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 چكيده
بودن دروغ در جامعه است؛ در ايـن فـيلم دروغ، بـه مثابـة      فيلمي دربارة همگاني نادر از سيمينجدايي 

اي  توان بـا دغدغـه   از اين رو، مي. شكاف اجتماعي نمايانده شده استاي اجتماعي، عامل جدايي و  پديده
شناختي به اين اثر هنري به مثابة نقدي اخالقي و اجتماعي نگريست و از پي بررسي آن شناختي  جامعه

ايـم بـراي تحليـل     در ايـن نوشـتار كوشـيده   . هاي اجتماعي و طبقاتي اين جامعـه كسـب كـرد    از شكاف
چارچوبي نظري دربارة انواع سرمايه نزد ماركس، وبر، بورديـو، و   نادر از سيمينجدايي شناختي  جامعه

ايـم كـه، بـا     سپس، بـر آن بـوده  . هاي گوناگون تدوين كنيم دهي به طبقات و منزلت ها در شكل نقش آن
ها و نمادهاي اجتماعي در چارچوب خط روايي فيلم، از پي تحليل محتـواي كيفـي، بـر     دهي نشانه جاي

هايي كه متعلـق   شناختي از مسئلة جدايي اجتماعي آدم هاي مهارتي السول، تحليلي جامعه قولهاساس م
 .دست دهيم اند به ها و طبقات گوناگون ها، گروه  به منزلت

 .اخالق، انواع سرمايه، تحليل روايت، جدايي نادر از سيمين، دروغ :كليديهاي  واژه
 
   

                                                           
شناسـي دانشـگاه تهـران     ارشـد انسـان   شناسـي دانشـگاه خـوارزمي، كارشـناس      ارشد جامعه كارشناس .1

                                                                 )نويسندة مسئول(
alimorad.anaseri@yahoo.com

  

ارشد مددكاري اجتمـاعي دانشـگاه عالمـه     شناسي دانشگاه خوارزمي، كارشناس  ارشد جامعه كارشناس. 2
     طباطبايي 

                                                                         aadel.rahmati@yahoo.com 
                         شناسي دانشگاه خوارزمي ارشد جامعه كارشناس. 3

  emamalizadeh@ymail.com  
          Mahdavi_davood1@yahoo.com     گذاري فرهنگي، دانشگاه خوارزمي  دكتري سياست. 4

       

mailto:Mahdavi_davood1@yahoo.com
mailto:Mahdavi_davood1@yahoo.com


 1394، بهار و تابستان 1 شمارة ،7دورة  شناسي هنر و ادبيات،جامعه

82 
 

مقدمه و طرح مسئله

  

شـود پايـدار    اي كـه در آن آفريـده مـي    ون بر آنكه پيوستگي خـود را بـا جامعـه   يك كار هنري، افز
پذيرفته از جامعة خـويش اسـت، بـراي پـااليش آن جامعـه نيـز تـالش         اي كنش دارد و به گونه مي
تواننـد از   مـي ... هـا، پوشـش، و    هاي اجتمـاعي، مكـان   ها، پديده داستان، شخصيت در فيلم. كند مي

توانـد ابـزاري باشـد بـراي      ها در كنـار هـم مـي    زمان، چينش اين بخش و هم جامعه برگرفته شوند
تـوان   مـي . خواهد بگويد؛ ابزاري بـراي پاسداشـت يـا نقـد و انكـار جامعـه       بازنمود آنچه هنرمند مي

اي كـه اعضـاي    هاي اجتمـاعي  هاي اجتماعي، ارزش مناسبات قدرت، مناسبات جنسيتي، دگرگوني
هـاي اجتمـاعي را در    ساخت اقتصادي و حقوقي جامعه، و ديگـر پديـده  آورد،  جامعه را گرد هم مي

ابتـدا   شناسـي اثـر هنـري    هدف از جامعه«. وجو كرد شده در يك فيلم جست تصويركشيده فضاي به
معـاني بـه سـاخت      دادن ايـن  آن و در مرحلة بعد ربـط ن معاني آشكار و پنها  تحليل اثر براي يافتن

تـوان اثـر هنـري را بـه عنـوان       مـي كـه  دهـد   مـي ن نشا شناسي هنر جامعه .استجامعة معاصر اثر 
جامعـة معاصـر    هاي  يبه ويژگ رمزگشايي و درك زبان آنا ب واي از اطالعات درنظر گرفت  مجموعه
 ).67: 1386راودراد، (» داثر پي بر

هــا،  هــاي تلويزيــوني بــه كمــك نشــانه آثــاري همچــون داســتان، فــيلم، موســيقي، و ســريال
امكـان  «اين آثار فرهنگـي  . دهند تصويري از جامعة خود نشان مي... ها، و  ها، روايتگري تصويرسازي

خلـق و  ] ... را[هاي فرهنگـي   نشانه و از طريق آنْ] هستند[بازتوليد عناصر صوتي و تصويري را دارا 
 از اين رو، بررسي يك فيلم، افـزون بـر كـاوش   ). 96: 1388شريعتي و شالچي، (كنند  مي» بازتوليد

اي براي تحليل جامعـة توليدكننـدة آن نيـز     زمان زمينه تواند هم شده، مي داده در اين تصوير بازتاب
كننـدگي تركيـب و ميـزان     در اين نوشتار كوشش شده، با توجه به بحـث سـرمايه و تعيـين   . باشد

نـادر از   جداييبرخورداري از آن در نظريات ماركس، وبر، و بورديو، به بررسي منزلتي و طبقاتي فيلم 
دهـي   هاي مهارتي السول و يـافتن و جـاي   ها و مقوله پرداخته شود و، با توجه به نظام نشانه سيمين

شناسـانة ايـن    اي براي واكاوي جامعـه  ها در چارچوب روايي فيلم، از رهگذر تحليل محتوا، زمينه آن
 .فيلم فراهم آيد

 چارچوب نظري
زني  اي براي گمانه هاي گوناگون سرمايه، زمينه هشود، با پرداختن به گون در اين بخش تالش مي

فراهم آيد، تا  ها و پايگاه اجتماعي آن ها دربارة برخورداري زنان و مردان فيلم از انواع اين سرمايه
مراتب قدرت و جايگاه زنان و مردان در مناسبات  از اين رهگذر بتوانيم به ساختار پنهان سلسله

هايي از سرمايه كه در اينجا بدان توجه شده تا بر بنياد  گونه. بريمشده در فيلم پي ب بازنمايانده
. 1: اند از دست آوريم عبارت هاي فيلم به ها تصويري از پايگاه اجتماعي هر يك از شخصيت آن
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شود   ياد مي» سرماية منزلتي«منزلت، كه از آن با تعبير . 2؛ )كارل ماركس(سرماية اقتصادي 
 ).پير بورديو(فرهنگي سرماية . 3؛ )ماكس وبر(

از مـردم اسـت كـه در     گروهـي  براي مـاركس، طبقـه  « ):ماركس(سرماية اقتصادي . 1
قـرار  ) وسايل توليد(كنند  ها معيشت خود را تأمين مي رابطة مشتركي با وسايلي كه به كمك آن

ي اي از عـامالن اجتمـاع   طبقات، در تئوري ماركسيستي، مجموعه). 242: 1383گيدنز، (» دارند
. شـوند  هستند كه بر اساس موقعيتشان در سازمان توليد اجتماعي و روابط مالكيت تعريـف مـي  

از سوي ديگر، پيشـة  . برد مراتب اجتماعي باال مي مالكيت بيشترِ كاالها موقعيت فرد را در سلسله
ي در رويكردهـا ). 127: 1387قاسمي و ديگران، (آيد  شمار مي فرد نيز نوعي سرماية اقتصادي به

دار و ارزشمند مادي نيست، بلكـه هـر چيـزي را در بـر      نوماركسيستي، دارايي فقط اموالِ قيمت
 .گيرد كه جايگاه طبقاتي فرد بدان وابسته و عامل تمايز طبقاتي باشد  مي

هـاي اقتصـادي يـا سياسـي      انديشد كه جامعه فقط بر پاية ويژگي وبر مي): وبر( منزلت. 2
داند و بر آن اسـت كـه    هاي اجتماعي مي كنندة اليه را تعيين» منزلت«او . شود نمي» بندي اليه«

ويـژه پـول، تنهـا پشـتوانة برخـورداري از جايگـاه بـاالي اجتمـاعي و          داشتن توان اقتصادي، بـه 
؛ بلكـه افتخارهـا و دسـتاوردهاي فـردي،     )27: 1382فاضلي، (شدن از سوي مردم نيست  ستوده

ـ كـه   هـاي مرجـع   هـاي رفتـاري گـروه    هـا و سرمشـق   گـاره برخورداري از نمادهاي منزلتـي، و ان 
ـ  دهنـد  هاي دريافت، انديشه، و كنش آدميان در برابـر ديگـران را سـامان مـي     ها و شيوه برداشت

گفـتن،   پوشـيدن، سـخن   رفتـار، لبـاس  «. هاي منزلتي دارنـد   شدن جايگاه نقش سترگي در روشن
منـابع  ). 15: 1981سـوبل،  (» نزلتـي هسـتند  هـاي م  دهندة گروه  نشان... ها  انديشيدن، و نگرش

