا  

يار ف ر   ق ش نظر تل ريک   در چارچ ب نظری نسبتاا مشّخص  نگاشته ش د ــ ره بيشترش ق  

نق ی  چرخيد   قصد داشر درانتنا به ی ر انکا ی م  ها  نظريه تر از آن   دريدا    رم  متيا ر

های م   د    گرايشار  تر   اساساا از منظری انتتادی به مسالل  بپردازد چ ن ايدل ل ژی انضمام 

ها    ها   گالری رهها   آ ار ن شتاری   تص يری   اسط  ای   سّنر قارم بر رلّير فرهنگ رسانه

ی بايگان  ادارار  گرفته تری چ ن دفاتر تاريک   خاک های آ ار هنری   قّت  م ض  ار خاص قرا 

گ شتگان   نظاير « ی فرهنگ سينه به انتتا  سينه»اصطالح    تر ي    تتديس فرهنگ شياه  يا به

  « سّنر»د  مين م اصل  مباقس را با  خ اسر ارتباط ملنادار اين سلسله ها   درنناير م  اين

ی م ر ر با ايده   طرق  رامالا   مالا نيز همين مسير دنبا  شد   نگارش متاله. ر شن رند« تاريخ»

اندازه امر زی  ملل م رسماا رليد خ رد ره به نق ی رامالا قادس   اّتياق  درگير م ض    ب  ازپيش

تر اّما اين ب د ره اين م ض ع   منم. مان شدمی تاريخ  خ د تاريخ   قافظه« اين ا   ارن ن»مرتبط با 

نظير    ی قاِ  تاريخ  ما ت انسر با نير ي  رم نظيرش بر فرهنگ لقظه با تأ يرگ اری رم

ام را  به فرهنگ    ی فکری  ا   دامن زند   سخر ت ّ ه ناپ ير به يک  س اس    س سه متا مر

.   ه ير  مل    فردی امر زمان  لب رند«  آرشي  تاريخ»ای چ ن  تلبيری  به مساله تاريخ   به

ی م رِدنظر ما چيزی  ی فرهنگِ  تتريباا ن ظن ر   فافلگيررننده بيان ديگر  پديده اين م ض ع يا به

  به رارگردان  اصار فرهادی  « داي  نادر از سيمين»انگيز   قديس    ن ا  نب د  ز فيلم ُپرقرف

های ُپرش ر    ای از بقس گ رد با س شد م   گسترده م  ره در همين مّدر مقد دی ره از اررانش

ره ]ُپرشمار ــ بر له يا  ليه اين فيلم ــ در بين افرادی دارای گرايشار فکری بسيار مختلف   ناهمگ ن 

                                                           
2
ت ضيقار ابتداي  ی سينما   ادبيار نگاشته شده اسر   م له« آرشي »ی  نظری اين متاله بد اا برای اننتشار در پر نده.  

 .متاله به همين م تيف   مناسبر اشاره دارند

ها هيه ارتباط مستتيم  با  برخ  از آن

های تص يری  م ض ع سينما   فيلم   رسانه

مر به راه افتد  ره خ ِد همين ا[ ندارند

ی چندان آشنا   متلارف   خ د پديده خ دیِ  به

همه هياه   ره اين هم با ت ّ ه به اين نيسر  آن

های متضاد ــ از نتدهای    چالش    بقس

 ميو    ّدی   تاريخ  گرفته تا نتدهای 

 اقسام  ربط   خالصه ان اع بين ده    ب 

گشر  سابته ــ برم  های فرا ان   ب   ارنش

گرايانه   رلاليست  همراه   اقع به فيلم  رامالا 

ی يک متطع زمانِ   ای ساده درباره  با قصه

ر تاه از زندگ  ملد د رارارترهاي  ره 

خص صيار رفتاری   سبک زندگ    ر ابط 

ها تا آخر فيلم نيز نار شن   مبنم  شخص  آن

های  اين مساله در تتاب  با فيلم. ماند م 

ر قيه  يابد ره تا به قا  مشخص  اهمير م 

های فيرت اری    فضای نمادين قارم بر فيلم

 . رردند ای را مشّخص م  يا فيرگيشه

 اسطه  الب  هر ر ی  آنچه ب  به           

ای ساده با  نم د اين ب د ره چرا قصه م 

پرداخر خ ب سينماي  اينتدر برای 

مخاطبان  رامالا متکّ ر از  اقشار گ ناگ ن   

ن   مخالف   ّ اب با گرايشار فکری ناهمگ 

.  ل ه ررده   تقسين همه را برانگيخته اسر

گرفر  مباقس م ر ر طيف  سيل  را برم 

ها با مضامين   های مين م  آن ره دفدفه

يافر چ ن اخالو  تاريخ  م ا نه  ارتباط م 

با مدرنيته  قان ن   دين   بسياری مياهيم 

 .ديگر

رنيم بالفاصله به سراص  سل  م            

تن اصل  خ د فيلم بر يم   تا  اي  ره م

های در ن  خ د فيلم به ما  امکانار   پتانسي 

دهند برخ  مياهيم رليدی   ا رگ ار  ا ازه م 

 بيش  برآمده از آن را به ميان   نتدی رم

بقس از مين م . در نماندگار بر سته رنيم

در ملنای  سيع   رلّ  رلمه  « اخالو»

زاترين  قساسير انگيزترين   از مله چالش

فالباا هم . م ض  ار در ميان اين مباقس ب د

شد ره اصار  از اين زا يه به فيلم نگاه م 

فرهادی ر شيده اسر به قصِد بازنمايِ  رن    

خ رده    ررده   زخم های هب ط تتاّلی س ژه

بخت   دار برای رسيدن به رهاي    نيک مساله

   هاي  ره  ملگ  گرفتار قّس گناه ــ س ژه
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ی  ريان يک  داي  در شنری با مردمان   ای مدد   يد ره بازگ رننده  اند ــ از قصه    دان ملّ ب ابدی

هاي   های شخصير ها   رشمکش ها   دلنره ی دفدفه بسياری از نتد   نظرها همه. ازخ دبيگانه اسر

در د ران مدرن « واخال»ی  شده زدن به ريسماِن اينک نامرل  چ ن نادر   پرستار پدر ا  را چنگ

دانستند ره سران ام در  ضلير تيره   ُپرتنش   فبارآل د زندگ  شنری   با    د شکاف  ميو  م 

اّما از قضا  تا  اي  ره به . دهد های اخالق  گ اه  م   پازدن طبتات     تيدت  بر شکسر  اين دسر

ــ   نيز « ي  نادر از سيمين دا»های فيلم رسد شخصيرگردد  به نظر م برم « اخالو»ی مساله

ــ از ر چک تا « س ریچنارشنبه»  « ی ال درباره»  « شنر زيبا»های ديگر فرهادی نظير فيلم

ظاهراا هيه ترديدی به د  « هن ارهای اخالق »ی مختلف  در تخّط  از  ها بزرن   با سنين   نس 

ز قان ن   مناسک ا تما     دهند   در بسياری م ارد اساساا با  مل  ره تخّط  ا راه نم 

آگاه بير ن از اِ ما  ( self)اند   خ د يا ِنْيس   ش د يک    يگانه زيرپاگ اشتِن ُ رف مقس ب م 

برای ت صيف «   دان ملّ ب»ی  شده شان    د ندارند   راربرد مين م شناخته خالف اخالو   قان ن

ی مسالِ  مشخصاا اخالق  به نظر  ا در زمينهه اال هان  آن  ضلير ر ان      ام  قارم بر ر ابط بين

نمايد   به ما هيه  م   ربط رننده   ب  تر بگ ييم  گمراه آميز   د راز اقلير   صريت زيادی افراو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            انگيز                                                                                                   رمک  در فنم فضای فم

های  ی شخصير رند  فضاي  ره رلّير زندگ  آشنای همه ی فيلم نم  ی مسلط بر قصه   آزاردهنده

هيه تتاّل يا ز ری   بد ن  دی ب ت ان گير  فرها افراو م  مختلف فيلم را در خ د فر  برده اسر ــ ب 

ی  ت اند تنِش مسم م ر ابط قارم بر زندگ  ر زمره های سينماي  فير ادی م   ستن به فُرم ت س 

هاي  ره ما درسر در همان ابتدای  هم شخصير ها را به راقت  به تماشاچ  انتتا  دهد  آن شخصير

های هن ز  دگ    نزاع اصل  شخصيرفيلم   به نق ی رامالا فافلگيررننده به  سط ما رای زن

های رفتاری    ای به  يژگ  ر چکترين اشاره  ش يم  ب  ال اقع  پرتاب م  اش فراخ انده يا  ف   ناشناخته

ی تاريخ     ها در گ شته يا  بد ن رمترين آشناي  با زمينه زندگ  آن ی ر ابط   سبک ن ع  يژه

ش د  مرتبه فتط نام  از آن در فيلم تکرار م  ه چندينی ازد ا   ر سا  د ره ۴۱ی ر ابط آن  پيشينه

های فيلم  مسلّماا شخصير. آيد  ل  هيه نشانه   ا ر  ين  از آن به قالب تص ير   قّت  رالم در نم 

    اب در ن  شديدی درگيرند « قّس گناه»همگ  با « شنر زيبا»  م الا «  داي  نادر از سيمين»

بينند    م « قّس گناه» بن از منظر  ها خ ِد  اقلير را ازبيخ ه آنت ان به  رير گير ر   قت  م 

شان نتش  انکارناپ ير  اال هان  در برساختن رفتارها   ر ابط بين« قّس گناه»رنند   اين  ت ربه م 

ت ان اين قتيتر ظاهراا   يب   ناممکن را  ره متأسيانه به دلي  م ا  ر تاه اين متاله چندان نم ]دارد 

المتد ر بسط  ی قيات  قّت  ش د تا در ن شتاری  داگانه اين نکته   بسنده بسط داد  ل  سل  م به نق

فراگير   « قّس گناه»اّما نکته اين ا اسر ره اين [. اش تشريت ش د داده   استلزامار مين م 

های   مينهاگر در ز« ُقکم نناي »ی فرارسيدِن  ق   رافکا ــ  لقظه برای مقک مير يا ــ به« انتظار»

ش د ــ لقاظ ش د ملنا   م ض  ير  يک  تلتّ  م « اخالو هن اری» ا با  اخالق  ــ ره تتريباا در همه

قان ن  به ملنای  سيع رلمه اسر ره درسر سر -ی قت ق  دهد    فتط در قيطه خ د را از دسر م 

به دلي  اهميتش تا قّد  ای ره نکته]نشيند   ملنا   مين م  تاريخ    ملم س م  يابد   ای خ دش م 

ی ُگنگ   ستن از نمايش   بازنماي  تاريخ   گ شته د ری[. ش د امکان در همين متاله ت ضيت داده م 

ی رارگردان در  شده های فيلم   پرهيز  امدانه   منطتاا ب ا   قساب ی شخصير رلّ  نار شِن همه   به

فاير مبنم اّما    ت بير ر ابِط به گيری   گسترش دادِن هرن ع سرنخ  در م رد چگ نگ  شک 

ره )ای اسر ره فرضاا در م رد پدر نادر   يار   ريشه ی نادر چنان تمام ساِز ا ضای خان اده سرن شر

ی ر ر   همزمان ملنابخش ما را   قديس نتطه قرف اهميت  در ساختار فيلم ندارد   ب  ابداا هم نتش رم

ی زندگ     ترين م انع ادامه   ام  بازدارنده   از  مدهره بنا به ظاهر  يک  از منمترين  ( اسر

ها اسر  به بيننده هيه اطال    ز  تنش ميان آن ی زناش يِ  بد ن س ءتياهم   ب  گيری رابطه شک 

داده « آلزايمر»به بيماری « پدر»دچارب دن 

ی  ش د   همين خّسِر رارگردان در اراله نم 

ده  هرن ع داده   اطال ار مشخص   مقت ا

 لي  « پدر» يژه   منم  چ ن   به شخصير

رند ره ديگر نه  نادر قّ ر را بر ما تمام م 

 خ ی پدر  نه در خص ص  در م رد ُخلو

شده از بيماری ا   نه  زماِن سپری مّدر

ی پدر مبتال به آلزايمر  ی رابطه ی نق ه درباره

با خ ِد نادر   اقساس مسل لير ا  نسبر به 

از مبتالشدنش به آلزايمر  ی پيش پدر در د ره

اندازه  ت اند از منظر مقت ای قّصه ب  ره م )

ی    نه خالصه درباب هيه مساله( منم باشد

برانگيِز ديگری فض ل  نکنيم     رن کا ی

ی آن شأن    با    د همه« پدر»بدينسان 

ش رر نمادين   آن مين م  ظيم  قيات   

رننده   ساختاربخش در  مررزی  تليين

ی تاريخ   فرهنگ    سر  رصهسرتا

مين م  آنتدر اساس  ره فر يد ]« خان اده»

« گناه نخستين»دهد مين م  اقتما  م 

(original ) پدررش »نيز ريشه در »

آفازين داشته باشد   خ ِن اين قت   ملِ  

ها    ش م  ره به دسر نخستين گر ه انسان

گاه   دان  پيمان ريخته شد  هيه برادران هم

آس ده نگ ارد   زندگ  را تا آخرين بشر را 

ِدِم قيار بر ا  قرام   بر رامش تلخ رند    

  تا ابد دامان همه« پدررش »سان نيرين  بدين

را بگيرد    تتاصش را همگان با 

های ر ان  پس  ها   رن  ترين   اب ه لناک

ش د  دهند ــ ناخ استه به شخصيت  تبدي  م 

ُتن  « منا»ره از ا  آشکارا چيزی  ز يک 

  البته قتماا اين را هم بايد . ماند بر  ای نم 

اضافه ررد ره در متن ر اير داستانِ  اين 

در  اقع  يک  از . «پدر نام ندارد»فيلم  مالا 

قيات  ره انصافاا بيان  اندازه مسال    نکار ب 

يابد مختصار  سينمايِ  آگاهانه    ظريي  م 

اين « ارن نِ »قا  تاريخ   تاريِخ  ی لقظه

شدِن تاريخ      ه ير فراينِد تر ماتيکِ ب 

ی  گشتن زندگ   ين  از تاريخ  ينِ  همه ُتن 

ی آن  دهنده مقت اهای ملناداِر فرهنگِ  تشکي 

اسر  ط ری ره انگار از آن تاريخ   
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اندازه فن  ديگر چيزی  ز    پيشرفته   ب « تمّدن بزرن»اصطالح چندهزار ساله   آن  فرهنگِ به

بر  ای … ازقبي  نادر   سيمين   ترمه   ( ملنا خ د ب  خ دیِ    به)ری اسام  خاص ُتن  س يک

های شناساي  مختلف ديگر قاب   ميان    شناسنامه   رارر ملّ    رارر هاي  ره فتط به نمانده  نام

  در قيس  فتط د لر    ننادهای انتزا ِ  اينچنين  آيند   ازاين به قساب م « آدم»اند    تصديو

ريشه  اين زندگ  ب . بخشيدن بدان نتش دارند   نه تاريخ   فرهنگ   سّنر     امل  از اين دسر تلّين

ره مردمان اين    و آن اش ــ به شده در فبار فرام ش  ی ازيادرفته   ُگم با تاريخ   گ شته  پيشينه   ب 

م  ِب قطِع  رمک  رند ــ به زندگ  فريب   برزخ  را سبکبارتر سازد   به رهاي    رستگاری شان

دلخ اه  به« تاريِخ ارن ن»ساز  ره   ام  سرن شر]شدنش به فُرم  تن    انبه   بد  ارتباِط همه

ی ما به شکل  ر ر  های زيرين ر ح   ر ان   انديشه اينک در اليه[ ت انند آن را از مقت ا ُپر رنند م 

شدنش به  ن ان سّنر    ل ل ژيک   در فين  رضهاندررار    فّلا  اسر   در ر ند ايد   قادْس دسر

ماند ره بايد به هرقيمت   ای سنگين    اری از ملنا از آن بازم  ه ير   فرهنگ تاريخ  فتط پيکره

هرقيمر ره شده قيظ رند قت   قت  پدْر نادان   فاف     بزک ش د   اقتدار نمادينش را در انظار به

هرقيمت     يلن  نادان      ز پدر بايد به(«امپراط ر لخر باشد»ق   ملر ف  قت     به) ا ز باشد 

بايد « پدر»قيمر خ دفريب  ــ نزد نادر مقي ظ بماند   هرگز ل  نر د   در نگاه ديگران  ــ قت  به

  تأ يرگ اری ره نادر در قّمام   دهنده ی تکان همچنان دارای منزلت  نمادين باشد ــ در آن صقنه

يابد ره  خ ب  انتتا  م  اسر اين قتيتر   قس دردناک به« پدر»قررر  خر   ب مشا   شستن بدن لِ 

« مقّبر»  « منر رزی»ی نازِک نماديِن آن  زم راسخ   آهنين ر ان    نيز البته  ُپشر پرده در پسِ 

« اخالق »برنداشتن از اص ِ  مستقکِم ظاهراا  چشمداشر   پاردل    شيّتر    فاداری   دسر ب 

رفِم  های زندگ    به نادر تا چه قد در برابر زخم…   [ «خان اده»قيمر رهارردن همسر    بههم  آن]

ملنابخش هست    قياتش « اخالق ِ -هن اری-قت ق »اص   [ ی ت ان گير دقيتاا به  اسطه   قت  م ]

   قّد قساب زندگ  فرسا   فشار ب  ره  رن  طاقر تر اين پ ير   نات ان گشته اسر    منم آسيب

 سخر اخالق    تقتير   فالرر    دی خ يش را درسر در  ملناي  اص     با رهای سير ب 

رند   ــ   رامالا د ر از انظار ــ به شک  باض   ميو   با گريستن از ته د  تخليه م «  پدر»آف ش 

قررر اسر   ابداا هيه درر  از رن    فشار     لي    خام ش   ب «نادان»پدری ره  مالا 

ت اند اين تلبير ر انکا انه را به نق ی  رند ندارد   تاقّدی م  مرشکن  ره بر پسر خ يش  ارد م ر

