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  !شناسحقتراب  اديبه 
  

  

  

  

  شگفتاريپ

  

که  کنمیممنتشر  شناسحقزم تراب يق و دوست عزياد رفين مجموعه را به يا

و  تيقبول مسئولکه همه را دعوت به  یقيرف .فشردیمهمواره اندوه فقدانش قلب را 

کن تا  يیکن، هاتالش س، منتشر کن، يبگو، بخوان، بنو" :کردیم یکار انجام

  بود. کالمشهيتک "یبشنو يیهو

 یماريدوران بدر ق او انجام شد. يلم با تشويف نقدبهشروع پرداختن من  درواقع

ان ي، او را در جرکردندیم یک به فراخور سعيارانش هر يرفقا و  ،سختش

در ز به سهم خود يقرار دهند. من ن یانقالب یرخدادهار و اخباحوادث، مباحث، 

روز را  یهالميفن يآخر یگاهگوناگون  یهابحثدر کنار ، هرازچندگاه یدارهايد

 را  هانياگفت چرا  هايیبازگون ين ايح بارکي. کردمیمازگو وصف و بش يبرا

به  رساندنیاريدر  اشیجسم یو ناتوان یماريدر اوج ب یحت اديزنده. یسينوینم

و  یبازخوان ردِ ن مجموعه يا یوشتارهااز ن یکيبود.  رينظکمو  پرتوانگران يد

  او را بر خود دارد. یراستاريو
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به، اندمنتشرشده ینترنتيا یهاتيسادر  قبالً ن نوشتارها ياست که همه ا ذکرقابل

نگاشته  راً ياخ که یغر فرهادص"فروشنده" اثر الم يف یدرباره یادداشت کوتاهي جز

 امیارين مجموعه ياانتشار و  یراستاريوکه در  يیرفقاسپاسگزارم از شده است. 

  .دادند

 يینه آشنا ددر هنر دار یمهارتنه ن مقاالت يا نگارندهاست د يتاکالزم به  ،انيدر پا

د است ي. امیهنرنقد نه  اندیاسيس یو معرفنقد  ن نوشتارها عمدتا يانما. يسفن با 

  .سردارنددر ر جهان ييتغ یسوداکه باشد  یارانيت يدر جهت تقووعه مجمن يا

  

  

  د بهرنگيما

  ١٣٩۵بهمن 
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  ؟خاکستر اي آتش

  
  »آتش -شکوفه  -خاک «: لمينام ف

  یاز شبنم طلوع یخيتار یمستند

 نيدر مورد طاهره قرةالع 

  ٢٠١۶ فرانسهمحصول: 

  

  

  »ده ويٚ ه کو که فوه لٚ وه ئاگر خ«

ست اما يران نيا یناشناخته در جامعه روشنفکر چهرهٔ ن يالعقرة طاهرهٔ اگرچه 

وجود  یدرست و شناخت کامل یو مبارزات او آگاه یمتأسفانه نسبت به زندگ
                                                 

 یاست کرد یالمثلکه خاکسترش مانده) ضرب یده و" (آتشيٚ ه کو که فوه ئاگر خوه لٚ *«
یراث دارش ميکه خود را م یرک و دانا توسط کسانيکه در آن انسان شجاع، قدرتمند، ز

  .شودیل ميتبدف، خنگ و نادان يانسان بزدل، ضع یعنيدانند به ضد خود 
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 یانقالب یهان نهضتيتراز بزرگ یکيبود که در رأس  یندارد. او زن متفکر