. 2شـده، همچـون پيشـه؛     موقعيـت اجتمـاعي نهـادي   . 1«: اند از منزلت اجتماعي نزد وبر عبارت
قاسـمي و  (» )امر و نهيِ ديگران، نظارت بر ديگران، و اخراج و استخدام ديگران( قدرت. 3ثروت؛ 

، ]گفـتن  خـوب سـخن  [تي از قبيل هاي شخصي ويژگي] ها و مهارت[«. 4 ؛)129: 1387ديگران، 
بهنجار . 5؛ ...زيبايي، شهامت، شجاعت، قدرت جسماني، هوش، سن، جنس، نژاد، مليت، دين، و 

» هـاي بـزرگ   خدمات و رسيدن به موقعيت. 6هاي انساني و اخالقي؛  مندي از ارزش بودن و بهره
 ).40ـ  38: 1372لو،   خدابنده(

هاي بورديو، كـه بـه كـار پـژوهش پـيش رو       نهاده يكي از): بورديو(فرهنگي  سرماية. 3
، 37: 1382فاضـلي،  (بورديو سه گونه سرمايه را نشان داده است . آيد، سرماية فرهنگي است مي
ـ  ســرماية اقتصــادي. ســرماية اجتمــاعي. 3ســرماية فرهنگــي؛ . 2ســرماية اقتصــادي؛ . 1): 38

سـرماية  . هرگونـه داشـتة مـالي اسـت     ـ دربرگيرندة درآمد و ها از ديد ماركس سرچشمة نابرابري
: شـود  شـدن در او انباشـته مـي    هاي پايدار آدمي است كـه در فراينـد اجتمـاعي    فرهنگي گرايش

ها و راهكارهاي پسنديده، پيچيدگي شناختي، شناخت و توان پذيرش  هاي خوب، شيوه گزينش«
، )197: 1997آيـك،   ون(» كاالهاي فرهنگي همچون هنـر، موسـيقي كالسـيك، تئـاتر، ادبيـات     
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، پيوندها و چگـونگي  )570: 1995داوسون، (» آزمودگي و چيرگي بر هر گونه سازوكار نمادين«
هالـت،  (انـد   هـاي سـرماية فرهنگـي    ها بنيـان  ها، و فرهنگ ويژة پيشه  پرورش خانوادگي، آموخته

وانايي سخن گفت كه ت» سرماية نمادين«توان از بخشي از سرماية فرهنگي با نام  مي. )7: 1997
سـرماية  . نهادن، و ساخت شـيوه اسـت   دادن و واساختن، ارزش استواركردن و برافراشتن، گزارش

هـاي   توانـد در پـي عضـويت در شـبكه     ها و دستاوردهايي است كه مي  اجتماعي نيز همة جايگاه
هـاي گونـاگون سـرمايه و     اي كـه هـر كـس از گونـه     بهـره . دسـت آيـد   ها به اجتماعي يا سازمان

 .كند بندي اجتماعي روشن مي ها دارد جايگاه او را در رده   دن آنش  برهم
. 3يافته؛  تسرماية عيني. 2سرماية متجسد؛ . 1«: از نظر بورديو، سرماية فرهنگي سه گونه است

اي از دارايي است كـه جـزء    سرماية متجسدشده گونه). 140: 1384بورديو، ( »شده سرماية نهادينه
شود و فقط به وسـيلة وراثـت    دادن منتقل نمي خريد و فروش يا هديهجدانشدني شخص است و با 

هـايي   يافته به شكل اشـياي مـادي و رسـانه    عينيت فرهنگيسرماية . گيرد در اختيار ديگري قرار مي
هـاي   نامه دريافت مدرك و گواهي. شود ها، بناهاي تاريخي، و ابزارها نمايان مي ها، نقاشي چون نوشته

اي فرهنگـي كـه در تملـك كسـي اسـت از       اعطاي تمايز نهـادي بـه سـرمايه    صالحيت فرهنگي يا
 ).146ـ  140: 1384بورديو، (است   شده هاي فرهنگي نهادينه سرمايه

جـدايي  هاي  هاي مربوط به سرمايه را، كه به نظر ما به كار تحليل شخصيت آن دسته از شاخص
ايـن توضـيح كـه در سـرماية منزلتـي پايـة       ايـم، بـا    خواهند آمد، در نمـوداري آورده  سيمين نادر از

 .ايم  خويشاوندي را كنار گذاشته

 
 ها توصيف پايگاه اجتماعي با انواع سرمايه. 1نمودار 
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 روش
اي روايـي بـراي    گرفتن تحليل روايت، ساختار و زمينه ايم، با پي در بخش روش، نخست تالش كرده

برد تحليل محتوا، بـه   ايم، براي پيش شيدهسپس، كو. شناختي اثر هنري فراهم آوريم بررسي جامعه
ـ كـه شاخصـي اسـت بـراي      هـاي مهـارتي السـول    دهنده به انواع سرمايه و مقولـه  هاي ارجاع نشانه

 .هاـ بپردازيم  سنجش حضور اجتماعي آدم

 تحليل روايت. 1
» تهشدة رخدادهايي است كه به طور غيرتصادفي به هم اتصال ياف توالي از پيش انگاشته«روايت 

والديمير ). 19، 18: 1383توالن، (» بايد آغاز، ميانه و پايان داشته باشد«و ) 20: 1383توالن، (
متني است كـه از تعـادل بـه     نويسد كه روايت ، ميهاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، در كتاب 
» رخـداد «او اين تغيير وضعيت را . شود رسد و در نهايت، به تعادل ثانويه ختم مي عدم تعادل مي

تـودوروف روايـت را عبـور از    . نامد؛ با اين تعريف، رخداد از عناصر اصلي روايـت خواهـد بـود    مي
. رو نيسـتيم  ها با برقراري تعادل نهايي روبـه  داند، چون در همة روايت وضعي به وضعيت ديگر مي

هـاي ديگـر     رسيم و گاهي از عدم تعادل به تعادل و گـاه گونـه   گاهي از تعادلي به عدم تعادل مي
 ).20: 1383توالن، (وضعيت را تجربه خواهيم كرد 

 تحليل محتوا. 2
پور، منظور از تحليل محتوا روشي است كه بتوان بر اساس آن خصوصيات زباني  بر اساس نظر رفيع

ها نيـز دربـارة مسـائل غيرزبـاني معينـي در مـورد        شده را شناخت و از آن يك متن گفته يا نوشته
. هـايي نمـود   هـاي وي اسـتنتاج   اجتماعي گوينده يـا نويسـنده و آرا و گـرايش    خصوصيات فردي و

مانند مجسـمه  ... ها از عاليم گوناگون زباني، موسيقي، و حتي جسمي  كلية ساخت«منظور از متن 
برنـد، بسـامد    كـار مـي   ها به هايي كه شخصيت شود؛ واژه است كه از طريق آن ارتباط برقرار مي... و 
كاپالن نيـز  ). 27: 1390رسولي و اميرآتشاني، (» ...ي و وجه آرايششان در جمله، و ها، همبستگ آن

رسـولي و اميرآتشـاني،   (مباحث سياسـي اسـت   ... بر آن است كه روش تحليل محتوا، معناشناسي 
1390 :28.( 

كند كه از تحليـل محتـوا بـر اسـاس      السول براي تحليل محتواي يك متن يا پيام پيشنهاد مي
ـ بهره گيـريم   هاي شناختي هاي اجتماعي، و مهارت هاي عاطفي، مهارت ـ مهارت گانه ي سهها مهارت

هاي ديگـري   ها را نيز به مقوله او هر يك از اين مهارت). 109ـ   106: 1390رسولي و اميرآتشاني، (
 :بخش كرده است

زت شناخت خود، اعتماد به نفس، عـ (خودآگاهي . 1 :هاي عاطفي هاي مهارت مقوله) الف

. 2؛ )هـا  ها و نگـرش  خود، و نفوذ ارزش هاي و ضعف ها نفس، آگاهي از حقوق خود، شناخت قوت
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مديريت احساس، مديريت خشم، كنارآمدن با غم، كنارآمـدن بـا خسـارت، و    (مقابله با هيجانات 
 ).خودمديريتي در زمان ترس و كنترل اضطراب(مقابله با استرس . 3؛ و )مقابله با ضربات عاطفي

دادن بـه معنـاي درك    توانـايي گـوش  (همـدلي  . 1: هاي اجتمـاعي  هاي مهارت مقوله) ب

شرايط ديگران، توانايي درك ديگران، توانايي تجسم احساس ديگران، و توانايي تجسم نيازهـاي  
شـدن بـه    هـاي ديگـران، احتـرام قائـل     شـدن بـراي كمـك    احترام قائل(كار گروهي . 2؛ )ديگران
كـردن،   بي به توانايي شخصي خود و كمك به گروه، مهارت طرفدارييا هاي ديگران، دست تفاوت

هـا،   احتـرام بـه حقـوق و شـأن انسـان     (شهروند مسئول بـودن  . 3؛ )تأثيرگذاري، و متقاعدكردن
المنفعـه،   هـاي عـام   احساس مسئوليت در قبال جامعه، رعايت نظم و قانون، شـركت در فعاليـت  