ای  در صقنه. «ديگری بزرن نادان اسر»يا « داند ديگری نم »استلاری اّما ملم س نشان دهد ره 

  بازی   دختر پرستار مشا ( دختر نادر)ديگر از فيلم ره طنز فريب  در خ د داشر نادر   ترمه 

نيره بازی رند  دهند   نادر ره م ب ر اسر يک ترمه   دختربّچه يک تيم را تشکي  م . اند دست  ف تبا 

رند   با سپردن نتش  رردن م  ظاهر ا  را د  ر به بازی  هن خ د را گرفته   به دسر پدر ُتن 

دست  ت بير  ی ف تبا ها هايش را گرفته   ر ی نتاط مشخص  از ميله بان  به پدر خ يش دسر در ازه

ای بدين  رند   خطاب به ا  ــ ت گ ي  پدر رامالا به نتش   تأ يرش در بازی آگاه اسر ــ  مله م 

در  اقع  به . خ اهد رار ديگری بکن  ط ری نگه دار  نم  ها را همين ت  فتط اين: گ يد مضم ن م 

   لّر   اش قيظ ش د   قض رش بنانه ی سنگين پدر بايد همچنان باق  بماند   شأن تلبير ديگر  سايه

ی  گيتن پدر   ادای چند رلمه ش د گير قساسير نادر به سخن م . اصل  اِ ما    رفتار ما باشد

 بيش به اين  اقلير برم  گردد ره شرط  آِ ْرد  رم  ار بر زبان م  ملناي  ره هرر ز ط ط  ب 

ران ن    ت افو پننان    باطناا فريبکارانه ميان ملنادارب دن رفتارها   اِ ما  نماديِن ما در چشم ديگ

  هر مين م ديگری ره « قان ن»  «اخالو»  « امله»  «پدر»ی ما اسر مبن  بر اين ره  همه

داند   بر اِ ما  ما نظارر  چيز را م  خ ب  همه بخش زمينه  افو   ملنای اِ ما  ما اسر به ت ّسم

 . «زبان ندارد»داند يا  نم « پدر»شده ــ رس  نبايد بينمد ره  ره هرقيمت  همين  لّر ــ به دارد    به

باری  م ضع پدر    ايگاه              

نمادين ا  ــ   به تلبيری قان ن قارم بر 

پدر . خان اده ــ به هر قيمت  بايد قيظ گردد

بايد از مقک مير   م ازار مص ن بماند   

  قلمر    بنيان خان اده را در متام  رصه

پ يری مستقکم  رپرست  خ يش با مسل ليرس

اّ لين پيامد تالش نادر برای . سازد

داشتن پرچم   نشاِن پدر    به تبِع  برپانگاه

آن  پشتيبان  از خان اده درمتام مکان نمادين 

پدر   مالا نه به يک  م  اخالق  « اقتدار»

صب رانه   صادقانه بلکه به  مل  بر ضّد 

اا فر پاش  ش د   ضر رت خ د بد  م 

ای  خ دش را در پ  دارد  خان اده« خان اده»

را خ د ا  اشاا  « پدر»ره در آن  ايگاه 

نادر قصد دارد بر م ضِع  . ررده اسر

اش «اخالق »  « برقو»خ يش   ز مِ  به

پافشاری رند تا در نگاه دخترش ترمه   

همسرش سيمين   اطرافيانش به  ن ان 

ند قتيتر ره شاهد رفتار ا  هست« ديگران»

اّما نادر در . اش را ا بار رند  م  اي ارگ نه

متن اين فيلم  يلن  در چارچ ب ر ابط 

زندگ  خان ادگ  خ دش  با اين  م  

ی خ د چيزی  ز خ دخ اه     نسن يده

نشاندن قرفش قّت  به  ررس  شتّ    به رلّه

اش  ت  يه قيمر در فگ ي    بدق ل  فيرقاب 

دين   منزلر دادن  ايگاه نما   ازدسر

اش در نظر دخترش ترمه دستش را  اخالق 

ای  گيرد   در نظر ديگران صرفاا چنره نم 

در . گ ارد ل      خ دخ اه را به نمايش م 

پدر    د »بينيم بااين ره  پايان فيلم نيز م 

پدری ره در ]« مرده اسر»   مالا « ندارد

ی نادر برای نپ يرفتن  ابتدای فيلم يگانه بنانه

نادر   سيمين هن ز [ شد  رر ملّرف  م منا

هم به هيه تياهم  نرسيده اند   تننا چيزی ره 

شت   ماند همين اصرار   رلّه بر ای م 

برای نم نه  . ت  يه اسر دلي    فيرقاب  ب 

 قت  قّو انتخاب سرپرست  فرزند خان اده به 

راقت   ش د ا  به دختر نادر سپرده م 

در   مادر خ يش ت اند در گزينش ميان پ م 

مادر را برگزيند   نادر را با قس گناه  
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های پدری بر  ای گ ارد   رياراری  م  خ يش   ر ب   ميو   دردناک   قص ر در ان ام مسل لير

دانسر نشان دهد   يگانه ه ير نمادين  اش م   ايگاه  ره ا  قيظ آن را يگانه  لّر   ملنای    دی

چراره نادر هيه نشان ر شن   هيه  م    تالش قتيت  از خ د بر ز ملنادار خ د را از دسر بدهد  

ای نک شيد  اليو  رم  ّره ب دن قان ن پدر را بگيرد يا دسر    اقل « خان اده»نداد ره  ل ی فر پاش  

نادر ]دختر خ د را با ابراز رم  ازخ دگ شتگ  ناب د نسازد   ا  را از خ د نااميد   دلسرد نکند 

ی  اضت  م  اخالق    فيراخالق    م   هيه ترديدی از ميان د  گزينه راقت    ب  بار به چندين

م الا در دادگاه  هنگام  ره دسر مام ر نير ی . رند ی فردی را انتخاب م  فيراخالقِ  خ دخ اهانه

دهد تا بر د   از مادرش خ اهش  انتظام  با زن يری به دستانش بسته شده اسر  به دخترش ق   م 

دانسر ره منا رر    داي  مادرش صرفاا يک اّد ا برای  تا به خانه برگردد ــ زيرا ترمه م رند 

به همسرش اسر ــ اّما نادر با    د ق   صريت     آزمايش صداقر رفتار   ميزان  شو    القه

ن دلي  هم صرفاا بدي گ ارد  آن راقت    با خ دخ اه  تمام آن را زير پا م  رضايتمندانه به دخترش به

ی  فتط نادر ره همه البته اين نه. ره مبادا همسرش فکر رند ره ا  متّصر اسر   قو با ا  نيسر

. دهند ی  م  نشان م  يک ملنا در ص   ر ب رفتار   گيتار خ د را در  رصه های فيلم به شخصير

  « نشأ»خ اهد برای خ د  مصاديو بسياری در خ ِد فيلم هسر ره نادر به نق ی آگاهانه م 

 پا رند تا اضطراب ژرِف ناش  از  اال هان   امله   خان اده دسر در فضای بين«  ايگاه »

گرفتن در  ب دن را پننان دارد   از طريو  ای  ا مکان سرگردان    بيگانگ    قس تلليو ب 

پر ا    ظاهر فيرشخص    بری از افراو   تمايالر بيمارگ ن ر ان    به نق ی ب  م ضل  به

يا به يک ملنا  م ضع هن اری   )قدم   با  زم  راسخ مسل لير زندگ    م ضع ا تما     ابر

ازهمه ا ضای خان اده   بلد از آن  اّ  )« ديگری»خ يش   درنناير مسل لير ( ُ رف    قت ق 

هنگاِم ر يار ي  با م انل  ره   خم به را بپ يرد   در اين مسير ناملل م   پرپيه( ا ضای  امله

اّما طنز . ای ننراسد نمايند ِخم به ابر  نياِ ِرد   از هيه  امِ  بازدارنده آميز م  برانگيز   يأس چالش

  ه برای ا  خصلت   هيه ره به)ی نادر  تلخ   شکاف ُپرناشدن   ضلير فمبار    اقلير ُخردرننده

آن اسر ره بين ده ( ازدس مقت ا م  شده   ب  يابد   خ د را قربانِ  مسلخ تاريخ  فرام ش آگاهانه نم 

رردِن  اقليِر تر ماتيِک اين گسسر تاريخ  خ د را به هر قيمت   گرفتن   فرام ش ر شد تا با ناديده م 

ی مسل   در پيشگاه اخالو هن ارگ ار   قان ن تاريخ   سّنْر مّتص   به  ايگاه ُتن    را ب س ژه

اقساس »تاريخ ازيادرفته سربلند بير ن آيد   ملنای اين سّنر    ی  ظيم اّما ب » مقکمه»سازد   از 

 ابدی را بر د ش نکشد« گناه

ريختن ترمه در لقظار پايان  فيلم ره بايد بين پدر  م الا  شايد برخ  تصا ير نظير اشک                

ی ا  از پدرش در رابطه با  های پيگيرانه ها   پرسش   مادر دسر به انتخاب بزند   رن کا ی

ی پدرش اين فکر را به  هن التاء رند ره اصار فرهادی چنره   نمادی  ي     م  فريبکارانهگ  در ص

قيس   ی امر اخالق  نشان م  دهد   ازاين را به  ن ان است نای برسازنده« ر دک ملص م»چ ن 

 .ر د بار زير س ا  م   ل  در ط   فيلم اين ملص ميِر اّد اي  چندين. م ضل  ايدل ل ژيک م  يابد

دهد   هم در همان ا اي  فيلم  م « شنادر در ص»خ ردن  برای نم نه  ترمه هم در دادگاه همچ ن آبِ 

شدن  ساز بل ص   د ران قّساس نزديک اتياقاا   اقلير بقران. زند ره به مادرش داده اسر زير ق ل  م 

پ يری در د ران  به بل ص   ترسيم مرزی مرل    زمان  برای گ ار از سنين ر در  به سّن مسل لير

( ی رياراری    ن    در ص مقو اسر ره با اين فرو  رصه)ی  امله  بل ص    ر د به  رصه

. مستمسک  اسر برای نادر   سيمين تا يکديگر را متنم رنند   منر تأييدی بر رفتار خ يش بزنند

اين د  قطب   اساساا ت بير خ ِد اين مرز ميان ر در    بل ص ــ   اطالو ملص مير به يک  از 

ت اند خصلت  در فين   طلب  به قطب ديگر ــ تا چه پايه م  دادِن خيانر   در ص   منيلر نسبر

« قان ن »تر   منم ايدل ل ژيک    ازهمه

اسر ره برای تليين « قان ن». داشته باشد

ساختن رامالا  ين   فُرم   مرز خ د   مشّخص

  شّر   ُ رم « گناه»  « مسل لير»  رّمِ  

  ضر رتاا بايد ر دک را ره ظاهراا ...  

ب دن    گناه    پاردل     اطي  ت ّسم ب 

ی مسل لير قان ن   صداقر اسر  از دايره

ت ان ا بار ررد  راقت  م  به. بير ن بگ ارد

ها قب  از رسيدن به  ره هر ر در   قّت  مّدر

ترين  آميزترين   شر رانه سّن بل ص  خبا ر

مله   تمّدن را چنان گرايشار   تلارضار  ا

رند ره ديگر  اي  برای دخالر  در ن  م 

  امل  چ ن  س سه   اخالو   ديگر 

در يک  از . گ ارد   ام  س بژرتي  نم 

های اين فيلم   ترين صقنه زيباترين   ر تاه

ی زِن پرستار از ر ی  ساله ۵-۶دختر 

بازيگ ش    شيطنر به طرف تخر 

مرد بين ا در پير. ر د استراقر پدر نادر م 

ره ماسک  بر   ضليت  اضطراری   درقال 

ص رر دارد   از راه رپس   ارسيژن نيس 

رشد  ناگنان به خاطر بازيگ ش  يا  م 

رن کا ی دختر پرستار ــ ره شاد خندان 

سرگرم چرخاندِن پيِه تنظيِم رپس ِ  ارسيژِن 

زبان اسر   با شّدر   ن سان   پيرمرد ب 

ند   از ديدِن چرخا ه لناک آن را م 

هاِی داخِ  دستگاه   شنيدِن صداِی  قباب

متاّيرش سخر لّ ر م  برد ــ    بر ا ر 

باالرفتن ميزان ارسيژن چشمانش ِگرد   گشاد 

اقساسش شاد    ی پژمرده   ب    چنره

آمدِن ق م  ش د  ل  ف راا با پايين سرخ ش م 

ارسيژِن استنشاق  ــ ره دخترک با سر ر   

رند ــ  ک آن را دستکاری م شّدت  خطرنا

بازد   چشمانش را با  اش رنگ م  چنره

بندد   به ِافماي  آن   رمت  تمام م    ز   ب 

ت ان سناري های مختلي  در  م . ر د فر  م 

ت ّ ن  پرستار  م رد مرن پيرمرد در ا ر ب 

های ر دک تصّ ر ررد      آزارها   شيطنر

ک از رردن هري باِر مطرح پيامدهای فا له

. اين سناري ها در پيشگاه قان ن را سن يد

  ه با گيتن اين ره دخترک سّن   هيه به
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ت ان از  ر د شبت سنگين  شناسد   قان ن بلد نيسر  نم  نداشته   اصالا آگاه  ندارد   مرن نم 

 هر رس  با ر دران ُخردسا  سر رار داشته باشد. قان ن   قضا ر نناي  آن به زندگ   ل گيری ررد

ت ان  ميزان   با چه شّدر ه لنار  م  گناه تا چه داند ره در بين همين ر دراِن ملص م   ب  راقت  م  به

نتش  ناصری فيراخالق  نظير خص مر   رينه   در ص   قسادر   رن ش   فر ر   شرارر را 

رادران ره در برخ  م اقع قسادر ر درانه ره ملم الا در بين خ اهران   ب مالقظه ررد  تا اي 

ای ان اميده ره قربان   يابد  بلضاا به مرن ن زادان شيرخ اره آ ر م  ای قيرر  سا  قّد اندازه سن رم

 . اند قسادر خ اهر يا برادر بزرن خ يش شده

 

قان ن »  «قان ن اخالق »ی  م  به   نبه  نادر صقنه خ ب  پيدا اسر ره  ازيک در فيلم به           

 ۴۴ها را دقيتاا برای نگاه دختر    ام ا  اين« قان ن پدر»  « م    ر زمرهی زندگ   م  نان شته

با ت ّ ه به اين نکته   استلزامار منطت  آن   با نظر به خصلر . اش طراق  ررده اسر ساله

رردن اقتدار قان ن پدر   م  نادر  در قتيتر ا  نيز در قا  در ن ( self-referential)خ دار اِع 

  « خان اده»شناس  در قّو پدر    اسر   تکاليف   فضايل  چ ن  ظييه در    د دخترش

بخش اخالق     اطي  زندگ   گيتار   رفتار را اص   هداير پ يری   مسالل  چ ن صداقرِ  مسل لير

ب دِن شرايط زندگ  آدميان   نيز  رند   فريِب بزرِن خاص همگان ــ   در هر شرايط  ــ ملرف  م 

های ر ان     ی قا  زندگ    خالءها   ضلف منافع    اليو   گرايشار لقظه رننده ب دنِ  تليين

طرف يک  ام      د    اقلير را با ژسر ب ( temporality)« زمانمندی»های  ين     مقد دير

  بری از هرن ع ارتباط شخص  با « فيرشخص »  از م ضل  « خان اده»اخالقِ  بير ن از 

ُ رفِ  نگنداری از پدر   -اخالق « مسل لير»ر   نادر با پ يرش  نازهمي. رند دخترش  بيان م 

 مل  مبتن  بر شرايط  رامالا خاص   فاقد هر ن ع مبناي  برای ت  يه ]پافشاری بر  م  خ د 

ی خ د ا  ندارد  در  ای قت  در تاريخ   اخالو  ين   امله ره هيه ريشه[  تالن    اخالق    قت ق 

اش  افتد   اسير پيامدهای  ّدی   ه لناک م ضع د گانه ک   متناقو گير م فاير دردنا  ضليت  به

 ستن در اين  اقلير اسر   ی نتش خ د در شررر ش د   ل  ا  همچنان  ا ز از پ يرِش آگاهانه م 

خ رده    نتش  ره البته پ يرفتن آن نيز من ر به تاييری اساس  در بافر   شرايط رلّ  بازی نمادين پيه

  يند    ش د ره متّصر  را در هر  اي  فير از  ای درستش م  نم   ق  ميان ُمشت  قربان   ِ فيرقاب

ر ند   قصد دارند با اين رار  لّر   نکبر  ين  زندگ   انگشر اّتنام را به س ی يکديگر نشانه م 

  دادگاه     منزلر   ا تبار   آبر  پننان رنند   بدينسان به مقکمه« شأن»خ يش را زير ق اب  از 

ی خ د بگشايند  برند تا گره از رار فر بسته طرف   فيرشخص  پناه م  ای ب » رابطه»درمتام نناد   

« قّس گناه»ی خ يش بکاهند    شده ت زی ننادينه   از تنش طبتات    فرهنگ    خص مر   رينه

اختالفار اي ادشده را ی اين  ره همه هميشگ  خ يش را فر نشانند    امل  برايش بيابند   خالصه اين

 .  فص  رنند ــ ق ّ « دار برسد قو به قو»برقرار گردد   «  دالر»ــ بدان اميد ره 

ی  نادر   نيز همه« اخالق -فير»سادگ  من ر به برمالشدن م ضع    ايننا همه به          

اخالق  -ز فير ا  منظ ر ا دراين]ش د  های قت ق  تص يرشده در فيلم م  های دخي  در نزاع شخصير

اسر ره با خصاي    صيار « اخالق -نا»نه صيت  ضداخالق    شر رانه بلکه صير يا  مل  

دهد ره  گ يد   نشان م    اين قتيتر بنيان  را فاش م [ ره ضّداخالق  باشد آن دارد ب   اخالق  تيا ر