رش يناپذرار گرفت و رفتار و کردار سازشران قيدر ا یالدياواسط قرن نوزدهم م

ران ين پادشاهان اياز مستبدتر یکيو  ین رهبران مذهبيتردر برابر مرتجع

ان رفت، يبرکف که خالف جرجان یشاه) زبانزد عام و خاص شد. زنني(ناصرالد

 ین نبرد فکريد، با متشرعير پا نهاد، پرده حجاب دريممنوعه را ز یهاطهيح

ان و شاه شوراند و يه ماليش برد، با زبان سرخش مردم را عليپرا به یميعظ

  ده خود نهاد.يسرانجام جان بر سر عق

ران يخ اين زن برجسته تاريا یآتش" اختصاص به زندگ -شکوفه  -لم "خاک يف

ن مستند يبا ارائه ا -سنده تئاتر و کارگردان يگر، نويباز - یدارد. شبنم طلوع

ننده با ين را به همگان بشناساند. بيت قرةالعيخصو ش یتالش کرده زندگ یخيتار

ه (در ياز جنبش باب یشود بلکه به درجاتیطاهره آشنا م یتنها با زندگلم نهين فيا

لم، يگردد. فیمطلع م یخي) و مختصات آن دوره تاریالديدهه چهل قرن نوزده م

 یلم را پيشده در فطرح یهازاند تا نکات و پرسشيانگیمخاطب جستجوگر را برم

آن دوره و مشخصاً نقش طاهره دست  یخيات تاريتر از واقعقيرد تا به درک عميگ

ف روبرو شد و يبرود که دفن شد، مدام با تحر یخيتار یوجوبه جست یعنيابد. ي

در مورد  یمهم یلم، روشنگريمثال ف یبه دور ماند. برا یکلاز دسترس همگان به

در  یاکنندهنييکند که نقش تعیشاه منير صدراعظم معروف ناصرالديرکبيام

روان يه و به قتل رساندن هزاران نفر از پيطاهره و سرکوب جنبش باب یريدستگ

که  يیهااست با تعصبات و خرافه یآشکار يین خود مقابله جوين جنبش داشت. ايا

ران به خورد مردم داده يخ اين دولتمردان تاريتکارترياز جنا یکيهنوز در مورد 

  .ودشیم
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خ خود را يکه تار یگفت مردم يیکاينگار برجسته آمرخين تاريهوارد ز یزمان

 یون شک هرگونه روشنگربدهستند که تازه متولدشده باشند.  یندانند مانند کودکان

خ يان تاريدارد. ب یاخ مبارزات گذشته، نقش مثبت و سازندهيدر مورد تار

 یه تالش شبنم طلوعين زاويز اخواهد. ایشدگان، شهامت مدگان و سرکوبيستمد

  ر است.يتقدقابل

است چراکه  یه، امر دشواريزش و نهضت بابين و خيپرداختن به قرةالع

صاحبان قدرت  ین دائميدگان مورد لعن و نفريستمد یهازشيخ یهمچون تمام

ده شد، توطئه سکوت بر آن اعمال شد تا کس نداند يقرار گرفت، اسنادش به آتش کش

 یاسالم یژه در دوران جمهوريوماجرا چه بود و واقعاً چه گذشت. بهو نفهمد که 

غدغن بوده و همواره با  یخين دوره تاريدر مورد ا یق و داوريکه هرگونه تحق

دن ي، از همان آغاز به قدرت رسین رفتار ارتجاعيد روبروست. ايسانسور شد

ران يدر ا ینيد یهاتيبر اقل ینه کردن ستم مذهبيدر خدمت نهاد یاسالم یجمهور

  ان قرار داشته است.ييمشخصاً بها

د ياست چراکه تول یريه، امر خطيزش و نهضت بابين و خيپرداختن به قرةالع 

 ید با تضادها و مشکالتيساز مدام بالميغ است. فيراه رفتن بر لبه ت یخيمستند تار

 یعني( یعلم یطرفیچون ب يیست. تضادهايوپنجه نرم کند که حلشان آسان ندست

از  یو تعهد اجتماع یدارکسو با جانبيگونه که بوده) از خ به آنيبرخورد به تار

روز و يان نگاه امروز با نگاه ديت از امر عادالنه)؛ تفاوت ميگر (حمايد یسو

. یخيتار یهاتيروز کارگردان با واقع یاسيس – یدتيل عقيان تمايتقابل م

تر لم بلکه مهمي، فرم و سبک فیها محتوتنل تضادها نهين قبيبرخورد به ا یچگونگ

. در مورد مستند "خاک، شکوفه، آتش" دهدیمنش کارگردان را بازتاب ياز آن ب

ت يخود را به واقع یخيساز توانسته مستند تارلميا فين است که آيا یز پرسش اصلين
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 یت شخصيک روايا صرفاً يک کند يشتر سازگار و نزديو مبارزه طاهره ب یزندگ