ـ به اين مـورد آخـر در بخـش سـرماية      ي، و فرهنگيآشنايي با مراكز سياسي، اجتماعي، اقتصاد
حـل تعـارض   . 4؛ )فرهنگي توجه خواهد شد و در اين مقاله از جدول بيرون گذاشته خواهد شد

مهارت ارتبـاط كالمـي،   (گروهي  روابط ميان. 5؛ )هاي مذاكره، مهارت نه گفتن و رشادت مهارت(
ات، بـازخورد دادن بـدون سـرزنش و    دادن فعـال، بيـان احساسـ    مهارت ارتباط غيركالمي، گوش

 ).بازخوردگرفتن

مهـارت گــردآوري اطالعــات،  (گيــري  تصـميم . 1: هــاي شــناختي هــاي مهـارت  مقولـه ) ج

هـا و   حـل، و تحليـل تـأثير ارزش    يابي از پيامد اعمال آينده براي خود و ديگران، تعيين راه ارزش
يـابي   مسائل و مشكالت، ريشـه  شناسايي(حل مسئله . 2؛ )هاي خود و ديگران بر انگيزش نگرش

؛ )شده، و توانايي درخواست كمـك از ديگـران   مسائل و مشكالت، حل مسئله يا مشكل شناسايي
هاي جديد براي مشكالت، تغيير مسـير تفكـر خـود بـه سـمت       حل شناسايي راه(تفكر خالق . 3

فعال براي  گيري، و يادگيري هاي مختلف در تصميم هاي غيرمعمول، شناسايي حق انتخاب شيوه
تحليـل  (تفكـر انتقـادي   . 4؛ )ـ اين مورد در اين مقاله بررسي نخواهد شـد  وجوي اطالعات جست

هـا و هنجارهـاي    هـا، و تحليـل ارزش   ها، تحليل تأثيرات همساالن، تحليل نگـرش  تأثيرات رسانه
 ).اجتماعي و اعتقادات

ايـم، از پـي كشـف و     كرده گيري پيشنهاد السول براي تحليل محتواي فيلم، تالش افزون بر پي
هـا هـم    ها و پايگاه منزلتي شخصيت شده در دل فيلم، به سنجش سرمايه هاي گذاشته بررسي نشانه

هـا را نيـز    هاي منزلتي و طبقاتي آن گانة يادشده، ويژگي هاي سه بپردازيم تا بتوانيم، در كنار مهارت
 نهـاده  يـة قـراردادي اجتمـاعي و ازپـيش    بـر پا  داند كه چيزي ميامبرتو اكو نشانه را . روشن نماييم

اي  هـا داراي سـويه   نشـانه  از ديـد اكـو،  . )362: 1370احمـدي،  (شـود   گزين چيزي ديگر مـي  جاي
ة جانشـيني  بـار در داستاني و سـازگاري  هماجتماعي، نوعي  ياز رهگذر ،ين معنا كهدب ؛اند اجتماعي

هاي موجـود در   دسته از نشانه به پنجدر اين نوشتار،  .به جاي برخي ديگر وجود دارد چيزهابرخي 
 :)1371احمدي، (فيلم توجه شده است 
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 ؛هاي شمايلي به كاركرد نشانه اي است كه بيشتر اشارهديداري، هاي   هنظام نشان. 1
 ، تكنيـك روايـت، و  هاي دوربين به حركت اي است كه بيشتر اشاره، هاي حركتي نظام نشانه. 2

 ؛تدوين در سينما
 گيرد؛ را در بر مي... وگوها، و  ها، گفت ها، لحن نامه، واژه فيلمكه ، هاي گفتاري نظام نشانه. 3
هاي نوشتاري درون سـاختار   نشانه ،بندي فيلم، زيرنويس عنوان ، كههاي نوشتاري نظام نشانه .4
  ؛را در نظر دارد... و  ،فيلم

و هرگونه موسـيقي ديگـر در    موسيقي فيلم ه آواها، نواها، صداها،كه ب، هاي آوايي نظام نشانه .5
 .كند مياشاره  فيلمگاه صداهاي طبيعي در  و جايفيلم، 

 هاي پژوهش يافته

 تحليل روايت. 1
 .گيري و افزايش بحران، تعادل عدم تعادل، اوج: جدايي نادر از سيمينخط روايي فيلم 

 عدم تعادل) الف
از همـان آغـاز   . يابيم ميانة بحران درمياي، خود را در  بدون هر مقدمه. شود فيلم در دادگاه آغاز مي

هـا بـا    روشـدن آن  و شـيوة روبـه  » سـيمين «و » نـادر «تعادل زندگي به هم خورده و ما بايد ميـان  
ادامـة داسـتان فقـط نتيجـه را بـه تعويـق       . اي كه كارشان را به طالق كشانده داوري كنـيم  مسئله

آييم، همـان گونـه كـه در     دگاه كه بيرون مياز دا. اي كه به داوري ما بستگي دارد اندازد؛ نتيجه مي
رخدادهاي آن . شويم ايم تا به كدام يك از آن دو حق بدهيم، همراه با سيمين وارد خانه مي انديشه

دادن كارهاي منزل و پرسـتاري از   به خانة نادر براي انجام» راضيه«روز و چند روز بعد، يعني ورود 
ذر زمان و داستاني است كه ما را بـه دادگـاه پايـاني فـيلم     فقط گ» حجت«پدر او، و برخورد نادر با 

هـاي   و راه» ترمـه «يك رخداد در زندگي نادر و سـيمين و  . دهد رسانده و آغاز را به پايان پيوند مي
» فرهـادي «گويي قصـد   ،گيرند تا زندگي را به آرامش برسانند متضادي كه پدر و مادر در پيش مي

خـوردن تعـادلي اسـت كـه همـواره در       نتيجة بـرهم  بحرانْ. ستدادن همين تصميم متضاد ا نشان
هـاي   الگوهاي رفتاري و اخالقي در جامعة ما تجويز شده و در انديشة بيننـدگان هسـت؛ در آمـوزه   

ديني و سنّتي و عرفي جامعة ايران، طالق امري نكوهيده است، ولي در پايان فيلم، چه بسا به ايـن  
 .مين بايسته و نيكو و خواستني استنتيجه برسيم كه جدايي نادر و سي

 گيري و افزايش بحران  اوج) ب
 رسد كسي وظيفـة پرسـتاري را زيبنـدة او بدانـد يـا خـودش       نظر نمي ـ كه البته به در نبود سيمين

شود پرسـتاري بـراي پـدرش بيـاورد تـا جبـرانِ        ـ نادر مجبور مي خودش را در چنين نقشي دريابد
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خواهند كار كننـد   ار پدر باشد، زيرا اعضاي خانواده همه مجبورند يا مينبودنِ اعضاي خانواده در كن
بسـتة سـيمين    آيد كه سخت دل چشم مي ـ كه چنين به با رفتن سيمين، پدر نادر. و درس بخوانند

گفـت   اي هـم كـه مـي    شود و از به زبان آوردن همان چنـد كلمـه   ـ روز به روز حالش بدتر مي است
آب خـود را هـم از دسـت     داشـتن پـيش   شود و از همان روز اختيار نگـه  ميكند يا ناتوان  پرهيز مي

شود و در روزي كه راضـيه پـدر نـادر را بـه تخـت       فشار عصبي بر نادر بيشتر و بيشتر مي. دهد مي
ريزد و نادر بـه راضـيه    مي بسته و گويا براي سونوگرافي رفته است، ناگهان، اعتماد نادر به راضيه فرو

نـادر راضـيه را   . اش وارد شده است كند كه به حريم زندگي او و خانة پدري مي به چشم كسي نگاه
كنـد و بـه ترمـه     شود از خانه بيـرون مـي   كه پس از مشاجره كوتاه نيامده و با كليد وارد خانة او مي

. شـود  بحران دوم فيلم آغـاز مـي  . گويد همه چيز تمام شد؛ گويي آرامش به خانه بازگشته است مي
همـه  . كنـد  و فرزندش را سقط مـي  گويا مستقيم به بيمارستان رفته رود، انة نادر كه ميراضيه از خ

) كـردن آينـده   تبـاه (براي سيمين مهم نيست پرونده قتـل  . گيرند انگشت اتهام را به سوي نادر مي
و نادر باز هـم بايـد از خـود    » چه كارش كردي؟«: پرسد از نادر مي. باشد يا طالق؛ نادر مقصر است

كسـي بـه نـادر حـق     . مـرد همـواره مقصـر اسـت     انگار، در نگاه زناني همچون سـيمينْ . كند دفاع
گيـرد، همـواره،    هايي را كه او در پيش مـي  سيمين راه. خواهد به او كمك كند كسي نمي. دهد نمي

شدن فرزندشـان هـم نـادر و سـيمين را بـه هـم        حتي حضور راضيه و حجت و سقط. داند غلط مي
شود براي اينكه سيمين نشان دهد كه نادر توان حل  اي مي ود اين بحران زمينهخ. كند نزديك نمي

سيمين حاضر نيست حتي به طور موقت بـه خانـة نـادر    . افزايد بحران را مي بحرانْ. مسئله را ندارد
داسـتان همـان   . كند تا نادر و ديگران را از ميـدان بيـرون كنـد    حجت شروع به تهديد مي. بازگردد