  برای قّ  اين « اند دن ناش قت ق  رفع-ی د  اها   اختالفار قان ن  همه»درنناير  به ق   بنيامين 

ت ان راه  در قان ن   قيطه ی  ها نم  نزاع

ای اسر   اين نکته. قضاي  يافر-قت ق 

فاير قّساس   منم ره بسيار  ای بقس  به

 . دارد

ی اين تياصي  بايد گير  اين  باهمه            

الم   اِ ما  نادر در  بدين ملنا نيسر ره ف 

صادو    شناس يا پدر متام پسر  ظييه

رردار  يا اِ ماِ  زن پرستاِر باايمان    درسر

به « قان ن شريلر»ملتتدی ره تبلير ا  از 

« قّس گناه »آ ر     س اس    اب

ناشدن  بد  شده   رلير    د ا  را در  رفع

رام خ د رشيده   هر انيه را با خ ف   

رند    بار سپری م  ترديدی بنيادی   فا له

زدن  را قّت  در رقمر چکترين رفتارهايش 

داند    اِ ما   تتدير دختر ُخردسالش دخي  م 

ی اشخاص رليدی در فيلم  يا به    رفتار بتيه

تر  خ ِد  امله     ام  رلّ     ط ررلّ 

فراگير ديگری نظير قان ن   ُ رف   

شريلر   خان اده لز ماا به نق ی آگاهانه بر 

  ر اند   ازاين مبنای در ص   فريب بنا شده

رلّ  ناديده گرفر   از شرشان  ها را به بايد آن

شّدر پاران يياي     ره با ری به]خالص شد 

آل د اسر   ازقضا چنين شخص  بيش  ت ّهم

ی  از همه فريب نظم نمادين   فريب برسازنده

خ رد  چراره برای اين نمايش  بير ن  را م 

 ظيم تاريخ   ا تماع ره در سطت ام ر 

گردد   امل  بير ن  م   ريان دارد در پ 

های قادس  اقلير  ی د ز   رلک ره بر همه

دلخ اه  تسلّط دارد   هر ِدم ا هان همه را به

رند  ت گ ي  پشر اين  دستکاری م 

ــ يا همان  امله   آداب   ُ رف « ديگری»

ديگر قرار « ديگری»  قان ن ــ بازهم يک 

دارد ره  امله مقص   گرايشار   

  بلکه بدين ملنا [ي  ا  اسرهای س بژرت فريب

افکار »  «  امله»  « قان ن»اسر ره 

ها اساساا بر    م اردی نظير اين«  م م 

رنند   دارای  مبنای تناقضات   م  م 

( چرخد يا به  بارت  چرخشان م )راررردند  

ره ريشه در خ ِد  اقليِر زمانمنِد بير ن    
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ره همه )به بيان ديگر  فريب   ت هم   مل  ها   خالءهای ر ان    در ن  دارند    شکاف

شرط اي اب  خ ِد ( آن  با ر دارند« درست »  « صداقر»  « ب دن فيرشخص »نق ضمن  به  به

ای ره بايد در نظر داشر آن اسر ره هم اره  تر  نکته  ل   از اين منم. بير ن اسر«  اقل ِ » اقليِر 

  « اخالو هن اری»  « قان ن»هاي  چ ن   ايگاه اين  ايگاه فيرشخص    فراگيرب دن   شم    ام

رنند ره نير های تاريخ  مشّخص   دارای منافع يا  ها فضاي  اي اد م      امل  نظير اين« ُ رف»

ش ند به  اليو   منافع خاص خ د   اليو   گرايشار رامالا خاص   فيررلّ  با اشاا  آن قادر م 

« پادشاه»  « پدر» يژه در مدرنيته ره  بدی ببخشند   ــ به  ا« زمانمند-فير»  « قتايو رلّ »رنگ 

ها نيسر ره  چه از ايشان باق  مانده چيزی مگر  ايگاه ُتن  آن   آن]اند  به لقاظ بي ل ژيک  مرده

ت ان هيه  ام   ين  دارای  ايگاه   منزلر  ين  بير ن      ديگر نم [ ش ند پي سته ُپر   خال  م 

صدالبته )ه با بر اننادِن  ايگاه  خال  همزمان هم امکاِن رسيدن به قتايو رلّ  سراص گرفر ــ درنتي 

ترين    اند ره در چارچ ب آن  زل    هم امکاِن رسيدن به  ضليت  را افزايش داده( با منشأ خاص

 .برخيزد« قتيتر»ت اند به نمايندگ  از  ترين گرايشار نيز م  طلبانه منيلر

ی آدميان  خاص  س   ضلير تاريخ     ين  متطل  ر تاه از زندگ  ر زمّرهدر فيلم م رِدبق        

آل د   شّدر يأس گ نه    به بسر خ رده   بن  تار  گره ش د   ضليت  سخر تيره به تص ير رشيده م 

افزا   ظاهراا بری از هر ن ع ارتباط با هرن ع زمان   مکان خاص      مال «فريب» ضليت  

هاي  خاص   ی چند فرد خاص همراه با گ شته شده مقت ای ملّين   ر ابط تلريف شده از هرن ع بريده

خ رده با  انگيزی ملم س   گره طرز قيرر   ملنادار   به  فاير باربط قا   ضليت  به اّما در ين

ش د   های  ضلير   زندگِ  رن نِ  خ د ما  ن    نار اآباد فريب ره در هر اي  ديده م  ر زمّرگ 

ی نير مند   نير ی  شايد  رمز اصل   ا به. تر از خ د  اقلير قا   اقل  گ نه   بااين  ّهم نان  ت

ی ا رگ اری ژرف آن  ا تنای ار ر تماشاگران  نيز  لّر  مده ناپ ير   ناف  فيلم در  لب نگاه ب  متا مر

برخالف  ره«  بريده از متن»  « تاريخ ب »پيشينه     ب «فريب»چيزی نباشد  ز همين  ضلير 

اش  تماشاچ  را از همان ابتدا در د زخ  ضلير  ظاهِر ظاهراا   يب   فيرتاريخ    فير اقل 

رند   ا  را  ادار به تصديو   تأييد      ميتاا مقس س    اقلِ  زندگ  خ يش پرتاب م  ِشخص 

قضا سازد   ضليت  ره از چنين  ضليت  م « داشتن  ينير»  « ب دن  اقل »به « دادن شنادر»

ر  قادر به التای آن قّس فرابر   درماندگ     آن  سخر تاريخ    مّتک  به متن اسر   ازهمين

الم    رارارترهای فيلم  هر يک به طريت  درگير  ف . فضای  ميتاا آشنا   منطبو بر  اقلير اسر

ره با  قال هم در ناشدن  اسر  آنای ناملل م   ملضل  ق    پريشان     قربان  گ شته«قّس گناه»

رند   ما   پن ه نرم م  ترين  قايع زندگ  شخص  خ د دسرترين   ر زمرهترين    ادیپاافتادهپيش

ی ر ان  در ن      آميز يا تص ير فيرمتلارف  ديده باشيم   ت ربه ی خش نر ره صقنه آن نيز  ب 

  استيصا   يأس   قّس «رخش ن»گ رانيم ره  ميتاا آميخته به  ای از سر م «شده در ن »قا   در ين

ی  ان امد ره ت ربه ناپ يری م  ی تسليم ها در متن فيلم به بيدارساختِن قس د گانه گناه اسر   ديدن آن

فاير آشنا    ادی ی فيلم با مسال  بهدرگيرشدن بيننده. آ ر  اقد هم  ّ اب اسر   هم   اب آن درآن

آميز رننده   رقرآ ر   مضطربا بلضا چنان دلنره ی رارارترهای مختلف فيلم دراينزندگ  ر زمره

نق ی آ ر اسر  به   بلضاا ُر ب« مرم ز»ی طبيل  آن بر ز همان قس د گانه   ش د ره نتي هم 

 اسطه  بد ن گيرد   تماشاگر را ب پنداری   قت  همدردی را از آدم م ره ت ان هر ن ع قس هم ار

ها  به متن ما رای زندگ  گ  شخص    ر ابط ميان آنهرن ع ار اع به گ شته   تاريخ زند

ها   مسال  ی آن ر ابط   سبک زندگ همه همهرند   بااينپرتاب م « بيگانه»هاي  شخصير

نمايد ــ   لّر رننده م ی بازيگران فيلم در نظر ما سخر آشنا   ملنادار   قت  رالفههرر زه

به خاطر فتدان تام   تمام )فيلم چيزی  ز اين نيسر ره های به شخصير« بيگانه»دادِن صير  نسبر

ها   ی شخصيراطال ار ما در م رد گ شته

ی چگ نگ  ر ابط قارم بر زندگ  ر زمره

ی مشّخص ديگری در  ها يا هر دادهآن

هر رس يا ( خص ص  ضلير  ين  ايشان

ت انسر در  ای نادر   هر اسم ديگری م 

 . ر گيردسيمين   پرستار   ش هر ا  قرا

 لّر تأريد ميرط ما بر قس  به           

شده در تار پ ِد فضای قّصه  تنيده« فرابر»

اال هان  اشخاص مختلف آن     ر ابط بين

ای ر تاه داشته  ا اشاره شايد بد نباشد درهمين

ره  ن ان يک  « امر فريب»باشيم به مين م 

 الب . از متاالر   مياهيم منم فر يد اسر

ر ره در اين متاله نيز بقس اصل  اين ا اس

ی امر يا ام ر فريب بر سر خصلر د گانه

اسر ره برای فنم نکار رليدی فيلم مزب ر 

درآن« امر فريب». آيدبسيار به رارمان م 

نناير  اقد هم بسيار آشنا اسر   هم ب 

فر يد در  اي  . فريب   مرم ز   ناشناخته

د ره از آ ر از اين متاله تلريف شلينگ را م 

نظر ا  تلريي  ب ا   ملّرِف خصلر اصل  

بايسر  ام ری ره م »: اسر« امر فريب»

. «اندال صف  يان گشتهپننان بمانند   مع

ت ان گير اصار فرهادی در اقع  م 

چيزهاي  را بازنماي  ررده   به تص ير 

[ ب دن   ر زمرگ از فرط  ادی]رشيده ره 

اندند   مبايسر پننان م االص   م  ل 

شدند   يا بنتر اسر بگ ييم  ارران نم 

 ل  به« شدندفرام ش م »بايسر  م 

. اند هر نر  يان شده   از پرده بر ن افتاده

اين تلريف  به يک ملنا  تتريباا مشابه اسر 

بازگشر امر »با همان مين م بسيار ملر ف 

  امری ره ابتدا قادر به تصديو «شده سرر ب

بردن  ناگه با پ  يم  ل  بهاش نيست   بازشناس 

اش ش ک      اندازه به نزديک    آشناي  ب 

 ميت  در  ان ما (   بلضاا دهشر)قيرر 

ی  ی م ا نه خ ِد همين ت ربه. د اند ريشه م 

نشده با ام ر فريب يا مرم ز  بين  آن    پيش

ی    تالق  در ن  قّس د گانه

ها با هم  شدن آن   منطبو)« قرابر/فرابر»
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اختيار دستخ ش  ش د تا ما ب  سبب م ( قظه ای است ناي  از لقظار فّلالير ساز رار ر ان  مادر ل

برای همين اسر ره اين فيلم به . آ ر ش يم آفرين   گاه ترسناک     اب آ ر   دلنره قاالر ر ان  بنر

ابناِم  نتاطِ  ی رفم همه آ رد    قت    ل های ساختاری خ د ما را به خاطرمان م يک ملنا فرام ش 

ازقّد  ب دن   آشنايِ  بيش پ  به ملم س  يکباره ی رارارترهای آن   به مقت اي  فيلم   ناشناختگ  گ شته

رنيم ره  را لمس م « فرابر/قرابر»فردی از قّس  ی منقصربه بريم ت ربه شان م   ضلير زندگ 

 . ی سينما اسر شده بر پرده ناش  از نير ی  اقليِر منلکس

ت ان  م «  داي  نادر از سيمين»ی م   د در م رد  ميان ملد د نتدهای انضمام    ه شمندانهاز     

« فرام ش »درست  بر مين م رليدی  ــ ره به« فرام ش  ساختاری»از نتد مراد فرهادپ ر با  ن ان 

 ند تأريد گ اشته ب د ــ مدد  سر   صراقتاا بر اين نکته انگشر گ اشر ره هر ر ايت  به سبب پي

ی خ ها    ی قافظه   خاطره   تاريخ   گ شته  به  اسطه دهنده اش با م اد   مصالت تشکي   ات 

يابد   رلاليسم  اقل  با آگاه  رام  به اين  ی ما تلّين م  تکِ ت ارب زندگ  ر زانه ها   تک فرام ش 

رند   مسل لير آن  م ده  به ر اير بارز  های بنياديْن نتش آن را در شک » فرام ش »  « ها ضلف»

ای  ز نگيتن  گيرد     از اين قيس  با ا  ان به اين ره در ر ايتش چاره تمام  بر د ش م  را به

آ رد   از يگانه راه  رم در همين يک م رد قتيتر را بر زبان م  نداشته دسر( گيتن يا در ص)قتيتر 

ها   خالءها    و آن ره اين ضلف   هم به رند  آن گ ي  استياده م  م   د برای گريز از در ص

ها را درز بگيرد   الپ شان  رند   از منظر فير اقل    را ِب ناظری مسلّط بر رلّير  فرام ش 

ی زيسته   ملم س افراد دخي  در آن  اقلير را بازگ يد   بازنماي  رند  افرادی   اقليْر ر اير ت ربه

های  های  هن    در ن   ضلف ا اساساا مدي ن شکافه ی آن ب دِن ت ربه گيری    اقل  ره ِنْيِس شک 

 .ر ان   فرام ش   نتاط ر ر  اقلير  ابنام      ز از برقراری پي ند ارگانيک با گ شته اسر

ترين مياهيم  يا دسر رم   زء  از  مله منم« اخالو»تر  رر شد  مساله   مين م  ره پيش چنان         

« اخالو»ای ر تاه گيتيم ره مضم ن  هادی ب د   در قّد اشارها رگ ارترين مضامين فيلم اصار فر

قان ن   ُ رفيار  ق انيِن -يابد بيشتر ناظر به مسال  قت ق  گ نه ره در فيلم فرهادی بازتاب م  بدان

اسر ره  مالا م انع فامو   « اخالو هن اری»ملنا   نان شته اّما شديداا ناف    فراگير  امله   دراين

های     تألّم ناش  از ديدن ت ارب نتش«فرابر»ر    ازاين. اند های اخالق  س ژه بارن   برای

های رفتاری   اخالق    ماّدی    استيصا    درماندگ  رارارترها در  بسر گ ناگ ن ر اير فيلم  بن

انگيز    رنگ خارستری   فم های ر ِر رالف  سردرُگِم قان ن   زندگ    رّ  آن ته گش دن گره

يابند  قان ن  ره  پي ند م « قان ن» همه مستتيم يا فيرمستتيم با مين م رلّ   صف ُپر ا به  همهال  مع

البته . اسر… در  ضلير خاص ما آميخته به بيشمار مسال  آشنا   بيگانه   امر زی   تاريخ    

ن مضامين ی اخالق  به  ن ا های س ژه ب دِن اهمير  نصر اخالو   رنش ای ساختِن قاشيه برای ر شن

ــ به « قان ن»    لز ِم م ّزارردِن ق ا د   م ازين اخالق  از « داي  نادر از سيمين»اصل  فيلم 

  تليين تتدير آدميان در « قان ن»گ ن   فراگير   انتزا    ط ر رلّ  ــ به منظ ر درک فضای شبت

های  م م    قّت   ی  رصه در همه« مقارمه»مکان تم يل  دادگاه   برپاي  مستمر    ا دان  

ی مبتن  بر  های صادرشده قا  قاطع ُقکم اهمير   در ين   ب  خص ص     خصلر سراپا قادس

ارتباط با قان ن در  اهمير   ب  ی ر ابِط ظاهراا ب   قر در همه  ب   بيگاه    قر قان ن   دخالر گاه

مق ر مناسب  برای تقلي  «  فرام ش»تر مين ِم قيات   رسد تشريت بيشتر   دقيو زندگ   به نظر م 

باشد « قضا ر»  « شنادر»ب دن  ملناي  تقتّو امر اخالق    ناممکن   ب « قان ن»ی قض ر  مساله

رم برخ  از ارران اصل  چنين تقليل  را در فُرم    ره  اقلاا به م ا  ديگری نياز دارد تا بت ان دسر

 .چارچ ب نظری مناسب بسط داد

         

گاه اين  تر  اگر بخ اهيم گرهدرقتي        

مشترک يا  قريب     ه/ ضلير فريب

بار  ی ران نِ  قاضر در ت ارب گاه رقّر نتطه

  تراژيک ملم س تص يرشده در فيلم را فتط 

 انبه    در قالب يک مين م   مضم ن همه

درنگ از  ت انيم  ب  ملنادار بيان رنيم م 

مين م  ره القو مين م )« قان ن»مين م 

ی  نام ببريم    نيز همه( قريب  اسر/بفري

آن ض ابط  م ازين  اص     ق انين 

اقکام »ا تما     رفتاری م س م به 

به ملنای ]« اخالو»ط ررلّ    يا به« اخالق 

يا ُ رف   آداب   [ «اخالو هن اری»

های ملّين   ی زمينه رس م  ره گرچه زاده

همه  خ د با  اند  ل  بااين ا تما     تاريخ 

های ملّين  ره تقر  تأ يرگ اری بر س ژه

های  ها قرار دارند به اي اد زمينه تأ ير آن

ان امند ــ  رر قسمر آخر  تاريخ  ديگری م 

 نر ب د ره بر خصلر  اين  مله صرفاا بدان

اخالو »قادس   تاريخ    زمانمند 

اش تأريد  به ملنای رلّ « قان ن»  « هن اری

 .          رنيم

ی قرالن قار  از  الم    همه ف              

آن اسر ره  داي  نادر از سيمين پيشاپيش 

رخ داده اسر    ست  ی هرگ نه   ه 

مشترک اخالق  يا تبلير از هن اری  اقد به 

 ن ان مليار  م  اخالق   ا تما     

ای برای قّ    اطي    هرگ نه تالش صادقانه

اختالفار فکری    اطي  از طريو گيتگ  

ره بايد بر خصلر ]چنين  ضليت  در 

انضمام    مشخص تاريخ  آن پافشاری 

«  ضلير بشری»سادگ  به  ررد   آن را به

ای ميان افراد   گرايشار    ناسازگاری ريشه

[ بد  نساخر« گيتگ »امکان  شخص     دمِ 

امری ناممکن اسر  امر ناممکن  ره ازقضا 

رارگيری   استياده از   گيری  به شک 

  « شل نار»  « ض ابط»  « نق اني»