  وضوع ارائه داده است؟از م

مناسب تالش  یريتصو ینمادها یلم با استفاده از برخيدر آغاز ف یشبنم طلوع

همراه با پسر  یخ ببرد. طلوعيننده را با خود همراه کند و به اعماق تاريکند بیم

در  یشناسس نشسته، پسرش همچون باستانيخردسالش کنار رودخانه سن در پار

گذر  یاز تونل ین دو سوار بر قطارياست. ا یتکه سنگدن گردوغبار از يحال روب

 یشود. راویکه به قرص روشن و کامل ماه منجر م ی؛ تونلتونل زمان .کنندیم

ن مستند، از يا یخير تاريها و تصاومصاحبه یاللم، کارگردان است که در البهيف

  شود.ینشان داده م یريو کار او به همراه فرزندش تصاو یلحظات گوناگون زندگ

مراحل  یدهد و با ویم خطاب قرار مين را مستقي) قرةالعی(شبنم طلوع یراو

یخانوادگ یکند: از تولد طاهره تا ازدواج و زندگیاش را مرور میگوناگون زندگ

ت ياش، اشاره به موقعزمانه یاش، کسب کامل دانش مذهباش، طالق خود خوانده

شدن ليه، سفرش به کربال و تبديخيب شدن طاهره به مکتي، گرواو یممتاز اجتماع

عنوان تنها باب، انتخاب شدنش به یاش از محمدعلیرويپروا و پیب یشورشکيبه 

اسارتش و  دورهٔ اش، یه، شعر و شاعريجنبش باب یرهبر نفره ١٧ یزن از اعضا

  د.يگویسرانجام از مرگش با او سخن م

خ را يزد. اگرچه تاريآمیم خ درهمياز تار یخ با شهادت شخصين تاريارائه ا 

 یعني –ن سبک يکسان گرفت اما اتخاذ اي یفرد یهاتوان با خاطرات و شهادتینم

ت و کشش يبر جذاب –اش یخيتار یهاافتهيان يو ب یراو یشخص یحضور زندگ

تر کردن برجسته یآورد که بجایرا از همان آغاز ببار م یلم افزوده اما تناقضيف

ن يل خوانش کارگردان از ايموجب تحم یره، در مواردافکار و اعمال طاه

ن! يطلبانه از طاهره قرةالعشاعرانه اما اصالح یشود. خوانشیم یخيت تاريشخص
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سندگان و محققان ياز نو یتالش کرده از زبان برخ یهرچند که شبنم طلوع