دهم كه دختـرم در ايـن    ترجيح مي«: گويد سيمين در آغاز مي. و بحران همان بحرانداستان است 
يـابيم؛   و ما با ديدن حجت شرايط را درمـي » چه شرايطي؟«: پرسد قاضي مي» .شرايط بزرگ نشود

سيمين و نادر ضربِ دست بزنِ حجـت را در بيمارسـتان   . گرچه سيمين سكوت و قاضي حاشا كند
شود و معلم ترمـه   وارد مدرسة دخترانه مي. كشد مدرسة ترمه كشيك مي حجت جلوي. اند چشيده

گيـرد و تعـادل هـر چـه      بحران اوج مـي . كند تا شهادتش را پس بگيرد را جلوي ديگران تهديد مي
گردد؛ اما، نـادر چـاره را در    سيمين براي ترمه نگران است و در پيِ چاره مي. خورد هم مي بيشتر به

ترمه بايد در ايـن جامعـه زنـدگي    «: گويد آورد و مي شمار مي ترسو بهيمين را داند، س ايستادگي مي
خواهد آسيبي به ترمه برسـد و در   سيمين نمي .»اد بگيرد كه از حق خودش دفاع كندكند و بايد ي

وجوي دوركردن تهديد و خطر است؛ تهديد و خطري كه حق خود را در گرفتن حق ديگري  جست
داند و در برخورد بـا مشـكلي    اش را مهاجرت از ايران مي ر زندگي شخصيسيمين تعادل د. داند مي

سيمين حاضر است حـق نـادر را   . داند كه پيش روي نادر قرار گرفته راه حل را معامله با حجت مي
رود و فقـط مانـده    همه چيز، معامله و امتيازدادن، مطابق برنامة سيمين پيش مـي . به حجت بدهد

نادر، كه به راه خود رفتـنش مـورد پسـند سـيمين و ترمـه      . را تحويل بدهدكه نادر باج، چك ديه، 
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گـذارد تـا    نيست، همان راهي را كه حجت پيش پاي معلم گذاشته اين بار پـيش پـاي راضـيه مـي    
راضـيه،  . خوردن برنامة سـيمين  دوباره بحران و دوباره برهم. حقانيت خود را به دخترش ثابت نمايد

اش از  نشناسي خـودش تصـادف كـرده و بچـه     شاجره با نادر در پي وظيفهداند روز پيش از م كه مي
خـوردن او   ها ريخته و زمين ها را روي پله داند كه دخترش آشغال خورده و مي همان وقت تكان نمي

توانـد   شدن از سـوي نـادر، نمـي    است نه پرتاب) به خاطر اشتباه دخترش(ها  بودن پله در اثر لغزنده
دفتـر  . شدن از خانه به دست نادر سقط كـرده اسـت   كه در اثر بيرون انداخته اطمينان داشته باشد

اوج بحـران در  . كشـد  راضـيه عقـب مـي   . مرجع تقليدش به او اجازه نداده كه حقيقـت را بپوشـاند  
 .شود تا دوباره به بحران آغازين بازگرديم شكستنِ شيشة ماشين سيمين به دست حجت ديده مي

 تعادل) ج
نادر پيـراهن سـياه بـر    . شود تا اين بار تكليف حضانت ترمه مشخص شود تشكيل ميدادگاه دوباره 

آيا پدر بهانه بوده و . تن دارد، كه حكايت از مرگ پدر است، ولي گويا همچنان قصد مهاجرت ندارد
كـردن اسـت كـه مـانع همراهـي او بـا سـيمين         آنچه بر او گذشته و تفاوت در راه و رسـم زنـدگي  

ترمه تصميم گرفته اسـت؛ مهـم نيسـت كـه بـدانيم او چـه       . يافتن بحران است نشود؟ وقت پايا مي
گرچه بر بسـتر بحـران طـالق پـدر و      ايم و بحرانْ گيرد؛ همة ما تصميم خود را گرفته تصميمي مي

تنهـا   اند و ما از اين جدايي نـه  نادر و سيمين، هستة آغازين جامعه، جدا شده. مادر پايان يافته است
شـود، و بـر راه    رود، نـادر از او جـدا مـي    سيمين مـي . دانيم يم، بلكه آن را بايسته ميناخشنود نيست

ولي، در فيلم ديديم كه سرانجامي جـز همـان   . ماند؛ راهي كه شايد آن را اخالقي بدانيم خودش مي
شـايد  . يا بايد معامله كرد يا از بازي خارج شد: شود درست بازي كرد گويي نمي. پيراهن سياه ندارد

ماننـد راهـي جـز خـروج از زنـدگي نداشـته        ها كه همچون او بر اصول اخالقي استوار مي نادر و آن
ها گذشت از راه خود بازنگشتند، بلكه  در اين فيلم، نه نادر و نه سيمين، به سبب آنچه بر آن. باشند

    .استوارتر در راه خود پاي گذاشتند
 سيمينساختار داستاني فيلم جدايي نادر از . 1جدول 

 

 رسيدن به تعادل افزايد  بحران را مي بحرانْ )خوردن تعادل ذهني برهم(بحران 
 . دادخواست براي طالق

سيمين شرايط اجتماعي را نامطلوب  
نادر . داند و قصد مهاجرت دارد مي

. خواهد مهاجرت كند ديگر نمي
كند كه نادر به فكر  سيمين فكر مي

 .همسر و دخترش نيست
بايستد، همه چيز را خواهد  نادر مي

 . اصالح كند، و حقش را بگيرد

با رفتن سيمين، تعادل زندگي 
 . به هم خورده است

راضيه، كه براي پرستاري از پدر 
نادر و كمك به بازگرداندن تعادل 

كند،  آمده، فرزندش را سقط مي
 .دانند همه نادر را مقصر مي
 .شود نادر به قتل متهم مي

تالش سيمين براي 
ندن تعادل از راه بازگردا

معامله با حجت شكست 
جدايي، هرچند . خورد مي

اي  تلخ، ولي بايسته، وسيله
شود براي رسيدن به  مي

 .تعادل
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هـا، از پـي    بـر اسـاس سـرمايه   (ها  تحليل محتوا با محوريت شخصيت. 2
 )ها  هاي مهارتي السول و نشانه سنجش مقوله

شـود؛ زن و   بيننده آغاز مي -ين و نادر در پيشگاه داورروز، داخلي، دادگاه؛ داستان با بگومگوي سيم
توانند با هـم   سيمين و نادر حتي جلوي قاضي نيز نمي. خواهند از هم طالق بگيرند شوهري كه مي

چـرا  «: پرسـد  قاضـي از سـيمين مـي   . كنـد  آرام سخن بگويند و سيمين مدام نـادر را محكـوم مـي   
نشـاند و از   ما را در مقام قاضي مـي » فرهادي«. كند سيمين سكوت مي» خواهيد از ايران برويد؟ مي

تنهـا داوري كنـيم، بلكـه حكـم هـم       خواهد كه نه از ما مي. خواهد به اين پرسش پاسخ دهيم ما مي
آيا اگر بتوانيم خود را جاي ترمه بگذاريم، همچـون نـادر، در ايـران خـواهيم مانـد و از      . صادر كنيم

ـ كه تنهـا يكـي از هـزاران دليـل نـادر بـراي        دهد ن خاك پيوند ميپدر، تاريخ، و از آنچه ما را به اي
داري خواهيم كرد و حق خود را خواهيم گرفت؟ يا چون سيمين از بـازي خـارج    ـ پاس ماندن است

خواهيم شد؟ اين پرسش، در پايان فيلم، در صحنة طوالني پاياني، كه نادر و سيمين از اتاق قاضـي  
هر يـك از بيننـدگان فـيلم در    . ماند، پاسخ داده خواهد شد تنها مي شوند و ترمه با قاضي خارج مي

اند و با يكـديگر از آن   اند و آن را سنجيده برابر پرسش آغازين فيلم، كه بارها و بارها به آن فكر كرده
هـا را   يا مام ميهن را در قلبشان خواهند داشت و هر آنچه آن. اند، پاسخي خواهد داشت سخن گفته
دهد در چمدان خواهند گذاشت و از صحنه، از بازي، از ايران بيرون خواهنـد رفـت    د ميبه آن پيون

ايستند تا حق خـود را بگيرنـد؛ حتـي اگـر ببيننـد كـه        گزينند و مي يا بازي در خانة پدري را برمي
آيا همچون نادر، به عبث، در برابـر  . سراسر فيلم روايت تالش بيهودة نادر است در راه گرفتن حقش

گـرفتنِ حقشـان    آينـد و بـراي پـس    آيد ـ كوتاه نمي  ها و تهديدهاـ كه يكي از پيِ ديگري مي انبحر
خواهند ايستاد و حاضر نخواهند بود بر سر حق و اخالق مصالحه كنند؟ يا همچون سيمين از حـق  
خودـ نه از حقانيت خودـ خواهند گذشت، مصالحه خواهند كرد، كنار خواهند كشيد، و ديگـر وارد  