ره به  ــهای ا تما     اخالق   «هن ار»
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ها   رفع م انع  ای قارم بر ر ابط افراد   گر ه ها   اختالفار ريشه منظ ر قّ  تنش رسد به نظر م 

( نظير خان اده)های فردی   ا تما    نظر   انس ام ر ابط ميان ه ير م   د بر سر راه  قدرِ 

« آمدن سطت به»ای    ای بر ز اختالفار ريشه خ ْد از مله   ام  ريشه ــش ند  ياده م ريزی   پ برنامه

ی آن اسر   شده ها   سط ح ا تماع   تاريخ فرام ش ترين اليه ها از بطن پننان  تضادها   رشمکش

ی  های انضمام  تاريخ    مقص   م ا نه تاريخ  ره گرچه فرام ش  آن خ ْد يک  از پديده

اندازه متاّيِر  ين     گرفتِن نتش   ام  ب  زای ما با مدرنيته اسر  اّما قطلاا ناديده ده   آسيبرنن ش ره

تاريخِ  مشخص   منافع طبتات    گرايشار  ا تما     اقتصادی خاص  ره ضر رتاا به ط ر 

ی خاص  هشکنند ــ   متناسب با اق ا  تاريخِ  هر لقظ  قيه چارچ ب ق انين   ق ا د پيشين را م  ب 

ننند ــ خطای  پيش م « قانونی نو»های س بژرتي  تاريخِ  خاْص    مطابو با  اليو   منافع  ام 

ت اند   دستگاه  يرانگر مدرن اسر ره هرآينه م  تر با اين دم ی بل ص يافته منلک  در رنارآمدن   ت ربه

های ب ر رراتيک خ د  چرخشماری را زير  های ب  هيه ضر رت  انسان ب ( ره ت انسته اسر رمااين)

ناشدن  ميان اهداف اخالق  گ ناگ ن    رفم تلارو ق   پار رند   در د ران مدرن   ل  لر

قيس »را به ق   مارس  بر به ( از هر ن  ش)ال مع   نبرد ابدی ميان خدايان  ب ر رراس   مانله

ی  پيدايش   ت بير اين ت ربه سنم  ره   ام  تاريخ  مزب ر در.   تتدير ابناء بشر تبدي  رند« آهنين

قا  خ د نيز يک  از ت لّيار اين فرام ش  تاريخ     امل  ره در ين)دردناک فرام ش  دارند 

قّ  فردی برای گريز از آن تتدير ناملل م  رننده اسر   هيه راه فاير منم   تليين به( ش ند مقس ب م 

ی  ی تاريخِ  ازيادرفته   همه تاريخ با گ شته ی ارن نِ  ره س ژه   ا باری آينده متصّ ر نيسر  مگر آن

های  ها   سرر ب خاطراآ ردن   درافتادن با فرام ش  نق ی آگاهانه گال يز ش د  از به ملز مار آن به

ها    ی تاريک  درچشم در برابر همه ها هيه هراس  به د  راه ندهد  چشم م ّ ر در اي اد اين فرام ش 

اش را با    های فرهنگ  متليّن    پ سيده ای تاريخ  خ يش بايستد  الشهها   تقتيره ها   شکسر ضلف

 انش را دم  تازه بخشد    هرگز از ياد نبرد  اقساس بار رسالت  تاريخ  مدف ن سازد   ا ضای نيمه

ت اند  به هر  لّت  م )« آلزايمر تاريخ »    «ز ا   ت »  يا «فرام ش  تام»ره چيزی چ ن 

ی ما اشباق  سرگردان   بيگانه بسازد    خ اب  سنگين   ابدی فر  ِبِرد   از همهمان را در  ا هان

هرلقظه قادر اسر همين ( صد ر   ِا ماِ  هر قکم  را بر همگان ر ا بداند« تاريخ»قض ر  ب 

تمام  ناب د سازد   راه را بر هرن ع  ی قافظه   تاريخ   ت اِن  تل  را به ی خاطرار   قّ ه مانده ته

« ازخ دبيگان »  « بيگانگان»تاريخ    پي ند زنده با گ شته مسد د رند   همه را در هيأر  فنم

ره اطال   از آن داشته باشند ــ به  آن ماز ــ   اسير دسر نير های ر ر   قادس تاريخ    ب  ُتن 

« دسرزمين م   »را به « سرزمين مقک مان»ی نامشر ع   ابدی قدرت  ناشناخته ببرند    مقکمه

اخالو پر تستان    ر ح »در رتاب )تقلي  درخشان مارس  بر از پر تستانيسم .  ميع ما تبدي  رنند

ای چ ن  را بايد هماره به خاطر بسپريم   از خاطر نبريم ره چگ نه قّت  پديده( «سرمايه داری

ه   قاِ  ر شيد اخالق  سختگيرانه   مرتبط با زندگ  ر زمرّ  فردگرا ره م « ی اخالو زهدطلبانه»

ها را به قالب  ی خاص قارم سازد   آن تاريخ  را بر  هن   ر ان افراد   درنتي ه بر هر خان اده

ترين اِ ما  فردی همراه سازد  خ د چگ نه  ق ا دی مشّخص در آِ ِرد   با پارترين نّيار   زاهدانه

شان از تأ يِر  رهاساختن بخت    سلادر   ساختن نيک ها در مقتّو   و ِا طای  آزادی به انسان به

ی آزاد  ساختن اراده طبيل    بنشر    نّنم     اب ابدی   قارم ناپ ير نير های ماف و بين  ر ر   پيش

ر ش   در چنگ نير های ناشناخته   ر ِر تاريخ  گرفتار آمد   شکل  از    خيرخ اه    سخر

ترين  ترين   مقد درننده ن  فيراخالق آ رتري ترين    اب ترين  شريرانه ترين  س د  يانه مسرفانه

  «اخالو هن اری»را به « اخالو فردی زاهدانه»اقتصاد در ط   تاريخ را به ارماان آِ ْرد   

 اقاضر  قدرر   همه های ِقِدر ب ر رراس « آ ر ق انين مقت م   الزام»    «ق انين   ض ابط مدن »

 ينه ا بار  نابا ران بد  ساخر   به ی برای اخالوا را به مضقکه« ی آزاد اراده»بد  ساخر   مين م 

ــ هرقدر هم ره زاهدانه   « اخالو»ررد ره 

فردگرايانه   خيرخ اهانه مخالف با 

نّير تطنير    گراي   ين  باشد   به منيلر

خل ص ر ق  فرد ص رر بندی ش د   

شدن به دست رار    مند گردد ــ با بد  قا ده

ت اند چنين  م   چرا چ ن  ظايف  ين    ب 

نتاي    ف ايل  به بار آِ ِرد  نتاي   ره رامالا 

بر ضّد خ اسر   نّير قلب  اين  امالِن 

در چنين  نان  .  پابسته اسر اخالقِ  دسر

ت اند فا له به بار آِ ِرد  اسر ره هر  مل  م 

رسان    خيرخ اه   نّير   ياری   هر قسن

ای به دشمن  ناب   بدخ اه     صادقانه

 . ت زی تلبير يا بد  گردد رينه

هاي  از اين دسر   در  ضلير             

فا له هر لقظه در رمين نشسته اسر تا 

ی قان ن خ يش  زندگ  را تقر سلطه

ره به نت  از داستاييسک     اي  درآِ ِرد  آن

از همه « من»اند    همه در برابر همه مسل  

دارد   تر  مسل ليت  ره البته نه  لّت   مسل  

اسر ره « قان ن»ی ر شن    فتط  نه نتي ه

گر  بخش   م ازار  اقد راهبر   انگيزه  ِدرآن

…    ري    قاض     اّلد   قربان    

قا ده   مسل لير افزا  در اين  نان ب . اسر

آ ر   نان  ره در آن هيه    اضطراب

برابر چه چيزی   چه رس   فنم  ره در نم 

قارم بر قيار فردی مسل لير داری   قان ن 

سان من  فراگير   مبنم    ا تما   به

ی مقيط  گردد   همه  ا منتشر م  درهمه

اش در  ی رقيو   گسترده پيرام نش را با پرده

ِبِرد   درنتي ه اشياء را از  خ د فر  م 

قان ن  ين زندگ  »سازد   تميز م  يکديگر ب 

اّما بايد بايد «  .  زندگ   ين قان ن اسر

ی ميان زندگ   ی رابطه ی نق ه هدربار

رم  مراقب « فا له»  « قان ن»ر زمّره   

باشيم   بااقتياط سخن بگ ليم  خص صاا 

ها  بخشيدن به برخ  فرم   ره مي  به رلّير اين

ها در م رد مسالل  تأ يرگ ار  بندی   ص رر

ی ما آدميان ــ    قيات  در سرن شر همه

آ ار  نظر از مقت ای انتزا   هم قطع آن
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ی ادبيار   سينما   ساير هنرها ــ چنان نير مند اسر ره هر نظريه   نتدی را  مختلف در زمينه

ارتباط با زمان        ب «بريده از متن»  «تقليل »  «مند قا ده»ت ان بر اساس آن بد  به  مالت   م 

  ر زمّرگ      يژه در اين م رد خاص ره بقس از قان ن   زندگ    فا له مکان خاص ررد  به

هرر ی   به. ها خ رده اسر پيشاپيش بر آن  ب دن ب دن   بالم ض ع نظاير اين ها اسر   ُمنر انتزا  

درست  گير ره در فيلم  ت ان به م « رژ نگريستن»های ژيژک در رتاب  بر اساس يک  از استدال 

ات  را دالماا به ما سازد     زی   چه ما را مضطرب   برآشيته   مستأص  م  آن« ... داي  »

ی افراْد  ش د اين نيسر ره ما در فيلم همراه با شخصير نادر   پرستار   دختر نادر   بتيه يادآ ر م 

ه را همراه با مال    فم فزاينده اتياقار پيش ّّ رنيم  اش مشاهده   ت ربه م  پاافتاده   ملم ل    ر زمّر

ش د  ی مختصار زندگ  رارارترهای فيلم بر هم زده م  يهای  قشتناک  رلّ  يکباره  با  ق ع فا له اّما به

فرسا    ش يم ره زندگ  را سخر طاقر ای در ر ند زندگ  ر زمّره م ا ه م  پس با  قيه   ما ازآن

ابتدا در قالب  دش ار ساخته   ر ا   ادی ام ر را از ميان برده اسر  بلکه رامالا باللکس  ما ازهمان

هاي   مانند   ديال ن   مشّخصاا در فُرم   ر ابط  مقکمه)استان فيلم های د ی شخصير ت ارب همه

بينيم    ف ايل  را م ( …اّتنام به اطرافيان   صد ر قکم   ا الم شنادر     پسند   تينيم مقکمه

برند     ها در  نان خ دآيين داستان فيلم از آن ب ي  نم  ت ارب  ره خ د شخصير)رنيم  ت ربه م 

ی خ يش  ی ما در بطن  قايع زندگ  ر زمره ی آن اين اسر ره آن ها نيز همچ ن همه ادهدلي  بسيار س

خ ب م  دانيم ره  يابيم  خيل  ی خ د نم  ها   ق ادس هرر زه رردن بر  اقلير فرصت  برای مکس

ت انند  ريان نرم   زيرپ ست    آرامش  راقت  م  ها    قيه های انلکاس    تأّمل  به اين مکس

سن لر فا له به بار آِ ِرند   رلّ  بر هم زنند   به   رامالا تصّنل    فيرضر ری زندگ  را به ظاهری

 قيه    ی اصل  همين  ريان ر ان   ب  يابيم ره فا له ر شن  درم  ره در ط   فيلم به آن قا 

لير انگيز زندگ  ر زمره اسر ره فرصر هرن ع بازانديش    خطررردن   رنارنيامدن با  اق مال 

 پابسته    ترين ق ادس اينچنين ما را منيل    دسر گيرد   در ر يار ي  با ساده بير ن  را از ما م 

گ ارد باتمام    د اين قتيتر بنيادی را دريابيم ره در  تر ازهمه  نم  سازد   منم  تيم رها م 

يم خ ِد ما تا چه قد نتش  گ ار ای ره نام  اقلير بر آن م   دستگاه  ظيم   ُخردرننده برساختن اين دم

افزا در  های انتزا     مبنم   دهشر هم نه مسل لير فرد داريم  آن ساز   مسل ليت  منقصربه سرن شر

« قان ن اخالق »هاي  مشّخص   ر شن   آگاهانه ره ازقضا بر   نان  رافکاگ نه بلکه مسل لير

زدن به ِ م   ر  يگانه راه دسر د  زهمينرن رفم ناممکن ب دنش  پافشاری م  ملنای رانت  رلمه  به به

ر ی  به ملنای ملم   رلمه را به« فا له»راستين   بيگانگ  تام با مين م ( متناقو اّما)اخالقِ  

ی  خ اند از ت ربه هنگاِم م ا نه با  ضليت  ره ا  را به  م  اخالق  فرام  بندد   به خ يش نم 

خ ب   دهد   به ش زندگ  ر زمّره هراس  به د  راه نم خ ردِن آرام ه لناک اختال  هميشگ    برهم

ت ان با  ره ابداا نبايد   نم )« اخالو رانت »رردن به  ی ژان ر پژک   م   اقف اسر ره  به گيته

ب دن مقو اخالو رانت  خ د را از  مقت اي  يا ص ری هاي  چ ن ب  انگاری   با ت ّس  به بنانه ساده

سازد   بدينسان زندگ  در نگاه  رند   برم   ُبن ديگرگ ن م  يخس ژه را ازب( شرش خالص ررد

اش را از دسر داده  ملنای ديگری  ی آن ملنا   اهمير   م ض  ير پيشين ی اخالق  همه س ژه

  رهاي  از ترس « ايدل ل ژی»ش ند   گريز از بند  هايش پي سته ازن  ارزياب  م  يابد   ارزش م 

ی  مل  رامالا بری  ی اخالق  پس از ت ربه س ژه. يابند ه امکان ظن ر م شد ی در ن  بنيادين   سلطه

ف ايع ره ظاهراا  زء : ای خ اهد رسيد ال اقع به چنين نتي ه از منافع    اليو   تمايالر بيمارگ ن ف 

  نيستند    اند   مالا چيزی  ز خ ِد  ادار    قايع زندگ  ر زمّره ی آدميان است نالار زندگ  ر زمّره

ش د   بر همين اساس ما شّر   نکبر    اين بدان ملنا اسر ره فا له در تار پ د زندگ  تنيده م 

رنيم   با  فا له   سلطه    يران  را هرر ز در قيار ر زمّره با گ شر   خ ن خ يش ت ربه م 

را با تمام آميْز تکرار رشنده   مال    اند ه مرگبارش  به اين زندگ  فا له« ر زمّرگ »اطالو نام 

ای قاضر به  پ يريم    ّره    د م 

دردادن به اي اد  نشين  نب ده   در تن  تب

ی  تاييرار ممکن   بنيادين در اين فا له

 . رزيم پايان پي سته تللّ  م   ا دان    ب 

 نان اين فيلم نيز  نان  رامالا        

شده   خار  از رنتر  رارارترهای آن  بيگانه

رفتار   قررر ر چک   اسر ره هرن ع 

ی تالق   ت اند نتطه ای در آن م  پاافتاده پيش

ها   ر ابط   مناسب  برای بسياری از  م 

ش د ره قاص  برخ ردشان با يکديگر  ز 

در اين فضای شبت . ای  يرانگر نيسر فا له

گ ن  ره ظاهراا با اقتدار قان ن   سّنْر نظم   

ا را ت ان به رمکش رفتاره نست  يافته   م 

ی بين  رنتر    اختالفار را رفع ررد فاصله

های چنين  ضلير يا  نان  س ژه

ای هرلقظه بيشتر   بيشتر م  ش د  شده بيگانه

ها  ترين انگيزه ها   پاک   خيرترين نّير

آميزی به پا رند ره در  ت اند  ضلير  ن ن م 

 .ش ند آن قربان     اّلد از هم تمايزناپ ير م 

          

  

 ا  تاريد بر خصلر ر  دراينازاين          

ره  ررشد نه  چنان]« اخالق -فير»

فيراخالق  به ملنای اِ ما  مناف  اخالو   

بار بلکه به ملنای ام ر   شرارر« آل دگناه»

ی قتيت  اخالو   امر با قيطه ارتباطب 

مسال    مضامين فيلم اصار  [اخالق 

 .ش در م فرهادی  بسيار ملنادار   پراهمي

 ا ره  رف   شريلر   قان ن در ازآن

بخش  با  رننده   تلّين ها   نتاط تليين گاه گره

اند   همديگر را تلّين  هم پي ند يافته

( overdetermined)چند امل  

اند   ل  خ د آن  رف   شريلر    بخشيده

قبي   سّنر   فرهنگ ب م    چيزهاي  ازهمين

ی با گ شتهای را ی زندههرن ع رابطه

  به)اند شان از دسر دادهانضمام  تاريخ 

ها اند   از  هنتلبيری رامال فرام ش شده

رس منشأء   ملنای قتيت  اند   هيهرفته
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رنند   ها ِا ما  م  همه همچنان قدرت  بيکران بر  هن    سم انسانداند  ل  بااينها را نم تاريخ  آن

شان همچ  شبق  برسرتاسر زندگ  سايه    فرم تن    فضای نامتلّين زنند  تتدير آدميان را رقم م 