 را یمختلف از و یهاطاهره و برداشت یگوناگون زندگ یايها و زواهي، الیخيتار

ش يخو یاسي، سیدتيو تعصب عق یداورشيپ ،یطرفیتحت عنوان بنشان دهد اما 

  کند.یمل يتحمننده يرا به ب

ه يه)، بهيخ و متخصص دوران قاجاريچون عباس امانت (استاد تار یافراد

(استاد  یالنيخ)، فرزانه ميا آدمبکان (محقق تاريست)، ثرينيسنده فمي(نو ینخجوان

جه يرند و نتيگین قرار ميگر در برابر دوربيچند تن د ، موژان مؤمن وات)يادب

ن افراد آثار ياز ا یکنند. برخیان ميو وضوح ب یراحتقات و نظر خود را بهيتحق

سخنان  یالاند. در البهه نگاشتهيا جنبش بابيمهم در مورد طاهره  یا ادبي یخيتار

هامات مربوط به ها و اب یاز ناروشن یاريشوندگان، بسن مصاحبهيک از ايهر 

یمنسبتاً متفاوت تالش  یفکر یهادگاهيشود. آنان با دین برطرف ميقرةالع یزندگ

که  یخين و دوره تاريقرةالع یدر مورد زندگ یحيتا حد امکان اطالعات صح کنند

 یشوندگان طاهره را زنبرد، به دست دهند. اغلب مصاحبهیدر آن بسر م یو

ش يدوران خو یدر مناسبات اجتماع یرات اساسييکال دانسته که خواهان تغيراد

از جهان یان زن و مرد بخش مهميم یجمله برابرها منان انسانيم یبود و برابر

  داد.یل ميرا تشک یو ینيب

 یبرخکه چگونه نيانگشت نهاد. ا یخيآن مقطع تار یهایژگيعباس امانت بر و

ران در يکرد. شکست ا ران را عوضيچهره ا یاسيس - یر و تحوالت اجتماعييتغ

 یه و آغاز تصادم فرهنگ غرب و شرق و شروع بحران فکريش با روسيهاجنگ

و آغاز  یخيک دوران تاريان يانگر پايمردم .... ب یهایتيدر جامعه و رشد نارضا

حاکم بر آن دوران، ظهور امام  ید بود. ازنظر امانت در تفکر مذهبيدوران جد

ن ي، قرةالعید نداشت. ازنظر ويه و آغاز دوره جدک دوريان يجز پا يیزمان معنا
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عه را ابراز کند. يان شيت ماليان دوران حاکميکرد تا پا یبانيباب پشت یاز محمدعل

د دانست. عباس يطاهره را اعالن شروع عصر جد یاو برداشتن حجاب از سو

نظم حاکم بر  یکه به معنا یوناني یاامانت از گره خوردن مفهوم ناموس (کلمه

 یکيزن  ینکه چگونه فرودستيت سخن راند و ايو جهان است) با مسئله جنس یتيگ

ر ين رکن را زيکه ا یده و رفتاريحاکم است. هر ا ینيباز ارکان مهم تفکر و جهان

در سست  یزند. طاهره با کشف حجابش نقش مهمیسؤال برد به ناموس ضربه م

 ین ناسزاهايشترينبود که بجهت یدوران خود داشت. ب یاسالم ینيبکردن جهان

 یهامخالفت ید و حتيدشمنانش شن ی" را از سوی"ناموس یهاضد زن و تهمت

  خت.يه با خود برانگيروان جنبش بابيان پيرا در م یجد

ن در مکاتبات آن دوره، يجامانده از قرةالعه مطالعه آثار بهيا آدمبکان بر پايثر

طور ن در کالمش بهيند قرةالعد کرد که هرچيسخن راند و تأک یاز افکار و

نبوده  یامروز یست به معناينين معنا فمينبرده و به ا یمشخص از حقوق زنان نام

ها بود. ناگفته نماند که ان انسانيم یحقوق یدر جهت برابر یاست اما اعمال و

 یغه و آزاديان زن و مرد، ممنوع کردن صيم برابر ارث ميباب از تقس یمحمدعل

  کرد.یتماع دفاع محضور زن در اج

کرد اعمال و رفتار طاهره را به یسع یستينيفم -  یت ادبيبا روا یه نخجوانيبه

افته بود که زمان ينکه طاهره دريح دهد. ايدانست توضیاد ميکه ز یعنوان زن

ن يق و آگاهانه ايد پا نهاد. درک عميد به دوران جديده است و باير فرارسييتغ

 یرو پروا از کسنيان طاهره شد و ازايپایب ینرژا یموضوع منشأ و منبع اصل

ران را ادامه يونشان امروز در انامیب یسخنانش گورها یانينداشت. او در بخش پا

  .ن دانستيونشان قرةالعنامیگور ب
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آن  یط اجتماعيک به سهم خود بر شرايز هر يشوندگان نگر مصاحبهيد 