ي نخواهند شد؟ با اين نگاه، فيلم فقط بازسازي آن چيزي است كه بر بيننده گذشته است؛ تنها باز
بينـد   بيننده تنها زندگي خود را، يك بار ديگر، در برابر چشمانش مـي . در موقعيت قرارگرفتن است

 انديشد؛ به دروغ، اينكه چه كسـي دروغ گفتـه اسـت و در    و يك بار ديگر به آنچه گذشته است مي
 .برابر اين دروغ چه بايد كرد؟ و به جدايي، اينكه بايد از ديگري جدا شد يا وحدت را حفظ كرد

، دربـارة فشـار شـرايط اجتمـاعي و     »دروغ«و » اخالق«فيلمي است دربارة  جدايي نادر از سيمين
گفـتن وادار و آن   كـه آدمـي را بـه دروغ     هاي شخصـي  ساختار حقوقي، و از سوي ديگر، سودجويي

نـادر و سـيمين بـه درون    » جـدايي «الي داسـتاني دربـارة    از البه. كند رها را پياپي بازتوليد ميفشا
رويم و با مشكالتي همچون ناكارآمـدي سـاختار حقـوقي جامعـه      زندگي دو خانوادة ايران امروز مي

هـاي زن و شـوهر در خـانوادة     ، اختالف)در مورد طالق و كمي ديرتر دربارة شكايت حجت از نادر(
» جـدايي «، مشكل فرزندي كه در ميانة )هايي است در حوزة شخصيتي آن دو كه اختالف(نخست 

كه به ساختار اقتصـادي جامعـه   (كاري و بدهكاري در خانوادة دوم  بايد از كسي جدا شود، فقر و بي
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 شـكاف حقـوقي،  . كنـيم  برخورد مـي ... ، و همچنين با بازماندة گذشته، يعني پدر نادر، و )پردازد مي
ميان دو خـانواده و  (، و شكاف سنّت و مدرنيته )ميان دو خانواده(شكاف اقتصادي، شكاف فرهنگي 

ـ كـه در آغـاز و در    »جدايي«يك . نمايانند رخ مي» جدايي«از دل يك ) ميان خانوادة نادر با پدر او
 ـ بـه  اي شخصي و خانوادگي و قابل فروكاسـتن بـه طـالق اسـت     برخورد نخست گويي فقط مسئله

هر يـك  . شود مسئلة مخاطب مي» جدايي«اندازد؛  هاي جامعه را بر آفتاب مي ناگاه جدايي و شكاف
خواسـتة   ْشـكاف . اينكه بايد از چيـزي جـدا شـوند   : بينند از مخاطبان خود را در موقعيت ترمه مي

توانند تصميم بگيرند كـه بـه كـدام شخصـيت حـق بدهنـد و در كـدام سـو          ها نيست، ولي مي آن
 - ناگزير شده است، پيش از آنكه دادگاه همة تالشش را براي صادرنكردن طالق» جدايي«. دبايستن

كار اندازد؛ گويي حقيقت در نگاه داور فقط آن چيزي است كـه رسـماً و بـه حكـم او رخ      جدايي به
ميـان سـيمين بـا     ،نـادر از سـيمين  » جـدايي «ناگزير شده است، پيش از آنكه » جدايي«. دهد مي

نادر و سيمين، ميان ترمه با آن دو، ميان پدر نادر با ديگران، ميان نادر با راضيه، ميـان   وطن، ميان
/ شكاف حقوقي، اقتصادي، فرهنگي، و سـنّت  ها جدايي بيندازد، ما با همة اين نادر با حجت، و ميان

دي از طالق نادر و سيمين نه آغازكننده، بلكـه فقـط نمـو   . مدرنيته ما را از يكديگر جدا كرده است
هـاي بنيـادين اسـت     استواركنندة آن شكاف» گويي دروغ«ْ هاست و در اين ميان شكاف - آن جدايي

 .كند، جدا كرده است ها با هم باشند، مردم را از هم جدا مي گذارد آدم  كه نمي
ميـان او بـا   . دهـد  نخستين صحنه پس از دادگاه، جايگاه طبقاتي خانوادة سيمين را نشـان مـي  

توانند بار سيمين را زمين بگذارند و حرف خود را به كرسي بنشانند بحثـي در   كه ميي »كارگران«
طبقة سوم آپارتمان، طبقة متوسط، و . است كه ناديده گرفته شده» طبقة سوم«سخن از . گيرد مي

سنگ با  شدن آن هم هم اند و حتي به رسميت شناخته ه با هم ناديده گرفته شدهسيمين گويي هم
بودنش برابـر اسـت بـا از    . شمار آيدت؛ بايد چيزي از جيبش بدهد تا به دهي و زيان سيمين اس باج

و داشتن هويت بـه معنـاي انكارشـدن و نبـودنش     . شدن گرفته اش و ناديده دست دادن هويت ويژه
فهمد و مجبور است براي در  اند نمي وجود آورده اتي را كه چنين وضعيتي را بهسيمين مناسب. است

بـار ديگـر   . حاضر است پول زور بدهد، ولي كارش راه بيفتد. نظر گرفته شدن پول بيشتري بپردازد
شـود و   پرسد، بـه طبقـات اشـاره مـي     در ميانة فيلم، آنجا كه مادربزرگ در دادگاه از ترمه درس مي

و همچنان، در تاريخ ما هـم  . اشراف و فرودستان: هم باز جامعه از دو طبقه تشكيل شدهاينكه آنجا 
در صـحنة دادگـاه نـادر و    . انـد  هايي همچون نادر و سيمين، ناديده گرفته شـده  طبقة متوسط، آدم
حجت مايل است از مذهب و اعتقاداتي كـه  . شود اي نمايان مي اختالف طبقاتي حجت هم بار ديگر

سـيمين آموزگـار اسـت؛    . ويژة خـود، بهـره گيـرد    دهد، براي استواركردن حق به او مي حق را فقط
سيمين زني است كه خـود، جـداي از شـوهر،    . اي كه ويژة طبقة متوسط شهري ايراني است پيشه

تواند براي زندگي خود و حتي براي زندگي شوهر و  داراي شغل است و بنابراين مستقل است و مي
خـواه   داند، پوششي ويژة زنـانِ برابـري   سيمين زبان خارجي و موسيقي مي. دفرزندش تصميم بگير
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اي  اي ديگـر حجـاب داشـته باشـد و در صـحنه      او مجبور است در محيط كار به گونه(امروزي دارد 
در (خـوردن اعتقـاد نـدارد     ، به قسم)دهد زور در چمدانش جا مي هاي سبز را به ديگر انبوهي از شال
، و حتـي سـيگار   )كند، سيمين به ظاهر مذهبي نيسـت  شدن قسامه مي جاري برابر حجت كه طلب

كنـد كـه    كشد؛ سيمين در مقام يك زن و يك مـادر آن قـدر در جامعـه احسـاس نـاامني مـي       مي
آيد و حاضر بـه معاملـه اسـت؛ حتـي      جز نادر، كوتاه مي او در برابر همه، به. خواهد از ايران برود مي

گويـد، زيـرا    گويد كه روز پيش تصادف كرده است، سيمين به نادر نمـي  هنگامي كه راضيه به او مي
 .دهد داند و به او حقي نمي پيشاپيش در هر رويدادي نادر را مقصر مي

نهد، حتي اگر بـا او مخـالف    خواهي سيمين ارزش مي نادر مردي است كه به استقالل و برابري
اي ديگـر از طبقـة    نادر كارمند اسـت؛ پيشـه  . ندباشد و او را ترسو و اهل زير بار حرف زور رفتن بدا

سرتاسر خانـة سـيمين   . ها دسترسي دارد »سرمايه«متوسط؛ گيرم كارمند بانك، يعني كسي كه به 
تصـويري  (، نقاشي و پوسـتر  )داشتن تاريخ(هاي خانوادگي و قديمي  و نادر پر است از كتاب، عكس

تصوير زني فلج كه بـه  (از نقاشي اندرو وايث  شده ، يك پوستر قاب)زمينة آسمان سرخ مسكو با پس
ويـژه تصـاويري بـا ارجـاع بـه نمادهـاي تـاريخي         ، بـه )اي در دوردست دست دراز كرده سوي خانه

از جملـه  (، مجسمه رترة نيما يوشيج، كار مرتضي مميزفكري طبقة متوسط ايراني، از جمله پ روشن
يك پيـانو  ، و موسيقي، )تر معرّف صادق هدايتهايي از نمادهاي ايران باستان و جغد، كاراك تنديس

كننـده در اركسـتر كـه خـروج آن از خانـه       شود؛ سازي هماهنـگ  كه داستان با فروش آن آغاز مي
اي است براي از ميان رفتن توازن، در برابر يك دنبك؛ سازي بس ايراني و سنّتي كه در نبـود   نشانه

آيـد؛ و تعـداد    شود و به كار مطربي مي ن بلند ميفقط صداهاي ناهنجار از آ) شايد قانون(هماهنگي 
كنـد، كـه    ها، به طور ويژه، به شجريان اشـاره مـي   دي موسيقي كه سيمين از ميان آن بسياري سي