تر از آن  ره در  ای اسر بسيار منم ر  مسالهخلط مياهيم اخالق    مساي  قت ق  ازاين(  اندازدم 

 .رسدنگاه اّ   به نظر م 

مياهيم قت ق    يا تمايز ميان )برای اين ره بقس منم  چ ن تمايز اساس  قان ن   اخالو            

ازقد ش د ره مسال   فنم  بيابد بايد بر اين نکته تأريدی بيش تر   قاب  ر ا  منطت ( مياهيم اخالق 

به  ن ان امری ناممکن  پرهيبر   مطلو   « فرهنگ»ی  ره در  رصه]ی اخالو  اخالق    ق زه

ق انين  زال    مدن    ا م از ]ی قان ن  تا چه قد در متايسه با قيطه[ ش د ضر ری بازنماي  م 

ی مياهيم  ره امر زه  اهمير   فر     تزلين  اسر    القو نيز تتريباا همه رم[ …فرامين شريلر   

ش ند ــ نظير گناه   مسل لير     دان  نسبر داده م « اخالو»ی  به ط ر مصطلت   اشتباه به ق زه

برای نم نه  با . اند گاه قان ن    قضاي تاريخ   مياهيم  رامالا قت ق    دارای خاست ــ ازقيس…   

خصلر تراژيک ر ابط قنرمانان درام فيلم    ّدير   «  داي  نادر از سيمين»ر  ع به فيلم 

های  ناش  از تنش  شده  نه ترين رفتارهای آنان در  ضليت  تباه ترين   قادس سازشدِن  زل  سرن شر

اند   آن     ا ز از انتخاب  ه  اخالق  الينق  ماندهها  ــ ره بر سر يک د را در نِ  اخالقِ  شخصير

ساز   تر ماتيک  اش هن ز برايشان مساله ترين شک  در بد ی« سّنر   مدرنيته»تتاب   اصطالح به

اسر ــ بلکه تنش  يرانگِر خ ِد ر ابط قارم بر  ضلير اسر   ضليت  ره گرچه ظاهراا خ ِد افراِد 

رنند اّما درقتيتر   ناصِر  ه در ت ليد   بازت ليدش اييا م درگير در آن سنم   مده   آگاهان

ی آدم  فراتر    از مرزهای اراده   اره گشته ی چنين  ضليت  به قّدی انتزا     ش ء دهنده تشکي 

باز سر مگر «  ضلير بشری»ت ان در  اند ره اينک هيه سنم  از آگاه    فردير را نم  رفته

اش پي ندی  اد ي    رازآميخته با مي    خ دآگاه  فرد       همگان رفم هيأر انتزا قان ن ره  ل 

 . فرد ما آدميان دارد

رسد   اقتماالا بايد در چارچ ب تقليل   درسر اسر ره  اين دا ری رم     النه به نظر م        

ی  ان نتطهی خاص به  ن  رردن اين صقنه تری بنشيند اّما شايد بت ان از همين ابتدا با بر سته مناسب

ره البته رامالا مکّمِ  نمای آخر   تيتراژ پايان  فيلم اسر ره در آن نادر   سيمين در )پايان  فيلم 

اند  انتظاری ره از همان نمای ابتداي   نشسته« ُقکم نناي »راهر ی انتظار دادسرا در انتظار صد ر 

ساختن    هم با بر سته (اندازد  فيلم هم نادر   سيمين   هم ما در متام تماشاگر را به اضطراب م

ره ط  آن نادر   سيمين در پيشگاه قاض  دادگاه يا )شر ع ما را  ی ابتداي  فيلم به  ن ان نتطه صقنه

  ملتمسانه خ اهان   در اقع مای تماشاگر ــ ره در آن بازيگران فيلم مستتيماا چشم در چشم ما د خته

تا قّدی ر شن ررد ره ( اند رننده ر قا  بقس   نزا   تلييناند ــ د صد ر ُقکم  در تأليد رفتار خ يش

ی طالو نادر   سيمين  ابستگ  داشر   فر نشاندِن دلنره  اگر سير دراماتيک فيلمنامه  مدتاا به قاد ه

ها به  تکليِف قضانر دختر ز   اصل  فيلم يا رسيدن آن   تنش مخاطب فيلم نيز در گر  تليينِ 

های  شدن اشک ی  اری فتط صقنه گاه اساساا نه خص ص طالو ب د  آن تصميم  قاطع   مشّخص در

سادگ  ممکن اسر يک  از شگردهای رارگردان برای دستکاری  ره به]دخترک در برابر قاض  

[  امدانه   ساديستِ    اطف بيننده   تأ يرگ اری مارضانه بر قضا ر نناي    قاطع مخاطب باشد

ی  رفر   ديگر چندان  اي  برای مباقس ميّص  اين ر زها درباره م بلکه رلّير فيلمنامه زير س ا  

ماند   رّ  فيلم از ضلي  بنيادی    نم … ی اخالق    قان ن    امله   نناد خان اده    اخالو   س ژه

چه به تص ير رشيده  ره در خال  آن آن)ما بلد از شر ع تيتراژ  الب فيلم . ُبرد ساختاری رن  م 

  رارر ملّ  ز   اصل  داستان زير دستگاه رپ  اسر     فرايند تک ير يا ُرپِ  شناسنامه ش د صرفاا  م 

هيه  فتط د  نام خاص به شکل  مبنم   ب 

ای از زندگ  صاقبان اين  زمينه پس

های شناساي  به مخاطب ملّرف   رارر

بالفاصله به فضای دادگاه پرتاب ( گردد م 

م   نشيني ش يم   در  ايگاه قاض  م  م 

بينيم ره رارگردان با تمنيدی ساده     مالا م 

زيررانه به بازيگران فيلم خ د خصلت   ام   

بخشد ره هر رس  با هر نام   انتزا   م 

در اقع  . ها بنشيند ت انسر در  ای آن م 

ها يا افراد    همان ط ر ره گيتيم س ژه

هاي  ره در م ا نه با تاريخ   ا ز   دراين

رلّ   رزهای مدرنيته بهمدرن   گسترش م

اند    ز نام  خاص هيه  زداي  شده ه ير

ره ] يژگ  اي اب  ديگری ندارند با ما 

ها بنتر  مان چندان از آن درنناير  ضلير

ش ند   مسال  خ د را  ر درر  م [ نيسر

های مبنم  رشيدن پاسخ  به پرسش برای بير ن

ر دربايست    با  اخالق  خ يش ب -قت ق 

م  رنند  اّما ما نيز همچ   قرارر مطرح

  نيز خ ِد قاضِ  فرضِ  فيلم ره ا  را ]آنان 

ای  در  ضلير تاريخ  ازخ دبيگانه[ بينيم نم 

زنيم ره در آن   پا م  ايم   دسر گير افتاده

مقت ای م رِدنياز   ضر رِی قان ن برای 

يافتن قضا ْر بد  به  زي  از ام ر  امکان

مان شده  اريخ ی ت شده شده   فرام ش سرر ب

راست  در بسياری از م ارد    بدينسان به

« قصاص قب  از  ناير»طبو ِمِ ل  قديم  

رنيم   در چنين فضای فرهنگ   ام   م 

ش ند  اسر ره قان ن   زندگ  با هم يک  م 

  مي  به قضا ر در م رد ديگران   

زن  بدانان   خلط مياهيم اخالق  با  اّتنام

رنن از طريو  مياهيم قت ق  ديرپا  

شان از مقت ای تاريخ  ر ا    رردن ُتن 

ای شن ان     سابته م  يابد   گاه  ا به ب 

از اين  نر  ما شايد . رند ش رانگيز پيدا م 

« به  لّر  دِم شناخِر پيشين »به خيا  خ د  

يا شخصير     از ز   داستان   ن ع رابطه

ت انيم به دا ری  بنتر م »ها  ی آن پيشينه

تننا پس از ختم  اّما نه. « مان ا تماد رنيمخ د

چيز ناملل م باق   ره همه)ی دادگاه   لسه



 

 

 

22 

 

ی  ی نادر   سيمين   در اقع همه رردن گ شته بلکه تا پايان فيلم نيز اصار فرهادی از ر شن( ماند م 

س   به سرگ شر قنرمانان  ر د   رمترين پرت ی  هرچند رم های داستان طيره م  شخصير

  اين امر  ال ه بر نکات  ره  رر ررديم دالي. تاباند   قربان  فيلم خ يش نم   افتاده  دافان   تک درب

مرن )ی    دنداشتن هرن ع شأن   منزلر به  ن ان  اقليت   ين   ديگری هم دارد ره پای مساله

های فرهادی را به ميان    فتدان شخصير مني    قنرمان اخالق  آرمان  در فيلم( پادشاه   پدر

 .رشد م 

به « ني م»يا اطالو صير « مني »يافتِن هرن ع شخصير «  داي  نادر از سيمين»در          

از  مله دالي  .    مالا ناممکن اسر...های طبتات    فرهنگ     ها با    د تيا ر هريک از شخصير

ها    ها   خل  ی ضلف رفم همه ها ــ  ل  ی شخصير ما با تتريباا همه« پنداری هم ار»اين مساله  

تتاّل   رن   رفم اند   تباه  زندگ  خ يش را  ل «قربان »هاشان ــ اسر ره  ملگ   شکسر

چه در  ش د    آن  ل  قضيه به همين  ام  رليدی مقد د نم . رنند شان با تمام    د ت ربه م  فرا ان

ال اقع  ضليت  نامتلّين   مرزی    بخشد ف  ها را تلّين م  ی رردارها   شخصير اش همه رلّير

يا « مني »  « م بر»يا  «بد»  « خ ب»يافتن صيات  چ ن  ای خارستری اسر ره امکان تلّين منطته

سازد  اّما  را فراهم م « مقک م»  « قارم»يا «  اّلد»  « قربان »يا « مندانه سلادر»  « شده تباه»

  « خير»  «سلادر»  « تباه »  «م بر»  « مني »نيافته  ی خارستری   تلّين در خ ِد اين منطته

ر   در فالرر  ازاين. ری بنشينندهرلقظه ممکن اسر در  ای ديگ«  اّلد»  « قربان »    «شر»

رنگ  خارستری  چيز ته س زاند   خارستر م لّر   تباه  به همه فراگيری ره خشک   تر را يک ا م 

انگيزترين قربان  نيز هر آن به دليل   گردد  ترّقم ای همگان  بد  م  بخشد   زندگ  به مقارمه م 

تلبيری  تميزگ اشتن ميان   ايگاه  اّلد بنشيند   بهت اند برای يک قربان  ديگر در  رامالا تصادف  م 

 .قربان     اّلد را ناممکن سازد

ش يم   در ط    مر   ا   هميشه مقارمه م  در چنين  ضليت  اسر ره ما همگ   همه          

 ار   با  ها تتريباا همگ  خ دشييته شخصير. خ يش در يک فرايند دادرس  ابدی شررر م    ييم

رنند   ديگرخ اهِ   دادِن   دان ملّ ب خ يش  م  م  ی رهاي  از بار گناه   مسل لير   تسلّ  انگيزه

به « اخالو فردی»ها صرفاا نتاب  اسر بر اين تساّلی ر ان    خ دفريب  قتيری ره رنگ  اّد اي  آن

  همسايه يا ت اند پدر  دختر  مادر گيرد   ت ّسم بير ن  آن بسته به شرايط افراد مختلف م  خ د م 

نب دِن خ يش را ا بار رنند   برای ديگران تص ير  ر شند تا مقک م ره همه سخر م  آن باشد  قا … 

بدتر  رس  ره با تالش ديگری برای ساختن چنين تص يری رنار نيايد   ازآن. ا تما ِ  مناسب  بسازند

ی دردناک آن را  شته   نتطهراری بشمارد دقيتاا ر ی زخم يک رابطه انگشر گ ا آن را در ص   فريب

  )در  اقع   داي  نادر از سيمين بيش از آن ره به ر ند طالو آن د  اشاره رند . تقريک ررده اسر

 سيله صداقر    فاداری  گرفتن دارد تا بدين ررد ره قصد طالو بينيم ره زن  انم د م   مالا نيز م 

شدن از  اشر اصرار ش هرش برای مانعق   خ دش فتط ت قّع د اش را بسن د   به شريک زندگ 

منا رر خ يش را ببيند   خيالش از بابر منر    شو همسرش آس ده ش د   ل   قت  با  ارنش 

رشد   مسل لير  ّدی   خطيری را بنانه  همسرش م ا ه شد ره پای پدر بيمار خ د را به ميان م 

ديد   آن را  رن ع  ّدير اخالق  م رند ره بر د ش ا  گ اشته شده اسر   م  ش هرش را فاقد ه م 

دانسر ــ نادر نيز پس از درگيرشدن در ملض   تر م  ای ِصرف برای گريز از مسل ليت  منم بنانه

 قت ق  برابر با افراد بال  دارد  قت  با  ماهه  ره نزد قان ن قوّ  ۱شدن در قت   نين  قان ن  متنم

اش در  داي     اي  به گردن بگيرد   نتش  مده  ه قاضر نيسر خط هيه ش د  به سيمين م ا ه م 

ی مشکالر خ د   دخترشان  ر   لّر اصل  همه شان را بر نده بگيرد   ازاين ديگر مشکالر زندگ 

داند   ا  را در  را رفتِن سيمين از خانه م 

پ ير    تتاب  با خ دش  ره انسان  مسل لير

باک   اخالق  اسر  م   دی ترس   ب 

قادر به م ا نه با مشکالتش خ اند ره  م 

های  الب فيلم   در يک  از صقنه(.  نيسر

ی نادر   سيمين شديداا  پس از آن ره مشا ره

خ اهد  گيرد   سيمين با خش نر م  باال م 

دخترش را از خانه بير ن ببرد   قت  نادر 

ی  ميتاا رن  ر   گريان دخترک بين ا  چنره

تلخ از بيند با لقن   رشيدنش را م      اب

خ اهد ره به سيمين بگ يد بيايد  دخترش م 

بلد مطابو مي  دخترش سه  به باال   ازاين

تاي  با همديگر زندگ  را از سر گيرند اّما 

بندد  تا ظاهراا خ د  ترفندی ره پدر به رار م 

قا   را از مقک مير اخالق  برهاند   در ين

 پا رند   شاهدی صادو   پارد  برای آن دسر

ر ره دختر را ناخ استه در  ای اين اس

نشاند   خ د را در  م « قاض »  « شاهد»

گ يد  رديف مّتنم   بدينسان خطاب به  ی م 

اگر ملتتدی ره تتصير از من اسر به مادرر 

پ يرم ره پ   ديه را  بگ  برگردد   من هم م 

اّما  الب اين ا اسر ره  قت  دختر ا  . بدهم

ر د نادر  م  به نزد مادر   بير ن از خانه

اللم  ترمه را  ر د تا  کس ف راا به بالکن م 

ببيند    قت  د رشدن ترمه   سيمين را 

ز م برخ   اقليت  دردناک    ره به)بيند  م 

  و ناراقت  از  داي       به(تلخ اسر

د ری از دخترش ره تا به قا  تر يت داده 

  مي  باطن  ا  نيز )ب د با پدر زندگ  رند 

  لبخندی قار  از رضاير  ميو (همين ب د

ره در م رد نادر چنين )زند  م 

سابته  خاطری در ط   فيلم رامالا ب  رضاير

  زيرا  داشدن دخترش   بازنگشتن ا  (اسر

ررد ره  همراه مادر به ا   ابر م  به خانه به

تتصير اسر  گناه   ب  ا  از نظر دخترش ب 

  منمترين  اقلير م   د نيز برای ا  

اّما  اقلاا از ر ا ملل م . ی  ز اين نب دچيز

به خاطر ( يلن  دختر نادر)اسر ره ترمه 

گناه     يلن  به  لّر ب )قرف پدر 

ی مرب ط به  تتصيرب دن پدرش در قضيه ب 
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( شدن  نين پرستار ی رشته ی برخ رد نادر با قضيه پرستار   د  ای سيمين   نادر بر سر نق ه

فنميم ره تص ر نادر   قر نخ اهيم فنميد  فتط همين را م  قتيتر را هيهما اين . قاضر به رفتن شد

از ر ا ملل م ره ترمه نيز . گناه  ا  در نظر دخترش ب ده اسر  همين از رفتن دخترش ا بار ب 

شد اّما  راردانستن ا  گرچنخان اده د باره د ر هم  مع م  خ استه د  پدر را برن اند   با گناه نم 

ر ابط . م بر آن  مع خان ادگ  قارم م  شد ره اصالا برای ترمه مطب ع   مطل ب نب در ابط  مسم 

های فيلم در برخ  م اقع چنان شک   ی شخصير ميان زن   ش هر يا پدر   دختر   تتريباا همه

ها   ترين اين صقنه گرفر ره در يک  از گ ياترين    الب زن    مقارمه   قضا ر به خ د م  اّتنام

ی افتادِن  ی  ق ع قاد ه ی رفتار خ يش اسر  ط ری صقنه ه نگراِن قضا ر ترمه دربارهنادر ر

رند ره گ ي  مّتنم  در پيشگاه م ری  ها را برای دختر بازسازی   ت زيه   تقلي  م  پرستار از پلّه

ا به اش ر نادر تمام ت ان منطت     تالن . گناه  خ يش اسر قان ن در قا  دفاع از خ د   ا بار ب 

اش ظنين شده  ظاهراا  گيرد تا نظر ترمه را ــ ره چند  قت  اسر به پدر مقب ب   اخالق  رار م 

سادگ  تن به ني    ِبِرد    ديگر به نرم  پدر را زير س ا  م  در فگ ي  پدر برايش مقرز گشته  به

دختر نادر . زبان آِ ِردگناه  پدر را بر  دهد ــ نسبر به خ دش   و رند   ا  رسماا ب  رفتار پدر نم 

را « پسند مقکمه»ای  ی ادلّه ی پدر   تالش مضقک ا  برای ارايه مآبانه  قت  رفتار فريب   قان ن