عار طاهره پرتو افکندند. حاصل ، افکار و اشیخانوادگ یشخص یروزگار و زندگ

چون طاهره  یابود که از آن شکوفه ینشان دادن خاک مساعد ین تالش جمعيا

  .ُرست

 یوندهايرا و مؤثر و پيگ یخير تاريتصاو یدمان معنادار که با برخين چياما ا

شود. یخته ميگسازهم یشود ناگهان با سخنان منصوره شجاعیل ميماهرانه تکم

بخشد که نه یلم ميبه ف یت دلبخواهي، هویچسباندن منصوره شجاع با یشبنم طلوع

 یاسيبه رفتار و کردار س یلم دارد نه ربطيو ساختار ف یبا محتو یوند منطقيچ پيه

شود. منصوره یه بدل ميسوکي یاسيغ سيتبل ینوعلم ناگاه بهين. فيطاهره قرةالع

ن يغ کمپيندارد. فقط به تبل گفتن یبرا ین حرفيدر ارتباط با طاهره قرةالع یشجاع

کلمات "چهره  یخراسان ین احمدينکه چگونه نوشيپردازد و ایون امضا ميليم کي

ون امضا يليمکين يف کمپيتوص یاز طاهره برا یرو" را از شعربه چهره روبه

  ن!يبه وام گرفت. هم

ون امضا، يليمکين يک از اسناد منسوب به کمپيچيذکر است که در هقابل

ن ين و شعر طاهره قرةالعيبه وجه اشتراک روش "چهره به چهره" کمپ یاهاشار

ن در تابستان ي" که کمپیچهره به چهره و گروه ینشده است. در "جزوه آموزش

ها ینيشود. کمپیافت نمين موضوع ياز ا یاچ نشانهيز هيمنتشر کرده، ن ١٣٨۵

ل ين دلياند. به همدهکر یسازمان ملل کپ یروش "چهره به چهره" را از بروشورها

سه روش "چهره به چهره" يبه دنبال مقا یدرستسندگان بهيدر جزوه مذکور، نو

غات در انتخابات (افغانستان و عراق)، موارد آموزش يج و تبليخودشان با روش بس

 یهاهستند که سازمان يیهاگر روشياسهال کودکان و د یماريب نهٔ يدرزم یبهداشت

لم ين فيبه کاربردند. در ا یالمللني) در سطح بیردولتيغ یاه(سازمان یاوئ یان ج



 

14 
  

یت ميواقع یجااالت خود را بهيا خيد يگویا آشکارا دروغ مي یمنصوره شجاع

  .نشاند

د يلم آن است که بگويدر ف یاز گنجاندن منصور شجاع یت طلوعيظاهراً ن

لم يه مخاطب فب یعوض یمانده است. اما آدرسیراث طاهره در جامعه باقيچگونه م

ون يليمکيطلبانه و سازشکارانه ن اصالحين کجا و کمپيدهد. شورش قرةالعیم

ل کردن آتش به يدن بر آتش وجود طاهره است. تبدين آب سرد پاشيامضا کجا؟ ا

خانه به خانه  –رو ان "چهره به چهره روبهيتوان مینم یچ ارتباطيخاکستر است. ه

ون امضا برقرار کرد. طاهره در زمان يليمکي نين با کمپي" قرةالعیبه کو یکو

وه رزمنده بود نه دنبال سرپوش گذاشتن يقت، پراکندنش به شيخود دنبال کشف حق

 ینيندارد"! کمپ یچون "حقوق زنان با اسالم منافات يیهاقت و پراکندن دروغيبر حق

 ینخ بود که زمايتار یناسورهايحق و استغاثه از دا يیاش گدایکه مشخصه اصل

  .ه آنان شورش کرده بوديطاهره عل

کاهد: با جدا کردن یز از زبانه آتش طاهره مين یگريق دياز طر یشبنم طلوع

ن يروان ايگر پيکه برپاشده بود، با جدا کردن او از اعمال د یطاهره از نهضت

ی"ب یآورده بودند. انگار طاهره شخص یمبارزه رو یقهر یهاوهيجنبش که به ش

جمعه جهت او را به جرم مشارکت در ترور امامی"مظلوم" واقع شد. ب گناه" بود که

کردند و ناروا اتهام دخالت در ترور  ین (عمو و پدرشوهرش) زندانيقزو

ن ماجراها يدر ا یزدند. درست است طاهره نقش عمل یشاه را به ونيناصرالد

انکار است که بلرقايبود اما غ یر و زندانيشاه، اسنينداشت و هنگام ترور ناصرالد

ش ياران بزرگ معرکه" بود. وجودش سراپا آتش بود و نداياز "آتش ب یکيطاهره 

ن و شاه بود. افکارش يمتشرع یدن هستيکه قصدش به آتش کش یافروز. کسآتش

ترش) بود. هرچند جنبش کاليژه جناح راديوه (بهيبخش مبارزان جنبش بابالهام
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وضوح د اما طاهره بهيسنج یکنون یانقالب یهانبشج یارهايتوان با معیه را نميباب