، از »باد صبا«اي كه تنها در ماشين نشسته است تصنيف  و نادر هم در صحنه(نمادي معنادار است 
 ...، و )دهد وش مي، را با صداي شجريان گ»مشروطه«اشعار دورة 

هـاي فرهنگـي برخـوردار اسـت و      خوبي از سرمايه اي است كه به خانوادة نادر و سيمين خانواده
بـا وجـود ايـن همـه     . پيوستگي روشني با جريان تاريخي روشنفكري و ادبيات و هنر در ايران دارد

دگي كنـد؛ وسـايل   گونه بد است كه بايد در خانة پدري زنـ  سرماية فرهنگي، وضع اقتصادي نادر آن
شويي و يخچال، بسيار سـاده و حتـي تـا حـدي كهنـه و از رده خـارج        خانه، از جمله ماشين لباس

به تحصيل فرزند خانواده ارزش . اند هاي خانه هم كوچك ميزي براي رايانه وجود ندارد و اتاق. است
موشـكافانه و دقيـق   شود؛ براي او آموزگار خصوصي گرفته شده و پدر نيز بسـيار   بسياري نهاده مي

بودن است، حتي اگر برخالف نظر سـيمين   نادر هميشه در پي درست. هاي ترمه است گير درس پي
گويد، بايد ببينـي   مهم نيست آموزگار چه مي«: كند اي به ترمه گوشزد مي در صحنه. و جامعه باشد

را مراقبـت از  كند؛ همچنان كه وظيفة خـود   فشاري مي هاي پارسي پاي و بر واژه» چيست درست
گويـد كـه بـه     همة اين تصويرها در كنار هم از مرد طبقة متوسطي سخن مـي . داند مي) وطن(پدر 
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خاطرِ داشتنِ سرماية فرهنگي از الگوهاي تجويزي، از جملـه گفتمـان هژمونيـك مدرسـه، پيـروي      
نـد، حتـي   ك در جاي ديگر، در پمپ بنزين، نادر حقوق شهروندي ترمه را به او گوشزد مي. كند نمي

بـرد   اگر ترمه بينديشد كه پدر خسيس است و به خاطر دويست تومان آبروي او را جلوي مردم مي
الگوي كـنش پـدر   ). پولي كه سيمين حاضر است چندين برابر آن را بپردازد، ولي كارش راه بيفتد(

 .اين اختالف را در سراسر فيلم خواهيم ديد. و مادر با هم متفاوت است
دادن كارهاي  پرستاري را براي مراقبت از پدر و انجام/ شود كارگر نادر مجبور مياز سوي ديگر، 

راضيه را براي پركـردن جـاي سـيمين     توان گفت كه نادر آيا در اين ميان مي. خانه به كار فراخواند
تر، آيا جاي سيمين در آشپزخانه است و راضيه بايد وظايف او را انجـام   آورد؟ يا، به سخن روشن مي

شستن تـا غـذا    كردن و رخت دهد، از چاي دم نادر خود كارهاي خانه را انجام مي. وجه هيچ دهد؟ به
گويد آمدن شوهرش به جـاي او هـم مشـكلي ايجـاد      اي به راضيه مي حتي در صحنه. كردن درست

. ودادنِ كارهاي بر زمين ماندة پدر و پرسـتاري از ا  خواهد براي انجام پس نادر كسي را مي. كند نمي
كنـد و   نادر به راضيه اعتماد مي. نادر است» اعتماد اجتماعي«اي كه در اينجا مهم است سطح  نكته

گويـد از اعتمـاد نـادر بـه او كاسـته       هاي برگشتي حجت سـخن مـي   حتي زماني كه راضيه از چك
 در مقابل، شاهد هستيم كه حجت از اينكه همسرش بدون آنكه به او بگويد براي كـار در . شود نمي

گويـد كـه اصـالً بايـد از او      شود و حتـي بـه قاضـي مـي     خانة مردم اقدام كرده است برافروخته مي
خواهر حجت در برابر تهديد حجت به زدن، به خاطر اينكه بـه او نگفتـه كـه    . شكايت كند) راضيه(

، از او، كـه دسـت بـزن دارد   » غلـط كـردم  «سرعت با واژة  رود، به راضيه براي كار به خانة مردم مي
گويد تا وقتـي كـه    نادر حاضر نيست در برابر تهديدهاي حجت كوتاه بيايد و مي. خواهد معذرت مي

مرجـع  (رود  به خودش ثابت نشود كه در سقط فرزند راضيه مقصر بـوده زيـر بـار حـرف زور نمـي     
 در صحنة ديگر، در موقعيتي دقيقاً مشابه با راضيه، از شـكايتش ). اخالقي او دروني و وجداني است

هاي بدن پدرش در اثر افتـادن او از   كند، زيرا مطمئن نيست كه كبودي پوشي مي عليه راضيه چشم
تخت در همان روز باشد، ولي راضيه، با وجود اينكه فرزندش از روز پيش از مشاجره بـا نـادر تكـان    

اهي آينـدة  نادر را عامل ناكامي و تبـ  راضيه. خورده، حاضر است نادر را قاتل و مقصر جلوه دهد نمي
 .بندد   دهد و چشم بر رفتار و اشتباهات خودش مي فرزندش نشان مي

آنجا كه . در دادگاه نيز قاضي بر عليه اوست. خواهد تسليم شرايط موجود جامعه بشود نادر نمي
كند،  كند و حكم بازداشت موقت او را صادر مي گويد، قاضي به حرف او گوش نمي از مشكالتش مي
پذيرد و با وجود برخورد تند حجـت   مشابه وساطت نادر و راضيه براي حجت را ميولي در موقعيت 

گويـد   گويي قانون براي برخي ـ همچـون حجـت كـه مـي     . كند ناگهان بازداشت موقت او را لغو مي
شـود كـه از اتفـاق     شود، ولي به ضرر گروهي ديگر به كار بسته مي هاست ـ اجرا نمي  قانون عليه آن

ولـي،  . نادر بر آن است كه بايـد در ايـن وضـعيت ايسـتادگي و آن را اصـالح كـرد      . ندا هوادار قانون
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خواهـد    كند و مـي  داند، در آن شديداً احساس ناامني مي ناپذير مي سيمين همين وضعيت را اصالح
 .از آن خارج شود

مناسبات خانوادة او نيز مناسباتي سنّتي است كه رنـگ و بـويي بـه    . حجت مردي است سنّتي
حـرف مـرد اسـت، و همسـر، فرزنـد و خـواهر        در خانوادة حجت، حرف. است اهر مذهبي گرفته ظ

اند كه مبادا مرد ناراحت شـود، مبـادا مـرد گرسـنه      همه نگران. حجت همه بايد حرف او را بخوانند
 باشد، مبادا مرد اعصابش خراب شود، مبادا مرد بفهمد كه راضيه پدرِ نامحرمِ آلزايمرگرفتـة نـادر را  

اجر و مزد يك پيشة غيرصنعتي رو به زوال اسـت،   حجت كارگر بي. در شرايط اضطرار شسته است
اي  ي كه از اتفـاق روي گشـاده  »ديگران«عالقه به برقراري روابط اجتماعي با  جانب، بي به كارگر حق

تي كار شده، چك برگش براي برخورد با او دارند، و پادوي عصبي و جوشي يك كفاشي كه از كار بي
خواهـد و   دارد، و حقش را نه از سيستم جامعه، كـه از يكـي ديگـر از اعضـاي جامعـه، از نـادر مـي       

هاي پياپي او به نادر  اندازد؛ صداي بلند، برافروختگي جسمي، و توهين مشكالتش را به گردن او مي
ديـن و   بـي (خدا  نادر گرفته تا او و خانواده و آموزگار فرزندش را بي» مردبودن«ـ از زير سؤال بردن 

گويـد، از   حجت، همچنان كـه خـودش مـي   . دهند ـ رفتار او را نشان مي گو خواندن و دروغ) پيغمبر
آورد و دل خود را بـا شـكاندن شيشـة     بهره است و زود جوش مي بي» خوب سخن گفتن«سرماية 

رسـيدن   تواند سر همة زنان فيلم داد بزند، از قرآن در راه حجت مي. كند ماشين سيمين خنك مي
. دادن استفادة ابزاري كند و ديگران را به قسامه فرابخوانـد  به مقصود خودش و خود را بر حق نشان

فهمد زن متشرعش دروغ گفته و يك روز پيش از مشاجره با نادر تصادف كـرده و   اما، زماني كه مي
نادر بگيـرد و خـود   خواهد كه دروغ بگويد تا بتواند پول را از  فرزندش مرده است، همچنان از او مي

اي از زندگي شكنندة سيمين و نادر، از رفتار حجت در امان  اي، استعاره هيچ شيشه. را خالص كند
اي،  آيند و گويي آژانس شيشـه  ها با ضربات حجت به لرزه درمي نيست؛ در سراسر فيلم همة شيشه

اند با زور يا  ياد گرفتهاي است كه مردمانش  جامعه، يا زندگي سيمين و نادر در معرض تهديد طبقه
سـرانجام، چنـد   . خدا دانستن حق خود را از ديگران و حق ديگـران را بگيرنـد   دروغ و ديگري را بي