ها بگ    در دادگاه ا بار رن   پاسخ  ها را به آن گ يد ره ُخب اين بيند با قالت  قار  از تلّ ب م  م 

 .ندارند منم اين اسر ره ت  با ر رن  ها اهميت  ف ری نادر نيز  ز اين چيزی نيسر ره آن

سادگ  اهمير مقت اي    نيز ص ری مين م  ت ان به ای ره آ رديم م  در همين چند نم نه            

های اساس  فيلم بگ اريم    ها را در رنار ديگر صقنه  يژه  قت  آن را تشخيص داد  به« شنادر»

قّت  با نگاه  سطق  . را ارزياب  رنيم« شنادر»  مين م رليدی « شاهد»درم م ع نتش    ايگاه 

ت اند تنا ب   ر رر تص يرِی نسبتاا ُپرتلداد  ای م  نيز هر بيننده«  داي  نادر از سيمين»به فيلم 

ساده انگاری اسر اگر اين تکرار ُپرشمار . را مشاهده رند« شاهد»  فراخ اندن « دادن شنادر»

دليِ   را  اقليت  تصادف    ناش  از تخّي  ب « اه شاهد ايگ»تص ير نشستن افراد گ ناگ ن در 

ديديم ره فيلم بر فراگيرشدن    قض ر تتريباا متافيزيک     قض ر   تأ ير . رارگردان بدانيم

ای  در زندگ  ر زمّره]« دادگاه»  « مقارمه»ساز  ناصر   ر ابط قارم بر   اسطه   سرن شر ب 

گ ارد   نتش قيات   نصر  تاريد فرا ان  م [ ی  ريان داردا شده    قاشيه ره در  نان  بيگانه

را در ر ابط بين اال هان  « دا ری   قضا ر»تر   تلبير منم ی خ د   ديگران   به درباره« تصميم»

بخشيدن به اين  نصر منم به تص ير    نيز نتش ننادهای  م م    ا تما     سياس  را در تلّين

« ی آزاد اراده»  « تصميم»  « انتخاب»پای مياهيم قيات    منم  چ ن ها ال رم  رشد ــ ره اين م 

  « ی ا تما   طبته»  «  ايگاه نمادين»  « سّنر»  « دا ری پيش»  « صداقر»  « اخالو»  

  تصميم افراد   ننادهای ا تما   را « دا ری»رشند   ناصری ره چارچ ب  را به ميان م … 

ی فردی در زندگِ   های س ژه رلّ    تصميم« قتايو»  « قتيتر» سازند   تأّم  درباب ميّسر م 

ای خاص   چگ نگ  ر ابط انضمام   در  امله  شده های تباه سراسر متاّير   قادس مدرن   زندگ 

دار ره در دنيای رن نِ  ما  اّما اين چارچ ب گسترده   ملضله. بخشند ها را  ّدير   ف رير م  آن

متداری فر راسته ره  بقران  شده   افراد را به  اقدهای ا تما   نات ان   ب  دار    ُبن ملضله ازبيخ

 بات   ب »  « اقساس  دم امنير»گِر   يران-رننده   خ د  ملگ  تا ِخرِخره در فلظر چسبنده   فل 

شان فاقد هرن ع  نصر مررزی يا مررز  گير افتاده    نان در ن    ر ان«  ضلير  ين     هن 

ها قادر به درک نتش   ميزان تأ يرگ اری خ يش بر  يک از آن بخش اسر   هيه ی  بار ه ت    نتط

ی مااک قيار مدرن ايستاده   متناسب با ظرفير  اش نيسر   گ ي  هررس  بر لبه مقيط پيرام ن 

گيرد   نان  ره در آن به  لّر فتدان  ُتن  خ د تصميم به  م  م   ر ان    با اّتکا به  ايگاه  ين 

ی  ا تما    اژه« منزلر»  « شأن»

ره   ا د ملناي  اخالق  شده   بااين« شأن»

اند ط ری رفتار «شأن»بنره از  همگان ب 

  متام    ايگاه  « شأن»رنند ره گ ي   م 

   ا د خصايص   ين     ين  را اشاا  ررده

  تاييرناپ يرند  در  نان  ره تتريباا درک 

ترين مسال   پاافتاده يتين    مسلم از پيش

ملنا گشته     ر زمّره نيز مقا    ب 

فاير   ست  ی چنين يتين   آگاه  رامل  به

رننده شده اسر   نان  ره  دار   مأي س مساله

بير ن    «  ايگاه»نشستن در يک 

 ين  را هرِدم به « منزلت »برخ رداری از 

گيرد ـــ آری  در چنين  نان   سخره م 

ر  ايگاه يک ت ان د راست  چگ نه م  به

ــ به ملنای نمادين رلمه ــ نشسر   « شاهد»

 مکان  خاص  به قتيتر ام ر در زمان

ترين  اين يک  از منم. «شنادر داد»

های ملنم از متن فيلم اسر ره تالش  پرسش

های اصل   برای پاسخ به آن از مله دفدفه

 فتط م ا  ر تاه    اين متاله ب د ره فتط

تدار صيقار ت ا زنکردن از قدار ر م

يافته به متاالر اين م له به هر  اختصاص

ن يسنده   ام    مانِع اصل  بر سر راه 

بندی  پاسخگ ي  بدان ب د  پرسش  ره ص رر

ای خ اهد    پاسخ مشر ح بدان پرت  تازه

افکند بر قيار   ر ابط قيات  ما در د ران  

شده  د ران  زداي  زد ده   منزلر افس ن

ی  اراده»ای ره دارای   همق شدِن هرن ع س ژ

با بار   « شأن  ين »  ( free will)« آزاد

ناپ ير  آگاه  يتين    ِنْيس  يکپارچه   خل 

ــ يگانه « زبان»در چنين د ران  ره . اسر

ی انتتا  ملنا ــ از بيان   رصه   رسانه

ملان  اساس    قتايو  زي    رلّ   ا ز 

ير ن گستر ب اسر   قان ن  ِقِدرقدرر   دامن

ی همگان هرلقظه قادر    انديشه  از يِد اراده

درباب قيار   ممار « گيری تصميم»به 

ها اسر   سبک زندگ    آگاه   هن   انسان

های  گ ناگ ن قّس    فکری       ت ربه

رلّ  از هرن ع نير    قدرت   زبانِ  آدم  به

اند  سخن  در تليين ر ابط آدميان ُتن  گشته
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ه قتيتر چگ نه ممکن اسر؟ اگر اين امکان اي اد ش د تا در فرصر يا ب« دادن شنادر»از 

ی قّساس را طرح رنيم  يتيناا از م اّد   مصالق  چ ن فيلم اصار فرهادی  های بلدی اين مساله فرصر

خ ب   ای ت انسته ب د به  ستن به رليشه هيه افراو يا ت س  س د خ اهيم  سر  فيلم  ره در آن ب 

های  پلّه  م م    خص ص  ــ ا ّم از دادگاه  خان اده  مدرسه  بيمارستان  راه های ی  رصه همه

هم س گند به  دادن   س گندخ ردن سازد  آن ــ را به مکان شنادر… ی زن پرستار    آپارتمان  خانه

رفم اين   ل  به« .ی حقیقت را بگویم، و چیزی جز حقیقت نگویم حقیقت را بگویم، همه»اين ره 

ی  ی ديگران  گ يا هن ز همه درباره»  قضا ر»  « مقکمه»انگار از  راسربين   مطلوتص ير س

اند    صادر خ اهد شد  نشسته« ُقکم نناي »  ر زی ره «ی نناي  مقکمه»ها در انتظار آن  شخصير

ی  ره مقکمه نظر از اين رشيده ش ند  قطع« مقارمه»مضطربانه در انتظارند تا در  زمان  ناملل م به 

  « دادگاه الن »يا « دادگاه افکار  م م    مردم»يا « دادگاه   دان»باشد يا « دادگاه رييری»ها  نآ

ترين مشاهداتمان  ی نناي  ما در م رد ريزترين اِ ما     زي  در آن مقکمه. …   « ر ز دا ری»

  ديگران را  مسل     شاهديم   ممکن اسر به هر ُ رم  مّتنم شده  يا به هر قتيتت  شنادر دهيم 

شايد تا آن ر ز فر   ش د   رّ  بساط آن د  ا   مقارمه   . به هر ُ رم  مّتنم   م ازار رنيم

 .م ازار  يک ا فيصله يابد

 



 

 

 
 !گیر(ن)دوربینت را جدی 

 چ  زاده  نادر فت ره ارسالن ريقان

 

 

رنه  رنند م   نکات  را طرح برلينی  در  شن اره خ د فيلم اپسين اصار فرهادی در نشسر مطب  ات  

مطننرح شننده بقننران انسننان [ فننيلمايننن در ]ای رننه  مسننأله»: سننرمامنندخ  مناسننب  بننرای  ر د بننه بقننس 

دهيم بنر اسناس آن  آنچه ما ان ام م . ش د ی اص   اخالق  مطرح م  ال  ره دربارهسؤ   امر زی اسر

هننيه اسننتانداردی بننه  ننن ان يننک مر ننع بننرای اقنندامات  رننه . دانيم چيننزی اسننر رننه از اسننتانداردها منن 

رنم ايننن ر زهننا همننه بننه دنبننا  تلريننف  دينندی از اخننالو  فکننر منن . خنن اهيم ان ننام دهننيم   نن د ننندارد م 

شننده  ی ن شته"نتنندها"ها    يادداشننر آنچننه انبنن هِ  (.٩٨بنمننن  ٧٢  چنارشنننبه شننروی  ر زنامننه)« ندهسننت

رنه اينن  سنرها در ر ابنط آدم در صاهمينر اخنالو   از  ملنه  اردی نند منرن  منده م را ع بنه فنيلم نينز 

الع اظنهمچن ن  چنارشننبه سن ری   ی الن  دربنارهدر رننار   نداي  ننادر از سنيمينتنا  شندهخ د م  نب 

  .ديده ش ديک تريل ژی 

  طننرح  بننه ميننان خ اسننتن پننای قننان ن د تننای قبلنن  انسننبر بنندر مقسنن س فننيلم آخننر فرهننادی  تيننا ر

...  ننداي   شنن د م   دينده در د  فنيلم قبلنن  بننرخالف آنچننه .در پي نند بننا آن اسنرهنای اخالقنن   پر بلماتيک

گ ننه اشناره  هنر گ ي  ره به خ د گرفته راآن قدی از تنيدگ  اخالو   قان ن  ی رابطهدهد ره  نشان م 

های سنپيده در  رنه گيتنه ی الن  دربنارهدرسر در تتاب  بنا  .سرني "ممکن"اخالو  ز به ميان   قان ن  به

 نينسِ   های فنيلم تنا آن انندازه مننم بن ده بنرای ديگنر شخصنيرننامزدی الن  م ض ع از   یم رد اطالع 

قنار  از   دادگناه خنان اده   قاض     دادسرابازپرس فيگ رهایهيأر   در .... داي قض ر قان ن در 

راسنتگ ي  راضنيه بنه ) ديگر بنه ينک فنيلمهای  شخصنير راسنتگ ي  نيازی به اتکنا بنر اين نکته اسر ره

...( از قناملگ  راضنيه     ی ها  راستگ ي  نادر به ترمنه در من رد اطنالع شدن پ   نادر در م رد گم

بين آننان را  منا مسنال  ف ها  شخصنيرراسنتگ ي   صنرفِ  نشان دهندتا  قّ    قاضر اسرقان ن    نيسر

  برگزيندهبرای اين امر را  (قان ن) ديگریمر ع  به ط ر پيشين  آنان رند   از اين ر ی فص  نم    ق 

  .اند

هنای اخالقن  م  ن د  ط ر ره رارگردان فيلم ا  نان داشنته  بنر آن بن ده رنه مر ع   همان.... داي سل  

را بننه منن ازار هننم بننه تصنن ير (   نننادر  بننا ر ديننن  راضننيه   قننان ن در هيننأر دادگنناهپرنسنني  شخصنن)

. اسنر انندازهرشاند تا نشان دهد تکاف ی هر ردام برای اخالق  رل  ره مقِ  ار اع همگان باشند تنا چنه 

پرنسني  شخصن  ننادر فاقند چننين رليتن  اسنر   از متتا ند رنردن  ننه تنننابينيم  از اين ر ی در فيلم من 

ديگنر بنا ر دينن  راضنيه هنم  سن یدر رنه شنان ننات ان اسنر   شدن يمين در امتناع از منا رر    نداس

هنای ق نر    در متابن  خ اهش ی آشنپزخانه رننده اسر  تا  اي  رنه در صنقنه بنره از خصلت  م اب ب 

  امتنننننناع راضنننننيه    خننننن ردنبنننننرای قسنننننم 

اصننننننرارش بننننننر اينکننننننه ايننننننن رننننننار مسننننننبب 

بننه سننر    بننا زدنشنن د ق ننر  شننان م  بدبخت 

تر از  بنندبخر» :رننه خنن د   گيننتن ايننن صنن رر

دهنند بننا ر راضننيه متتا نندش  م   نشننان «ايننن؟

 . رند م ن

آنچننننه مننننانع از    رننننانتاخننننالو در پي ننننند بننننا 

  قتننا  منن    اخالقنن  قلمننداد رننردن  منن  نننادر

بير ننن    شنن د قضنن ر  نصننری  م   راضنيه

  بننننننه زبننننننان رننننننانت   نصننننننر «گرسنننننناند»

اشناره . نه  م  اين د  اسنردر رُ  پات ل ژيک 

  نگرانننن  بابنننر سرن شنننر  بنننه بيمننناری پننندر

ترمنه از يننک سنن ی    تننرس از ارتکنناب گننناه 

  بنندبخت  خننان ادگ  از سنن ی ديگننر  در متننام 

رننننه نننننادر   راضننننيه  اننننند سننننان  ناصننننر دگر

مقننو  بننه قيننس اخالقنن  براسنناس آننننا خنن د را

ن  نصننر همننيدقيتنناا بننه خنناطر  لنن    دانننند م 

 تتا ننند ديگنننرانشنننان  رنننه  م  اسنننر سننناندگر

 (فيلم   تماشاگر   قاض ق ر  سيمين  ترمه)

  .دانگيز را برنم 

 "رلن "دار اخنالو  قان ن  در متام مر ِع دا ينه

رردن اخالو  به يک   خ اهانه ره تالش  تمامير

بننننا خننننن د دارد  بننننا رننننننار گنننن اردن داليننننن    

صنننرِف تأريننند بنننر    افنننراد هنننای  مننن  انگيزه

ی  ر شند مسنأله بنا قنان ن م  ن  من اينمطابتر 

نابسننننننندگ  اخننننننالو در د  سننننننطت پرنسنننننني  

شخصننننن  ننننننادر   بنننننا ر دينننننن  راضنننننيه را 

ارالننه بنرای اخنالو  فصن    مليناری رلن   ق 

ی قنان ن  با ديالکتيک  رنردن رابطنهليکن . دهد

نظنننر بنننه اينکنننه تنننالش فنننيلم هنننم در     اخنننالو

خن اهيم ديند در در ن خن د ين راسنتا بن ده  هم

ظنناهراا رلنن  نيننز همنناره  نصننری  ايننن مر ننعِ 

ره مانع از خ دبسنندگ  دگرسان قض ر دارد 

در متننننننام مليننننننار اخالقنننننن   آن  خ دبنينننننادی 

 . ش د م 

 همنننه-ننننه  دیگرررری  رنننه  در ا بنننار ايننننالرنننان 

(not-all)   وجررررود  دیگررررری دیگررررری   اسننننر

 there is no the Other of the) نردارد

Other ) ( يننننا بننننه نتنننن  از هگنننن  پشننننر ايننننن

شناره ا  ( اقلير ديگری دررار نيسنر يرْ  اقل

هننيه   دیگررریدر متننام   زبننانبننرای  رننه دارد

  ينننننننا بنننننننه بينننننننان خننننننن د ا  هنننننننيه تضنننننننمين 

 نيننسِ  مگننر خنن دِ  دررننار نيسننرمتاگننارانت ری  

  بنننه بينننان درآمننندن  (enunciation)گينننتن 

 امر رنه به اين ت  هزبان  با از اين ر ی   آن
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 سنت  ی ايننن تضننمين در از   ت اننند   ن د داشننته باشنند ری نم دا  ديگنن هنا بينر ن از مکننان هندسنن  دا 

دررنار همچن ن هنيه تضنمين    دیگرری  در متنام نينز به قرينه  بنرای قنان ن .بندد ف  نم طرْ  ديگر دال 

 ضننع رننردن در نننه قننان ن تضننمين در فننيلم فرهننادی  .ای رابطننهنيننس دررننار بنن دن چنننين  نيسننر مگننر

قالن  شندن  در  بنيش از هنر چينز  رنه  قنان ن های خناِص مقت ا اع به   يا ار تر   تازه ديگرهای  قان ن

بنر اينن  آگاهاننه رنه از قضنا فنيلمْ  ديابن نمن د م   رلن  فرمن در متنام   قان ن برای پيشين     د به قسم 

 پيشنين    ن دبنه خن ب  بنر د ننگ ر فنيلم رنه در دادگناه م  انتناي    ابتداي های  سکانس. دارد تأريدنکته 

 .دنگ ار قان ن ايم صقه م چارچ ب ينکه ما هماره   از پيش در اقان ن   

ای اسنر  بنه گ ننهسازد  با مقت ای خ د برقرار م  چارچ بْ  يارل   فرمِ اين نسبت  ره نکته اين اسر ره 

هنا   مقتن اخن اهيم ديند آن    طنزآمينزی نظری بييکنيم بنه طنرز   ينب اين چارچ باگر به در ن ره 

 یهای فيلم تلينين شن د چينز ی اخالق  شخصير ره قرار اسر بر اساس آننا مرتبهمليارهای م رد نظر 

بيشنتر بنازپرس  .نيسنر دادگناه   بنازپرسها در مقضنر  اين شخصنير خ دِ  یها   گيته هااظنارنظر ز 

هننای خنناص نننصن قننان ن داشننته باشنند تننا بننر اسنناس آننننا در منن رد سرن شننر مقتنن ااز آنکننه تکيننه بننر 