چون بهاءهللا  یجهت نبود که با مخالفت کسانین جنبش بود و بينده جناح چپ اينما

ه) قرار يگر رهبران جنبش بابير قدوس (از ديتکف ی) و حتینور ینعليرزا حسي(م

به  باب بود یآزاد یبرا یگرفت. طاهره در مجمع "بَدَشت"، موافق شورش قهر

شرکت جست.  یمازندران شد و در جنگ معروف به قلعه طبرس یل راهين دليهم

رجوع وست يپ ن بهيه و نقش طاهره قرةالعيخ جنبش بابيه با تارياول يیآشنا ی(برا

ها گردآورده یفرونشاندن شورش باب یر برايرکبيکه ام يیرويشود.) ده هزار ن

ان يبود که مال یه در قلعه طبرسل حضور طاهريبود، آنان را در هم شکست. به دل

" را به راه انداخته یعه " به حمام رفتن طاهره با مردان در قلعه طبرسيو عوام شا

  .بودند

انه يکه وحش یق در مورد نقش طاهره در جنگ و جنبشيشک قضاوت دقیب

فه يوظ ین امر فقط بر دشواريست. ايان رفت، آسان نيسرکوب شد و اسنادش از م

ک مستند يد. درهرصورت از سازنده يافزایم یخيک مستند تاريده ا سازنيمحقق 

ت برخورد نکند يروز به واقع یاسيالت سيتما یرود که بر مبنایانتظار م یخيتار

ک موضوع با ياز  یبرداران بهرهيعمل نکند. فرق است م یو دلبخواه ینشيو گز

موجود  یخيتار ن جنبشيمختلف از ا یهاتياز آن. درست است روا یبردارپرده

ها هست. اما تيخ همواره عرصه نبرد روايز درست است که تارين نياست. ا

گوناگون گاه  یهاتيروا یحسابخ جمع يست. تاريها نتيخ، برابر با روايتار

از  يیبا رازگشا یخيتار یهاتين روايست. تفاوت است بيهمساز، گاه ناهمساز ن

مشخص بود نه  یاجتماع – یخيتارت يعک واقيه ي. جنبش بابیخيتار یهاتيواقع

یعمل کرد. نم ینشيمختلف، گز یهاتيتوان تحت عنوان روای. نمتيچند واقع

ز يگناه" نشان داده شود، شورش قهرآمین "مظلوم و بينکه قرةالعيا یتوان برا
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ز و يري، شورش نیچون جنگ قلعه طبرس يیهاده گرفت. بر جنگيان را ناديباب