لحظه پيش از دادگاه پاياني، گويي شيشة شكستة ماشين سيمين نتيجة دادگاه را برايمـان روشـن   
يسـتاد و شكسـت؟ يـا ترمـه بـا      آيا باز هم بايد در برابر ضربات ا. رابطه شكسته خواهد شد: كند مي

 بينيم؟ مادرش خواهد رفت، همچنان كه در پايان، كودكي را آرميده در آغوش مادرش مي
افتـد تـا    ونيم صبح راه مي كند، حدود ساعت پنج، پنج راضيه، زن حجت، بدهكاري كه كار نمي

سـت آرام، محتـرم،   راضـيه زنـي ا  . ها، باردار هم است به خانة نادر برسد و افزون بر همة اين سختي
او براي اينكه شوهرش ناراحت نشود، حاضر اسـت  . متدين، بسيار مقيد به احكام شرعي و وسواسي

اصرار دارد تا اطمينان يابد كـه دكتـر سـونوگرافي زن اسـت؛ در     . حقيقت را بپوشاند و سكوت كند
ـ     د و دختـرش را  نبود سيمين، راحت نيست براي دقايقي در خانه با نـادر و ترمـه و پـدربزرگ بمان

آورد؛ دختري كه او نيز براي آنكه پدرش ناراحت يا غيرتي نشود حاضر است سكوت  همراه خود مي
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گيرد؛  كردن شير اكسيژن، به بازي مي اي ديگر زندگي يك پيرمرد را، با باز و بسته كند، و در صحنه
اند خـودش را نگـه دارد،   تو خواند، و نمي تراش كرده، روزنامه مي  مردي كراواتي كه صورتش را پاك

نشيند، تنها ديدبان بـازي ديگـران اسـت و خـود      هاي او به گريستن مي همة شرف نادر كه بر شانه
پرستان؛ روشنفكراني كـه   براي وطنشود و شايد نمادي باشد  حتي به اصرار نادر هم وارد بازي نمي

اختيـار رهـاكردن    ي بـه بـي  ها را به بازي گرفته و همـين حتـ   اي هم زيست آن امروز ديگر هر بچه
تـرين كارهـا هـم، كـه بـا كمـي        دادنِ كوچـك  راضيه حتي براي انجام. آب هم انجاميده است پيش

بـه  . گيـرد  ها برسد، با دفتر مرجع تقليدش تماس مي تواند به نتيجة درستي دربارة آن فكركردن مي
شسـتن  (بـرد   مام مـي كشان، تا ح وشو، كشان زحمت براي شست آب پيرمرد، فرش را به خاطر پيش

شـود و وقتـي    براي شستن او، دست به دامن دفتر مرجع تقليد مـي ). همة فرش حكم شرع نيست
پياپي توضـيح دهـد و بـا اصـرار      ،دهد پاسخ فردي كه آن طرف تلفن است منفي است و اجازه نمي

نكنـد و ايـن   گيرد، گويي تنها به دنبال تأييدگرفتن است تا احساس گناه  پاسخ مثبت و اجازه را مي
در صـحنة دادگـاه بـراي    ). مرجـع اخالقـي او بيرونـي اسـت    (شود  تأييد با زاري و تضرع گرفته مي

و در پايـان فـيلم هـم از    . زند، شايد اين بار راضي شود گفتن هم به دفتر مرجع تقليد زنگ مي دروغ
راضـيه از  در واقـع . خـورد  گيرد، نه به ايـن دليـل كـه حـق ديگـري را مـي       پول را نمي ترس گناه ،

كند، بلكه به خاطر آن  گفتن از آن روي كه عملي غيراخالقي در برابر ديگران است پرهيز نمي دروغ
اش با خدا گناه است و دفتر مرجع تقليـد   گويد كه، بدون توجه به ديگري، فقط در رابطه دروغ نمي

پول حـرام هـم بـه خـاطر      درستي اضطرار او را كافي ندانسته و به او اجازه نداده است؛ از گرفتن به
اش   زند، بلكه به خاطر ترسي كـه از عواقـب شـرعي و نـه اجتمـاعي      بودن آن سر باز نمي غيراخالقي

اي حقيقـت را   الگوي رفتاري او الگويي خودمدارانه است و حاضر است به گونـه . كند دارد پرهيز مي
از مـرگ  ) گويـد  خودش مي( او. بپوشاند كه ديگري متهم به قتل شود، ولي تهمت دزدي را نپذيرد

راضـيه، بـرخالف   . فرزندش آن قدر ناراحت نيست كه از نـادر، كـه بـه او تهمـت دزدي زده اسـت     
. ها شخصيت و فرديتي نـدارد  ها و موقعيت  سيمين، هميشه همسر يا مادر است؛ بيرون از اين نقش
تواند خود را  و نمي اي جز آشپزخانه ندارد، در هيچ قسمتي از فيلم تنها نيست، هيچ فضاي شخصي

اش برود و يك بيمـار را بـه تخـت     دهد كه پي كار شخصي به خود حق مي. به جاي ديگري بگذارد
جانب جامعه اسـت كـه همـواره درد     به هاي به ظاهر زير ستم ولي هميشه حق راضيه از تيپ. ببندد

آورد، ولـي   شمار مي بهبيند و هميشه ديگري را در اين درد مقصر  تر از درد ديگري مي خود را بزرگ
 .حاضر نيست اشتباه خود را بپذيرد

كم براي طبقة متوسـط ايـران، همچـون     ، بر آنيم كه، دست)1381(پور  بر بنياد واكاوي جاليي
خانوادة سيمين و نادر، شكاف جنسيتي و اختالف ميان حقوق زنـان بـا مـردان جـاي خـود را بـه       

خـواهي داده   خواهي با تماميـت  ف ميان جمهوري، يعني اختال»رعيتي/ شهروندي«شكاف سياسي 
هاي جنسـيتي چنـدان    از اين رو، در واكاوي زندگي اين خانواده شايد امكان رسيدن به گزاره. است
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خـوبي روابـط قـدرت و     ولي در خانوادة راضيه و حجت و سميه، و دورتر، خواهر او، به. شدني نباشد
انـد و از كوچـك و    ر پي تأمين رضايت مرد خانوادهزنان همواره د. شود مناسبات جنسيتي ديده مي

حجت حق دارد برافروختـه شـود، كتـك بزنـد،     . بزرگ هشيارند كه مبادا مرد خانواده ناراحت شود
چنين مناسبات قـدرتي از پهنـة خـانوادة حجـت و راضـيه      . ناسزا بگويد، و خود را داراي حق بداند

گرچـه  . كنـد  ـ تحميـل مـي   وزگار، ترمـه، و سـيمين  ـ آم شود و خود را به زنان ديگر فيلم خارج مي
شـوند، حتـي در    چنان ابراز احترامي كه راضيه، سميه، و خواهر حجت بـراي حجـت قائـل مـي     آن

نسبت با پدر سالخوردة نادر، كه بر اساس قواعد انساني و اخالقي بايـد بـه آن توجـه شـود، وجـود      
شود؛ سيمين دسـت سـنگين حجـت و     مي در داخل مدرسة دخترانه تهديد» خانم قهرايي«. ندارد

كند؛ حضور حجـت هسـتيِ ترمـه را هـم تهديـد       ضربة شكنندة او بر شيشة ماشينش را تحمل مي
گويي اگر نادر بخواهد حرفي خالف خواستة حجت بزند، اين زنان زنـدگي او هسـتند كـه    . كند  مي

برد، زيرا نـادر راضـيه را    ميهمچنين، حجت مردبودنِ نادر را زير سؤال . دهند نخستين تاوان را مي
راضيه زني اسـت كـه،   . كند كردن در و ترك خدمت مؤاخذه مي به خاطر بستنِ دست پدرش و قفل

ونيم صبح خانه را ترك كند تا  حتي با وجود داشتنِ يك فرزند و بارداربودن، بايد از ساعت پنج پنج
ولي مشـخص نيسـت   . ران كندهاي برگشتي حجت را جب دست آورد و شايد بخشي از چك پولي به

مناسبات جنسيتي كامالً روشـني بـر ضـد زنـان در خـانوادة حجـت ديـده        . كند كه حجت چه مي
. شود، ولي، در مقابل، خانوادة سيمين داراي آزادي زنان است و حتي ترمـه دوچرخـه هـم دارد    مي

تمـاعي،  هـاي اج  وضعيت خانم آموزگار هم از نظر شغلي، نـوع حجـاب و پوشـش، داشـتن سـرمايه     
 - هـاي برابـري   دهـد كـه از همـان طبقـة سـيمين اسـت و داراي خواسـته        نشان مـي ... ماشين، و 

توانـد   اي برخوردار است كه در سن باال مي چنان توانايي مادر سيمين هم از آن. خواهانه است آزادي
وضـعيت حجـاب، بـه منزلـة يكـي از عـواملي كـه        . عمالً و در صحنه به حل مشكل يـاري رسـاند  

گونة تجويزي آن مورد توجه كنشگران حقوق زنان اسـت، در خـانوادة حجـت امـري      بودن بارياج
طبيعي است، ولي در خانوادة سيمين تا حد زيادي فقط در حد اجبار اجتماعي است و از الگوهـايِ  