های نننادر  راضننيه  ق ننر  ترمننه   خننانم قنراينن   تکيننه را بننر گيتننه شنن د ر های فننيلم قضننا شخصننير

نننند  های تصنميم  را برم  شنرط پيش بنازپرسهنای  گيری ها   مه های شخصير گيتهدر  اقع . گ ارد م 

قننار  از  ابسننتگ  اُنت ل ژيننک   سنناختاری قننان ن بننه ايننن امننر بننه ر شننن   .رننه قننرار اسننر اتخننا  شنن د

  قنان نْ  شنم ل   بنه ر اش  بنرخالف د ن یدهند  نشنان م    اسر( ها شخصيريتن گ نيس)ديگری  نصر 

 . اسر بير ن  ی نصر نيازمندهماره    همه-نه

 های هگيتننبننه  را قننان ن    ابسننتگ  آن پيشننين قضنن ر  یِ  هرچننند ت انسننته ايننن سنناختار د گانننه....  نداي 

قنان ن را  پيشنين   قضن ر  ابسنتگ  اينناز رننار بنا رد شندن لنيکن های فيلم به تصن ير بکشند  شخصير

 نناممکن ی فنيلمها ره نتي تاا امکان رهاي  از اين چارچ ب بنرای شخصنرسازد  ضر رت  م چنان تابع 

تنا نناينر   خناصهنای مقتن ا   فنرم رلن فنيلم بنا ادامنه دادن ديالکتينک در نن  قنان ن  در متنام  .ش د م 

چنننين امکنان  را بننرای ت انسنر  م   ها خصننيری شها   ر  آ ردن  ابسننتگ  قنان ن بننه گيتنه منطنو خن د

خلنو اينن  از ظرفينردارد ( ننادر)ای رنه بنا پندر خن د  شخصير ترمه   رابطه. خلو رند ها شخصيراين 

بننه آن چننندان  قلنن      رننارگردان نامننه ی فيلم ن يسننندهفرهننادی  در متننام  امنناامکننان برخنن ردار اسننر 

  .نند نم 

 رلن به  نن ان گيتنار  آن شان با قان ن از  نس در ن  رردنِ  سبرهای فيلم ره ن ديگر شخصير برخالفِ 

تأرينند نننادر   . اسننرنسننبت  بننا قننان ن  فاقنند چنننين  بننه اقتضننای سننن خنن د  ترمننهاسننر   پننيش-از-همنناره  

ی  ی  ر د بننه  رصننه ا  در آسننتانه بلنن ص ترمننه بننه خنن ب  گ يننای ايننن  اقليننر اسننر رننه سننيمين بننر سنننن 

م قلينر قضنا ر در ی ننادر بنا ترمنه    اين  يژگ  در رنار رابطنه. ن اسرقان  پيشين آگاه  از    د 

ين چننن اش های هننا   پرسننش خنن د ترمننه نيننز بننا نگاه گنن  اينکننهاش از سنن ی نننادر   گننرفتن هميشننگ قننرار 

ر   بنن دن قننان ن را رنن -نننهای شنن د رننه  رنناف  اسننر تننا ترمننه بنند  بننه همننان سنن ژه  منن قليت  را پ يرفتننه

ت ضنيت دهند رنه آينا  بنازپرسشن د تنا در متابن   فراخ اننده م  ای ره ترمنه صقنه ا اين ملن در .آ رد م 

  ترمنه اينم  بنرخالف آنچنه در فنيلم دينده. ی منمن  اسنر صنقنه  پدرش از قاملگ  راضنيه اطنالع داشنته

  امتنناع از  نگينتنترمنه بنا  .رشنيد برم   آنتيگ ننهينک ی  چيزی را بگ يد رنه ا  را تنا مرتبنهت انسر  م 

تنرين رننش  نه تننا بنه اخالق   «دهم نگ يم تر يت م »  ارِ  بارتلب گيتن با   يا  بازپرسخ به پرسش پاس

 رلن  فنرمدر متنام   ک قنان نم قلير اُنت ل ژيآ رد ره  چيزی را ر  م زند ره همچنين  ممکن دسر م 

ی هنر نن ع ملينار  هبنرای ارالناش    نارناف  بن دنبن دن آن  رن -ننه   اندازد را به مخاطره م   پيشين   

 گيننتنِ قننان ن بننه  نصننر بير ننن    دگرسنناِن   ابسننتگ  ر  آ ردن  يلننن  دسنناز آشننکار منن  را اخالقنن 

هنناي  اسننر رننه اخننالو   سياسننر بننه شننک  ملننناداری بننه هننم گننره  دقيتنناا در چنننين م قلير .ها شخصننير

از رسنتگار رنردن  نتي نه در  دهد  نشان نم  آنبه  تماي  چندان فرهادی فيلم گ يا امری ره   خ رند م 

تردينننند  ب  .نننننات ان اسننننر خنننن دهای  شخصنننير

  ادامنننننننه دادن ديالکتينننننننک در نننننننن  قنننننننان ن 

خن د ترمنه  تا نناير منطنواش با اخالو  رابطه

داشننر رننه بننه چنننين   ام  را در ايننن م قليننر

 رنشنننن  رننننه هننننر چننننند .بزنننننددسننننر  رنشنننن 

ننار  را بنه همنراه دارد لنيکن  آمدهای خ ف پ 

 های فنيلم بسنا ديگنر شخصنير   چنه ترمه رایب

 از ي آزادی   رهنا  دآ ر من  را به بار آزادی

  گنننام گننن اردن بنننه  قنننان ن پيشنننين چنننارچ ب 

ای رننه قتننا در صنن رر قنن   آزادی . رای آن

شدن مشک  بندهکاری ق نر   امتنناع ننادر   

-سننيمين از  نندا شنندن   رضنناير دادن بننه از

شننننان بننننه دسننننر  گيننننری زننننندگ  مشترک-سننننر

چنين   با فرو تقتو اين امر  آيد چرا ره نم 

 پيشننين چننارچ ب  قنن  شنندن  در در ن خنن دِ 

        .افتد قان ن اتياو م 

 آنچننه دلينن  اصننل  نننات ان  فننيلم از ادامننه دادن

بنننيش از هنننر   اسنننر آنمنطنننو تنننا نناينننر اينننن 

فنننرم فننننيلم رنننه مبتنننن  بنننر  نصننننر بنننه   چينننز

تالش برای هر چه  .گردد برم  اسر بازنماي 

ارنن ن  رنردن  اقلينر ا تمنا  ْ  بنتر بازنماي 

اصنننار فرهنننادی اسنننر   ی رننناریِ  ديگنننر شننني ه

  در تتابننن  بنننا سنننينمای بنننه ا  خننن دامنننری رنننه 

سننينمای بننه  ننن ان از آن   "هنننری"اصننطالح 

های  در مصنننناقبه .رننننند ينننناد م " مسننننتندگ نه"

خنن انيم رننه   منتشرشننده از بننازيگران فننيلم  م 

بننننه  بارهننننا( بننننازپرس)بابننننک رريمنننن  منننن الا  

از نزديننک بننا شخصننير تننا  رفتننه بنن دسننرا داد

هنننننا   فضنننننای دادسنننننرا آشننننننا شننننن د   بازپرس

( ننادر)پيمنان ملنادی خن انيم رنه  م ط ر  همين

از پننننس درآ ردن بننننرای اينکننننه بنتننننر بت اننننند 

از ينک مناه قبنن   بربيايندی پندر   دختنر  رابطنه

بننننرداری بننننا سننننارينا فرهننننادی  از شننننر ع فيلم

بينننار   ينننا سننناره   رنننرده زنننندگ  م ( ترمنننه)

رنننه بنننا همنننان پ ششننن  رنننه راضنننيه  (راضنننيه)

اسننننت  در فنننيلم دارد چنننندين بنننار مسنننير شننناه 

تنننا   بنننداللظيم را بنننا ات بننن س طننن  رنننرده بننن د

ک يننبيشننتر بننه اقنن االر چنننين شخصننيت  نزد

 اظنارنظرهنننایرننننار  در تمنننام  اينننننا. شننن د

داللنر بنر فيلم   خ دِ   تر از آن منم  فرهادی  
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 م ن  خن دِ "فيلمن   را .... نداي  "منتتندانْ " تنام  نب شنده رنند    منطنو بازنمناي  در فنيلم م بنه شييتگ  

 .بنامند" فيلمساز ا تما  "  فرهادی را " زندگ 

بقرانن  رنه  طنرح اينن پرسنش ب اسنر رنه آنهای فرهادی ره در آفاز بدان اشاره شند  با ار اع به گيته

خ اهد تا پاسنخ دهنيم م من ع  سر؟ ه شمندی   يب  نم دارد مقص   چي اش را فيلم سل  در بازنماي 

هنای اينچنينن   دهنند  لن  اصنل  بقران تمام  شرايط   قا ده   قان ن  ره پيکربندی  امله را شنک  م 

ی آن منطت  ره با تکينه  ها ماقص  يک بازنماي  ديگر اند  يلن  نتي ه به تلبيری ديگر  اين بقران. اند

ر ی   ازاينن. رنند بازنمناي  م (  املنه)آش ب ا ليه را  ي  ننام   اقند  بر  نصری دلبخ اهْ   ضلير

بحرران   بازنمایی  »چيزی  ز هم  .... داي يک  ضلير ا ليه نيسر      املْه خ د چيزی  ز بازنماي 

 .نيسر «بازنمایی

 ....  ندايی دينالکتيک  مينان ا نر هننری    املنه باشنيم   بپن يريم رنه  اگر قال  بنه   ن د قسنم  رابطنه

بازنمايِ  بقراِن بازنمايِ   امله اسر در آن ص رر اين بقران بايست  نسبر بنه خن ِد منطنو بازنمناي  

اما نکته اين اسر ره تمام  سل  رارگردان بر سِر ساختن فيلمن  بن ده . فيلم  يلن  فرم آن  در ن  ش د

خن د دينده بنر همنين امنر  بخنش ا ظنم تقسنين  رنه اينن فنيلم بنه. باشند "منسن م"   "دسر يک"ره فرم آن 

  تأريند بنر  زلينار بنه منظن ر هرچنه بنتنر بازنمناي  "طبيلن "   "دسنر يک"هنای  بازی :دهد گ اه  م 

  در نتي ننننه " اضنننناف " لنننن ه دادن همننننه چيننننز  نداشننننتن هننننيه  نصننننر  "طبيلنننن "رننننردن م ضنننن ع  

امننا . ننننند رم بنن دن آن  از  ملننه منن اردی اننند رننه دالينن  سننتايش از فننيلم فرهننادی را ب" سنناخر خ ش"

نشده همراه بن ده   ی بازنماي   امله هماره با ز ر   سرر ب بخش بازنماي  ط ر ره ر يه درسر همان

يافتن يا بازنماي  در ا نر هننری نينز  ی فرم  ت ان با تکيه بر استتيک آد رن  مد   شد ره اساساا ر يه م 

چين  تن يم بنا ز ِر  ناصنر  ر اسر رننارهمآنچه از فرم ا ر هنری مدن نظ. ش د به ميان   ز ر ممکن م 

رنند   مختلف   ناهمگ ن  اسر رنه بنه قريننه  منطنِو سنرر ِب قنارم بنر بازنمناي   املنه را بازت ليند م 

" سناخر خ ش"رنه   ا  ان داشر  رردت ان به آن اشاره  نيز م ....  داي ای ره از قضا در م رد  نکته

ت سن  بنه ز ر  چنه در  املنه   چنه . سنتياده از ز ر اسنرب دن اين فيلم مره ن تنالش رنارگردان در ا

در فرم ا ر هنری  صرفاا به منظ ر  ل گيری از م ا ه شدن  امله   ا ر با بقنراِن بازنمناي  صن رر 

ی ر ينار ي  بنا  ت ربنه. نيسنر« شکسنر»ی نناي  بقنراِن بازنمناي  چينزی  نز  ره نتي ه گيرد  چرا م 

نظنری بنا بکنر تنننا هنرمنند  بسنا در هم ن بنه آن تنن سنپرد   چهنيسنر رنه بنه راقتن  بتن ا چيزیشکسر 

  در  زنند سر بناز م از آن  اقل   رير   ت ان ر يار ي  با آن را داشته باشد  امری ره فيلم فرهادی 

ی رنارگردان  اسنتيادهدر آن اسر ره ما را طنز تلخ  .ماند باق  م بازنماي   همان سطت بازنمايِ  بقرانِ 

های  بيشننتر از آنکننه سنن يه ه دشنن م  ننب  ر چننه بنتننر بازنمنناي  رننردن  اقليننر بير ننن ز ر بننرای هنن از

-ازلن بلکه ريييت   قادسنه ريييت     اقليت چنينره شک  بگيرد   اين تص ر انتتادی فيلم به چشم بيايند

د از ق انين منطو بازنماي  تخط  رنن يابد ره ا ازه نم  شخصيت  همچ ن ترمه یر  ايناز  .دارد ابدی

 .  شده در فيلم را برمال سازد ب دن اين  اقلير ا تما   برساخته ر -نهدر نتي ه   

ای ديگنر از بقنران  الينه  اقلناا م  ن د  خن دْ "  اقلينرِ "فيلم برای بازنماي   ی تالش  س اس    ل   انه

" کِ  اقلينر ناصر فينر دراماتين" تخط  از بازنماي ِ  ی اين تالش به  اسطه. رند بازنماي  را برمال م 

 اقلينر  "گن ي  . دهند   رخ م .... داي  فيلميلن    "شده بندی  اقليِر قاب"   ل گيری از ادفام آننا در 

های سينماي  ينک ملن درام ا تمنا   را دارد  قنرار نيسنر  ضنلير را  شاخصره تمام  " شده بندی قاب

فرادسننر از  ی ره بننه نتننش طبتننهبننرای مخاطننب  فتنندان اشننا. از طريننو تلليننِو  نن هر درام  بازنمنناي  رننند

مننا بننا يننک "  اقليننِر در ن  فننيلم"در . شنن د تأرينند فننيلم بننر نننزاع طبتننات  بر سننته منن  ی قضننا بننه  اسننطه

 ی خنان اده) مت سنط  ی طبتنه: راراننه   البتنه نابسننده از مينن م طبتنار م ا نه اينم ر اير خط   مقافظنه

 (.ق ر ی خان اده) فر دسر ی   طبته( نادر

ی مت سنننط بنننا انبننن ه  از ما راهنننای ا خنننان اده

طننننننالو  منننننننا رر بننننننه فننننننرب  : فرهنگنننننن 

نگننننداری از  الننندين  تقصننني  مناسنننب تنننک 

ای فر دسر       در متاب  خان اده...فرزند   

بيکنناری  فتننر  : ملضننالر اقتصننادی بننا انبنن هِ 

سنننننر رنننننه در  اينننننن درقنننننال ... بننننندهکاری   

يلننننن   املننننه    "نشننننده بننننندی  اقليننننر قنننناب"

نننن  بنننر مقننند د رنننردن بقنننران مرزبنننندی مبت

ممتنع شنده    رامالا  مت سط در فرهنگْ ی طبته

  آن را " ضننع م  نن د"م قليننر ايننن طبتننه در

بنننرای بتنننا در  ايگننناه خننن د گرفتنننار البيرننننر 

بننه .   اقتصنناد   مليشننر رننرده اسننر"زيربنننا"

"   نن د ضننع م"ايننن ترتيننب سننطق  ديگننر از 

  بننه صنن رر  بننه  ننن ان مننازادی انکننار شننده

 .يابد ن در فيلم  نم د م يک فتدا

 ی  ناصنننننننری چننننننن ن طبتنننننننه .... نننننننداي در 

بقنننننننننران ا تمنننننننننا   برآمنننننننننده فرادسنننننننننر  

د لت   رخدادهای سياسن    داری شبه ازسرمايه

... منننندن     ی تضننننليف راررردهننننای  املننننه

" بازنمنننناي " ملگنننن  بننننه شننننک  يننننک فتنننندان 

در اين ا منظ ر اين نيسر ره سنينما . ش ند م 

ننننری  م ظنننف بنننه بنننه  نننن ان ينننک مينننان   ه

مسننننننننتتيم  شننننننننلاری   در قالننننننننب  ی اشنننننننناره

بننه " سياسنن "هننای آشننکار   مضننقک  ديننال ن

آنچنه رنه  ی يلنن  همنه)  اسنر"  ضع م  ن د"

از دخالنر دادن آنننا پرهينز رنرده فيلم فرهادی 

ت انند از  بلکنه من (   در اين تالش م فنو بن ده

 امکانم رای انکار آننا به  ن ان يک خالء  

ی  قنا  امنا نقن ه. ا فنراهم آ ردرشان  بازنماي 

فتننندان اسنننر رنننه  ا نننر  اينننن انکنننار   فراخننن انِ 

هنننای بازنمننناي   ننندا  هننننری را از ديگنننر شننني ه

 . رند م 

ام شننننايد پاسننننخ داده شنننن د رننننه اشنننناره بننننه نظنننن

... قنننان ن    يکا رسنننپارادسننناختار آم زشننن   

رنننه از طرينننو  بنننه تصننن ير رشنننيدن نماهنننای 

بننا يننک راضننيه دادگنناه  مدرسننه  تمنناس تليننن  

دهند   ملگن   ا ند  رخ من ...  مر ع فتنن   

همنننننننان تلرينننننننف آلت سنننننننری از آپنننننننارات س 

استيالسننر   بننننابراين تکنناف ی نيننناز مخاطنننب 
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 .رند همان  قاب با خار  از آن را م  برای اين

  امنا قاص  بن ده تما    تالش  سراپا ب های ا  ت ان اد ا ررد ره تالش فيلم در بازنماي  آپارات س نم 

رسناندن منطنو  لينر ر  بنه پنس  مخاطنب ناگننان نانکنار رنرد رنه بنا بنه انتننا ت ان  نم منم را نيز اين 