ن در يماهه مردم شهر زنجان سرپوش گذاشت. اگر قرةالعتام و مقاومت هشيق

ً هم يدادند، مستقی" که به او نسبت ميیها"جرم تنها از ارجداشت نهیم دخالتما

شد. چراکه یز ميتر نبسا افزونشد که چهیکاسته نم یاگاهش ذرهيوقرب و جا

ها رها هيچنگ سا ان خشونت عادالنه در برابر خشونت ناعادالنه بود. ازيتجسم و ب

  .ميآفتاب گام بردار یم شد اگر محتاطانه در مرزهاينخواه

شعر معروف و  یقيدر انتخاب خواننده و موس یه محتاطانه، حتين روحيا

ان يشجر یست که صدايجهت نیشود. بیز مشاهده مين نيمنتسب به قرةالع

اندن شعر شود که در حال خویپخش م - یهنگام رانندگ - لم ياز ف یادرصحنه

 یدون فروغياد فريزنده ین شعر را زمانيرو" طاهره است. ا"چهره به چهره روبه

محکم،  يیکامالً متفاوت، با صدا یبا اجرا کرد. البته با سبکيز یابه شکل ترانه

چ يکند که هیجاد ميرا در شنونده ا یتا شور و حال متفاوتيفيکه ک یرسا و غن

زمزمه عاشقانه  یکيان ندارد. يه محمدرضا شجرو عارفان یبا سبک سنت يیخوانا

 یگرياست د یناسوت یکيسوز و ناله عارفانه.  یگريانه است ديو مبارزه جو

او را  یگريخواهد دیجامعه م ین را در نبض تپنده جاريقرةالع یکي. یالهوت

  .داردیاز دسترس مردم دورنگه م یسيا قديچون عارف 

شنهاد ازدواج داد. ين پيشاه به قرةالعنيناصرالدا يشود که گویلم اشاره ميدر ف 

یدرست به نظر نم یخيهاست، ازنظر تارار بر سر زبانين نکته که بسيتکرار ا

ن در يقرةالع یريناپذخواهند بر سازشین نکته ميبا تکرار ا یارينکه بسيرسد. ا

به لحاظ  شاهنيگر. ناصرالديز ديت چيز است اما واقعيچکيد کنند يبرابر شاه تأک

ن ين شرع، قرةالعيشنهاد ازدواج دهد. ازنظر قوانين پيتوانست به قرةالعینم یشرع

ازدواج و رابطه با زن ناشزه حرام است.  یشد. در فقه اسالمیزن ناشزه شناخته م
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اگر زن  ینشده باشد، حت یاست که شوهرش حاضر به طالق و یزن ناشزه زن

گاه حاضر نشد چيهمسر طاهره ه یحمد برغانکرده باشد. مأل م يیرسماً اعالن جدا

که  یزمان یحت یت بشناسد. مأل محمد برغانيش را به رسميطالق طاهره از خو

برد، طاهره یبسر م یطاهره به جرم کشتن پدرشوهرش در زنجان در حبس خانگ

اصطالح "اصل و ک خانواده مجتهد بهين امر طاهره از يا یرا طالق نداد. سوا

توانست دخترانش را به ینم یراحتبوده که شاه به یترم" حکومتنسب دار و مح

  .خود دعوت کند یسراحرم

ن مسئله در يامروز به گذشته، منشأ خطا خواهد شد. ا یارهايم نگاه و معيتعم

کند. یز صدق ميو برخورد طاهره به آن ن یت و عشق مادريمورد موضوع مادر

که در سر  يیتحقق سودا یرا برااست که طاهره، فرزندان خود  یتين واقعيا

نهاده  یدر راه تحقق اهداف عال یکه پا یهر زن ین امر برايداشت، رها کرد. ا

هر  یشاروياست که پ یو مهم یواقع یاز تضادها یکينيآموز است. اباشد، درس

خ يفا کند. در تارينقش مهم ا یقرار دارد که بخواهد در تحوالت اجتماع یزن

ان عشق به فرزند و يکه مجبور به انتخاب م ین کم نبودند زنانرايمبارزات مردم ا

ش را وقف اهداف يجان خو یو حت یزندگ تر شدند وعشق به اهداف بزرگ

دار از يت ديه طالق، زندان و محروميا پيش کردند يخو یا مبارزاتي یاجتماع

  .ر پا گذاشتندي" را زین معنا "عشق مادريدند. به ايفرزند را به تن مال

ت يو فعال ینسبت زندگ یشبنم طلوع یهاگر از دغدغهيد یکين موضوع يا

لم يو فرم و سبک ف یبر بسترساز يیر بسزايکه تأث یان است. دغدغهيطاهره قرةالع

ان "فقدان عشق يان حضور و عدم حضور؛ تناقض ميگذاشته است. تناقض م

نسبت  یوعشبنم طل ی" در نزد طاهره با حضور ابراز عشق و محبت دائمیمادر

که فرزندان  یلم برجسته است. مادريف یهااز صحنه یش در برخيبه فرزند خو
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ینما يتواند ینم یسازلميهنگام ف یکه فرزندش را حت یخود را رها کرده و مادر