سيمين، كه شغل و استقالل و ماشين دارد، همچون زني نمايانـده  . كند روي نمي رسميِ تجويزي پي
گرفتن از شوهر، حتي براي ترك ايران، رانندگي، داشتن شغل، چگونگي  كه نيازي به اجازه شود مي

شـود و   ولي راضيه همواره در نقش مادر يا همسر شناخته مي. ندارد... كردن، و پوشش، چگونه خرج
رد و ـ آنچنان كه براي راضيه در كانون توجه قـرار دا  از سوي ديگر، خانواده. استقاللي از خود ندارد

حاضر است با بارداري و سختي كار كند تا مشكالت حجـت را كمتـر نمايـد و در واقـع، نمونـة زن      
خوب مطابق با الگوي رسمي و تجويزي است، در نگاه سيمين اهميـت بنيـادين نـدارد و گرچـه او     

تصـور  اي بهتر را براي ترمـه م  تواند آينده گويد بودن نادر بهتر است، بدون وجود خانواده هم مي مي
، اسـتفاده  ...كـردن خرجـي، و   زدن، كـم  نادر از خشونت غيرجنسي، همچون فريادزدن، كتـك . شود
 .آورد و دست بزن دارد راحتي جوش مي كند، ولي حجت به نمي
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 ها  نشانه. 3
هـا   اين نشانه. اند بندي شده ها در باال، دسته ها، با توجه به تحليل شخصيت برخي نشانه 2در جدول 

هـاي اجتمـاعي اشـاره     ها كمك كننـد، بـه تيـپ    پردازي فيلم و معرفي نقش به شخصيتتوانند  مي
 . هاي طبقاتي را بازنمايانند نمايند، و ويژگي

 ها ها بر اساس ويژگيِ شخصيت  نشانه. 2جدول 
 مفهوم نشانه 

 نادر

 نام؛ . 1
 احترام به راضيه؛ . 2
 كارمند بانك؛. 3
پافشاري براي گرفتن بقية . 4

پمپ بنزين، پافشاري پول در 
بــر گــزينش واژگــان پارســي 

 تصنيف باد صبا. 5سره؛ 

يـاب   شايد فرهادي بخواهد بگويد چنين آدمي در روزگار ما كـم . 1
هـا،    بـه سـرمايه  » دسترسـي «. 3داشتن اعتماد اجتماعي؛ . 2 است؛

حـق خــود را  . 4پيشـة كارمنـدي اشـاره بـه طبقـة متوسـط دارد؛       
. 5وهاي تجـويزي، مقاومـت فرهنگـي؛    گرفتن، مقاومت در برابر الگ

 فرهنگي - گاه سياسي اشاره به پاي

 سيمين

 آشنايي با پيانو؛. 2نام؛ . 1
 چمدان پر از شال سبز؛. 3
 دي شجريان؛  سي. 4
 آموزگار زبان؛ . 5
 پوشش؛. 6
 سيگاركشيدن. 7

نــام زنــان روشــنفكر و فرهنگــي ايــران معاصــر، چــون ســيمين . 1
داراي سرماية فرهنگي و نزديكـي بـه   . 2؛ بهبهاني و سيمين دانشور

ــاريخي و پايگــاه  . 3فرهنــگ روز جهــان؛  ــه رخــدادهاي ت اشــاره ب
ــر پايگــاه اجتمــاعي و عقيــدة سياســي،  . 4اجتمــاعي؛  پافشــاري ب

. 5همچنين خود شجريان نمادي است از موسيقي ايرانـي و وطـن؛   
. 6داشتن پيشـه و توانـايي برقراركـردن ارتبـاط بـا دنيـاي خـارج؛        

وشش زنان طبقة متوسط شهري كه به حجاب فقط در چـارچوب  پ
اجبار قانوني معتقدند، هنگـام بيـرون آمـدن از آموزشـگاه حجـاب      

نمادي از روشـنفكري زنـان و   . 7كند؛  تجويزي اجباري را عوض مي
 خواهي  شكستن الگوهاي تجويزي خوب و بد براي زنان، برابري

 راضيه
 نام ؛. 1
 پوشش؛ . 2
 پياپي زدن  تلفن. 3

 پوششي مختصِ طبقة سنّتي و الگوي مذهبي؛. 2راضي است؛ . 1
گيري، برداشـت از   نداشتن اختيار از خود، نداشتن قدرت تصميم. 3

 الناس و رابطه با ديگران  اي با خدا، نه حق زندگي به مانند رابطه

 حجت

 نام؛ . 1
 داراي موتور؛ . 2
ــي، اكنــون   . 3 ــارگر كفاش ك

 كار؛ بي
كردن نـادر؛   رفيخدا مع بي. 4
 دادن به قرآن قسم. 5

اشــاره بــه گروهــي . 2بايــد ديگــران حــرفش را حجــت بداننــد؛ . 1
آژانـس  اش در  اي دارنـد و نمونـه   اجتماعي كه سليقة سياسي ويـژه 

موتورسـواراني كـه حـاج    (شـود   كيا هم ديـده مـي   حاتمي اي شيشه
كرسـي  و حرفشان را با ارعاب و زور بـه  ) ها انتقاد دارد كاظم به آن

اشاره به روابط اجتمـاعي  . 4اشاره به پايگاه طبقاتي؛ . 3نشانند؛  مي
اي كـه   و ساختي كه از جامعه در ذهن دارد، من هسـتم و ديگـري  

همچون من نيست، بايد به هـر ترتيـب حـق را از او گرفـت، بـراي      
كشد، خدا با من است پـس   ميان مي توانمندشدن پاي خدا را هم به

خـود را حـق و حجـت    . مـن حـق هسـتم   پيروزي با مـن اسـت و   
هـاي منفـي دانسـتن و از     پنداشتن و ديگري را داراي همة ويژگـي 

اي از استفادة  نمونه. 5بودن براي هر برخوردي با او؛  همين رو محق
 بردن كار خود ابزاري از دين براي پيش
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 گيري  نتيجه
ي شخصـي و ناشـي از   ا نـه امـري اجتمـاعي، كـه مسـئله     ) طـالق (در نگاه نخست، مسئلة جـدايي  

جـدايي نـادر از   شـناختي   وانگهـي، تحليـل جامعـه   . آيد چشم مي نابساماني خانوادگي و شخصيتي به
روشن كرد كه فيلم، با رويكـردي اجتمـاعي و بـا پـيش چشـم مخاطـب كشـيدن داسـتان          سيمين
ور در دا/ انـد و از پـي قـراردادن بيننـده     هايي كه در حال جداشـدن از هـم   هاي شكنندة آدم زندگي

ها نه به مسائلي شخصي، كه بـه   دهد كه جدايي رفته نشان مي ها، رفته موقعيت هر يك از شخصيت
هـا   شده در فيلم ارجاع دارند و عامـل ايـن شـكاف    داده هاي اجتماعي و طبقاتي جامعة بازتاب شكاف

بـراي  ، بـه مثابـة نقـدي اجتمـاعي، تالشـي اسـت       جدايي نـادر از سـيمين  از اين رو، . هم دروغ است
شده در آن، و بيننده را، متناسب با اينكه خـود را بـه جـاي كـدام      روشنگري دربارة جامعة بازنمايي

گذارد، به پرداختن به خويشتن و داوري اخالقي در مورد خـود و جامعـه دعـوت     ها مي يك از نقش
ر فـيلم  ، بيننده، در نقش كنشگر اجتماعي، از پي تجربة شرايطي كـه د »جدايي«در لحظة . كند مي

بازنمايانده شده است، بايد تصميم بگيرد كه بماند و از حق خود دفاع كند يا با كسي كـه حـق او را   
 .خورده معامله كند و از بازي بيرون برود

دهنـده بـه    هـاي ارجـاع   هـا، و بررسـي نشـانه    در اين مطالعه، تحليل روايت، واكـاوي شخصـيت  
هـاي   تيـپ  هـاي فـيلم، بـه مثابـه     منزلتي شخصيت و تصويري از جايگاه طبقاتي ها در فيلم سرمايه

نادر، سيمين، حجـت، راضـيه، و ديگـران نماينـدة طبقـه، منزلـت، و       . دست داده است اجتماعي، به
هـاي   ها، روابط قدرت و پايگـاه  بازتابي است از جامعه، مناسبات انسان اند و فيلم هايي از جامعه گروه

هاي طبقـاتي   هاي منزلتي و ويژگي ها، شاخص سرمايه. يگرها در نسبت با يكد سياسي آن - فرهنگي
هـاي   بـودن شـيوه   زا، و ديگرگون هاي تنش هاي اجتماعي، تفاوت نشان از شكاف مورد اشاره در فيلم

ايـن امـر تأكيـدي اسـت بـر نظريـة       . هـا دارد  زندگي و ساخت خانواده و روابط اجتماعي ميـان آدم 
هـا بـا يكـديگر، جايگـاه سـرماية       ع سرمايه، تركيب و نسبت آنماركس، وبر و بورديو در بحث از انوا

 .فرهنگي و منزلت در تمايز طبقاتي و قشربندي اجتماعي

 منابع
، برگـردان محمدرضـا   روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه و زندگي روزمـره ). 1380(آسابرگر، آرتور  .1
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