هنم ننه از  آن. رنند هنا را لمنس من  بنه اينن آپنارات س  دهننده هنای ا ظنم سناختار فتدان   خالء بازنماي  دا 

به  بنارر . بازنماي فتدان  بلکه با اي اد فاصله ميان منطو  اقلير   منطو  ی ماهرانه طريو فراخ انِ 

  " ضنع م  ن د"رسناختن در ب... هنای اقتصنادی    ديگر فيلم با قيچ  رردن نتش د لر  سنرمايه  ِالير

 .اندازد های اخالق  م  تمام بار دراماتيک فيلم را بر د ش انتخاب

بننه  ضنن ح بر سننته "  ناصننر فيننر دراماتيننکِ  اقليننر"بازنمنناي   هاي  از فننيلم  ايننن فتنندانِ  در صننقنه

رنه در م ا ننه بنا سنتم ) گن رد  بنا تأريند ق نر ها ره در برابنر بنازپرس من  يک  از اين صقنه. ش د م 

.. فرهننگ   سنرمايه  رنه من  ت انند د لنر  - دیگرریا تمنا    بنه  نای ا تنراو بنه  مر نعِ  ب ظاهراا 

ا   فتننندان دا  ا ظنننم را فنننر"قنننرف زدن"بنننر بيکننناری    ننندم ت انننناي  در ( رنننند   خننن دزن  مننن  -باشننند

در مقضنر قنان ن  از ( طبته مت سط شنری اسنر ی ره نماينده) ا  در رشارش م ادله با نادر. خ اند م 

هنم  آن  برای نشان دادن نابرابری ا تمنا  بيکاری   نگاه طبتات   امله به خ د نه به  ن ان فرصت  

رسنب پن   مينر "  " اننهنماي  ريارار مظل م"آميز  بلکه به  ن ان ابزاری برای  ای ا تراو با در نمايه

ای ديگنر   زمنان  رنه در آشنپزخانه بنا  ريندی رنه ننادر در صنقنهأت. گينرد بننره من "  برای زدن به زخم

ش  با نس بندبخت   مگنه منن بدبختنهبنه منن چنه رنه » :دهند گ ننه بنه آن پاسنخ م  اينرنند   سيمين بقس م 

 .«؟اِم

يه نتننش مسننتتيم  در فر پاشنن  منزلننر مت سننط هنن ی ا  بننه  ننن ان شنننر ند طبتننه. گ ينند نننادر درسننر منن 

بلکنه مشنک  ق نر . نندارد" خن ب قنرف زدن"اش در  بيکناری ا    ننات ان بدبخت    ا تما   ق ر  

سناختارهاي  رنه بقنران را بنه . رنند ناش  از    د ساختارهاي  اسر ره فيلم از اشاره به آننا پرهيز م 

ا  را  ادار بنه   مين بنرای مننا رر شنده انندمسنبب اقسناس اضنطرار سني  انند  زندگ  نادر نينز رشنانده

 . اند  تا مرز فر پاش  ر ان  فرزندشان برده بات  را  طالو از نادر ررده   ب 

 .شننننننننن ند سننننننننناختارهاي  رنننننننننه   ننننننننن د دارنننننننننند امنننننننننا ننننننننننه بازنمننننننننناي    ننننننننننه فراخ اننننننننننده مننننننننن 

اصنر فينر  ن"شن د    همنين قيچن  رنردن  اقلينر اسنر رنه قناب فنيلم بررشنيده من  ی در  اقع به  اسطه

 .زدايد م  خ درا از در ن " دراماتيک

شن د رنه م ضنع  ا تمنا   فنيلم م  نب من  ی زميننه یسن  از يک. رسد اين تالش به فر ام  د گانه م 

فنننيلم را بنننا انننن اع "  ننن هر دراماتينننک"تماشننناگر در امتنننداد دادن افنننو نگننناهش بنننه خنننار  از پنننرده  

  اينن تصن ر رنه  فنيلم  ا ند یم رند   از ديگنر سن های ممکن در همان بد  خر   از سالن گ همان  اين

 .اسر را در هم بشکند"  ضع م   د"سينماي   مقت اي  فن  در بازنماي ِ 

بير نن    ار شده اند  از طرينو پر پاگانندایبايد قب   ررد ره همان  ناصری از  اقلير ره در فيلم انک

اش در رقابنر گيشنه بنا ينک  فنيلم  قنرار دادنزمان نمايش . به شک  ت قع تماشاگر بر فيلم تقمي  شده اند

ای    هنننا از نتننندهای  رليشنننه ينننز پنننر شننندن صنننيقار م نننالر   ر زنامنننه  ن "سياسننن "مبتننن    "رمننندی"

شنکاف  ظنيم  ی نشنان دهننده"  "ملتنرو"  "سناخر خن ش"هناي  چن ن  اسنتياده از  اژه پنررن رنه صيقه

اينن پر پاگانندا رنه . ع را فنراهم رنرده انند  ه مشترک آنناسر  م  بار اين افنزايش ت قن...   " طبتات 

در فنيلم  رنند رنه اساسناا  قتيتر اسر  باری سياس  را بر فنيلم تقمين  من  سياسرِ  فتدان ی دهنده خ د نشان

 .ش د ازنماي  م نه فراخ انده   نه ب

 گينرد  بنه ينک ملننا من رد تأريند قنرار من " نتنص"اينکه فتدان بازنماي  سياسنر در فنيلم بنه  نن ان ينک 

اگر چه يک ملن درام ا تمنا    .... داي . يک آن با بير ن اسرناش  از منطو در ن  ر اير   ديالکت

ت  ن  به تنيندگ  آنننا در  با ب  فرو گرفته   ز  املهای سراپا  دا ا اسر  اما گ ي  سياسر را ق زه

آنکننه در  قننا . دهنند اش را تننننا در سنناقر ملضننالر ا تمننا   بسننط منن  دراماتيننک ی ديگننر  سنن يه يننک

  اقلننناا "  اقلينننرِ "  همنننان فنننيلم ر اينننر بينننر نِ 

م   د ر ت ش نشده  با در ران ن ت  ه قنرار 

لم در ينننک پر پاگانننندای سياسننن   دادن رننن  فننني

اش را  رنناری سياسن  بنن دن   البتننه مقافظننهفير

تن ان گينر رنه فنيلم  در اين نا من . رند افشاء م 

هنايش   س اس ی   با همه داي  نادر از سيمين

دسننر بازنمنناي   اقليننر  از  اقليننر ر  یبننرا

 .خ رد م 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اخالق در زندگی  گر   حضور ویران: جدایی  نادر از سیمین

 بيگ     ل   باس

رسيد ره  نظر م  را ديدم  به  داي  نادر از سيمينفيلِم    14ماه سا    در بنمن قت  برای ا لين بار

 ضليِر تراژيکِ اين فيلم  ناش  از    ِد د  ن ع ملياِر اخالق  اسر ره هر ردام به يک  از طبتار 

ررد   مق ر ره راضيه رفتاِر خ د را بر آن اساس تنظيم م  ن    اخالِو شريلر: ا تما    ابسته ب د

 ارد    ديگری ن    هن ار اخالِو  ای فيلم به نمايش بگ ررد ره پير ی از آن را در  ای   سل  م 

ها برای زندگ  ب د ره  ی مت سط ره تا قّد زيادی پيامدهای يک تصميِم   س دمندی آن سک الر طبته

ی اين فيلم مرا به اين سمر رشاند ره  اّما ديدِن د باره. هاسر ی درست  يا نادرست  آن رننده تليين

گر  ز يک  ضلير طبتات  دانسر   قض ِر  يرانت ان اين  ضليِر تراژيک را صرفاا ناش  ا نم 

 .اخالو برای زندگ     رياِن ت ليِد م   دسِر رم گرفر

ش يم ره به شکِ    يب  له    ی مت سط م ا ه م  از همان ابتدا ما با تص يری از زندگ  ملتنب طبته

ليِر اين قشر در ای رريستا  نمايانگِر  ض اش چ نان دانه ل رده شده اسر   زندگِ  خص صِ  آشيته

ر  شکّ  نيسر ره برای درِک بنتر ر ند ر  به اضمقال  زندگ  اين ز      از اين.  امله اسر

م ِ  قض ر  -ش ند ها  ارد م  ن ها بايد به  ناصری ره به شکِ  تصادف  به زندگِ  آ ی  دايِ  آن نق ه

از سيمين از افزايِش مسال     راضيه به  ن ان پرستاری ره قرار ب ده در زمان  دايِ  نمايش  نادر

اين فضای . ها را اقاطه ررده ت  ه نشان داد   فضای زندگِ  بير نِ  آن -مشکالر  ل گيری رند

ی رفتارشان  ها را نسبر به زندگ  شخص    اص الا نق ه رسد تا قّد زيادی آن بير ن  ره  به نظر م 

. هاسر ه پيامِد آن درب   دافان شدِن آنها دامن زده ر هاي  در آن قساس ررده در اص  ناخرسندی

ر  تالش  دانند   از اين اند گناهکار م  ها به شکل  ناخ دآگاه خ د را در  ضليت  ره گرفتار شده آن

ناپ يری ره  بنابراين تالِش خستگ . ی اين گناه را بپردازند ای خاص رياره رنند تا هر يک به شي ه م 

را به نمايش بگ ارند « خ ب»ند تا از خ د شخصيت  اخالق    ده های فيلم نشان م  ی شخصير همه

نادر به خاطِر قيِظ پدری ره به فرام ش  دچارشده تصميم : ش د همگ  در اين چارچ ب ملنادار م 

ای اخالق   گيرد ره در برابِر تصميِم مشتررشان با سيمين برای منا رر بايستد   به خاطِر انگيزه م 

سيمين هم در متاِم زن  ره . چندان  ّدی   داي  از همسرش را ت ربه رند   به شکل  نمايش    نه

ای از فداراری   از خ دگ شتگ  را به نمايش بگ ارد  به خاطر دخترش  ترمه   خ اهد  ل ه م 

راضيه ره . تصميم به منا رر گرفته   قاضر اسر ره به خاطِر ا  دسر به رارهای ديگری هم بزند

ی رفتارهايش  س اس به خر   مبتال به آلزامير را بر  نده گرفته  در بارهپرستاری از يک مرِد 

ها در پِ  آن  دهد   در برخ  از م قلير م 

اسر ره با ر  ع به يک مر ِع بير ن  از 

درست  يا نادرستِ  رفتارهايش سر در 

ی رفتاری    همه اين شي ه با اين. بيآ رد

 ی شخصيت  اخالق  از شان برای اراله تالش

تر قکاير  ت اند از شکست  اساس  خ د  م 

ت ان به  ره زندگِ  فلط را نم  اين»: رند

  استمراِر زندگ  خ ْد به « درست  زيسر

ی هر  خ رده های شکسر چيزی به  ز تالش

هر ردام . ها  ابسته اسر ردام از اين شخصير

اند از اين زندگِ   ها نت انسته از اين شخصير

ر   ر رنند   از اينشده اقساس رضاي بيگانه

پناه بردن به اخالو   بد  رردِن آن به يک 

امِر نمايش  را به  ن اِن راه  برای قيِظ 

شان انتخاب  خ د   زندگِ  خص ص    فردی

ره اخالو اين ت اناي   اّما فاف  از اين. اند ررده

را ندارد ره باِر اين زندگِ  تباه شده را بر 

ش د   دی م د ش رشد   زمان  هم ره  اقلاا 

  بناسر ره يک تصميِم اخالق  خ دآيين 

گرفته ش د  اين اخالو اسر ره در برابِر 

راقت  ره  آن نيِس . گيرد زندگ  قرار م 

ره از  -ی ما پس از شنادِر در ِص ترمه همه

ابتدای فيلم به  ن ان شخصيِر ملص ِم فيلم 

ظاهر شده ب د    ضليِر ا  تا پاياِن فيلم 

در  -های تماشاگران اسر يک  از دفدفه

رشيم  در اص  ن    آفرين گيتن  دادگاه م 

به زرنگ    تيزه ش  آدم  اسر ره هن ز 

ترمه در برابر : زندگ  برايش اهمير دارد

قاضِ  دادگاه   را ع به آگاهِ  پدرش از 

 ضليِر قاملگِ  راضيه دسر به شنادت  

اش به  زند   دلبستگ     القه در ص م 

ی مت سط  را به  ِ  طبتهزندگ    زندگ

دهد  ا  با اين رار نشان م . گ ارد نمايش م 

ت اند پيش بر د ره اخالو در  ره تا  اي  م 

. ای اي اد نکند اش  قيه زندگِ  ر زمره

تصميِم ترمه در دادگاه  مصادف اسر با 

دهيم ره اين  ی ما شنادر م  ای ره همه لقظه

قدر ملص مير برای زندگ  چندان س دمند 

هاي  اين فيلم  اّما در ميان شخصير. نيسر

رس     د دارد ره تا انتنا به قان ِن اخالقِ  

ماند   ا  شخص  نيسر به  ز  خ د پايبند م 

 . راضيه

ی اخالو با زندگِ   اگر بخ اهيم بنتر رابطه

گِر آن را درک  انساِن مدرن   نير ی تخريب
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اخالِو رانت   بر .    اخالِو خ دآيين رمک بگيريماش از ن  بندی يّکه رنيم  بايد از رانر   ص رر

قب  »: ش د ای از اخالِو  ين  آفاز م   گ نه ِ  کِس ن ع های ديگِر اخالق   با شک رردن در ا ل ير

امر خير به  -از رانر هميشه اين مساله مطرح ب د ره اخالو بنيان  دارد   آن بنيان امِر خير اسر

ی فرهنگ  امِر خير  رند   در هر د ره خاص  از امر خير اراله م  زيرا هر رس تلريفِ . مين ِم  ام

ش د   ل  در هر قا  چيزی بير ن از ما به  ن اِن امر خير اسر ره اخالو يلن   به شکل  تلريف م 

اما در رانر  درسر بر  کس  امِر خير نه فتط بنيان اخالو نيسر بلکه فتط . تبلير رردن از آن

به بيان ديگر ( 8811فرهادپ ر  . )«ند شرِط تقتِو هرگ نه امر خيری باشدت ا اخالو اسر ره م 

های متيا ر داشته باشد  متضمن  ت اند شک  های مختلف م  تبليِر ما از امِر خير  ره در  ضلير

يک زمان م  ت اند اين مليار قيِظ  ضلير م   د باشد  يک زمان : مليارهای مختلف اسر

. م اخالق  برای خ د   ديگران   يک زمان هم راهش رن    افزايِش ل رپيامدهای س دمنِد يک تصمي

همه اين مليارها  مليارهاي   بااين. ی رفتارهای ما باشند رننده ت اند ت  يه هر ردام از اين مليارها م 

ت اند  ضع رند تسليم شده  بير ن  هستند   فرد در اصِ  به ملياری به  ز ملياری ره خ دش م 

: ش يم بندِی رانر از  مِ  اخالق  ما با چنين تلريي  از  مِ  اخالق  م ا ه م  در ص رر اّما. اسر

مقت ای خ د اين قان ن هم به .  م  رردن بر اساِس قان ن   صرفاا   صرفاا بر اساِس قان ِن  ظييه»

ن صقبر بر سِر ت. ما با امری  ين    فنرست  از ق انين سر رار نداريم.   ه مشخص نيسر هيه

چه ره در اين ن ع اخالو  آن( همان)« .رند دادن به قان ن  اسر ره خ ِد س ژه برای خ د فراهم م 

يا  نصِر بير ن  ره ا  را به   اهمير دارد اين اسر ره خ ِد س ژه   بد ِن دخالِر هر  ام    انگيزه

ره هميشه آن ی ص ری اخالق   گيرد ره بر اساس يک قا ده رند  تصميم م   ريان زندگ   ص  م 

ت اند ا  را از اين خ دآيين    م  رند   هيه چيز نم  -م الا نبايد در ص گير-داند را صادو م 

 ا ما با شخصيت  خ دآيين طرف هستيم ره شايد بت ان گير شخصير آرمان   در اين. منصرف رند

به مرا ِع مختلف  ت اند بد ِن تسليم شدن رس  ره به اتکّای ن    بل ْص خ د م . اخالِو مدرن اسر

 ا اخالو به ز ِم  در اين.   صرفاا بر اساِس قان ِن خ د تصميم بگيرد -...سنر  سرمايه ل ر   -اقتدار

ای  امر فير ممکن را نبايد به گ نه» ا  در اين: ش د آلنکا ز پانچيه چ نان امری فيِر ممکن ظاهر م 

تتدم ره بايد اين مين م از فير ممکن را  ره من مل...ت اند به لقاِظ ت رب  ر ی دهد درک ررد ره نم 

در متام امر فير ممکن نزديک اسر د باره  امر واقعیدر رانر فالب اسر   به تلريف الران از 

زا  مزاقم  ی امری آسيب در اين ص رر  اخالو در متام امر فيرممکن به منزله« .بندی ررد ص رر

ی تصميِم  ای ديگر به صقنه ت ان از زا يه ن ن م ار. ش د رننده ظاهر م    بر هم زننده    يران

ره راضيه يک زِن سنت  اسر   در  رفِم اين به. راضيه برای قسم نخ ردن   خ دزن  ق ر نگاه رنيم

ی ا  برای ر اير ام ِر شر   م ا ه هستيم اّما در اين صقنه به نظر   ای  ای فيلم ما با دفدفه

گيرد در برابِر ش هرش بايستد    بد ِن ت  ه به  تصميم م  رسد ره در نناير اين خ د ا سر ره م 

ی ا ِ   بنابراين صقنه. اش برای هر د  خان اده  از قرِف خ د ر تاه نيايد پيامدهای ناگ اِر تصميم

زا    ش د تا  خصلر آسيب ی خ دزن  ش هرش  ق ر م  تصميِم اخالق  راضيه متارن با صقنه

گر شايد  زا    يران آشکار شدِن اين خصلِر آسيب. به نمايش بگ ارد گِر يک تصميِم اخالق  را  يران

 .                      «ت ان به درست  نيس رشيد در ه ای آل ده نم »تاييدی باشد بر اين گيته ره 

 