ر همسر متعصب طاهره يا تقصيا طاهره عاشق فرزندانش نبود؟ آيرها کند. آ خواهد

ساز در لميمحروم کرد؟ ف یابراز عشق مادر بود که او را از فرزندانش دور و از

 یمعضل جد یدرستکسو بهيها ندارد. از ن پرسشيا یبرا یش، پاسخيکلنجارها

ر يزن به تصو یاجتماع یهاتيو مراقبت از فرزند را در ارتباط با فعال ینگهدار

تحقق  یک زن برايست "رها کردن فرزند" توسط يگر حاضر نيد یکشد از سویم

ً مرهميلم از ايرد. فيک ارزش بپذيعنوان تر را بهیلاهداف عا  ین لحاظ صرفا

  .کال طاهرهيشبنم با ارزش عمل راد یهاان ارزشين کشاکش دردناک مياست بر ا

بود نه  یستينيفم یامروز یجدا شدن طاهره از فرزندانش نه به معنا

نسان درک انسان از مقوله ا یخيطور که در هر دوره تار. همانیستياليسوس

متفاوت  دورهز در هر ين یت و درک از عشق مادريمتفاوت است. درک از مادر

 یتوان به قضاوت در مورد عملکرد مادریبا نگاه "مادرانه" امروز نم است.

مرفه و ممتاز جامعه بود که  طبقهٔ متعلق به  یچون طاهره نشست. طاهره زن یزن

ت کودکان را بر دوش يم و تربيو تعل ینگهدار فهٔ يوظن طبقه ياو، زنان ا زمانهٔ در 

                                                 
ت يرا هو یجامعه مردساالر است که مادر یهااز برساخته یکياساساً  یعشق مادر*

 یدارهد بچيند، بايزاین مبنا که چون زنان بچه ميداند. بر ایت عمده زن ميو مشغول یاصل
ست. ي" موجود نیزه مادريبه نام "غر یآنکه امراست. حال یزيغر ین امريهم بکنند و ا

کردن  یت مادريکه قابل یکند. فرهنگیزه" را همواره فرهنگ مسلط جامعه القا مين "غريا
 یعنوان نقشبه یت و عشق مادريدهد تا مادریرا به زنان آموزش م ینقش مادر یفايو ا
": یژنولوژ«"فصل تواند به ینه خواننده مين زميشتر در ايبحث ب ید. برافتيجا ب یعيطب

 یاز کتاب "نقد جهان اوجالن" اثر صالح قاض» الناو الهه مادر در جهان اوج یريزن اث
ران يست ايرا توسط حزب کمونين کتاب اخيد بهرنگ رجوع کند. ايام یزاده با همکار

 شده است.  ست) منتشريمائوئ –ست ينيلن –ست ي(مارکس
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 ه داشتند.يدا یو همگ دادندینمر يفرزندانشان شبه  ین دسته از زنان حتينداشتند. ا

طاهره از فرزندانش برخورد کرد.  يیجدا به یامروز یارهايد با معيرو نبانيازا

شد. یامثال طاهره در آن دوره محسوب نم یبرا یامر دشوار يین جداياحتماالً ا

را عنصر پررنگ گسست از سنت و يکال بود زينه رادين زميکردار طاهره در ا

  .خانواده را بر خود داشت

دان و ترک آنان، از فرزن یزه کردن دوريساز است که با دراماتلميت فين روايا

ک يبا انگشت نهادن بر  یکند. طلوعی" را برجسته میت و عشق مادري"مادر

ام عمل ين پيگزيام خود را جايروزمره زنان، پ یزندگ یتضاد و مشکل واقع

لم (قصهيف یعناصر فرم ینه برخين زميکند. در این ميکال طاهره قرةالعيراد

لم يف یعناصر سبک ی) و برخیو شهادت فرد یت شخصيق رواياز طر یپرداز

با  یقيو فرزندش) به طر یروزمره طلوع یوگوو گفت یاز زندگ یپرداز(صحنه

لم مستند است ين خالف سنت فيالقا شود. ا یام نادرستيشوند که پیب ميگر ترکيکدي

 یعنيو مطلب به تماشاگر است.  یو رساندن معن یکه در درجه اول دنبال روشنگر

ند يبیابد و تماشاگر آزاد باشد ازآنچه ميقت گسترش يکه حق یاهگونت بهيطرح واقع

افته است که يپرورش یتيلم مستند واقعيکند. درست است که ف یريگجهيخود نت

تر یعال یدر سطح ین خلق دوباره زندگيگذارد؛ اما ایات ميدوباره پا به عرصه ح

                                                 
ان يژه در ميوه بهيت در دوران قاجاريو مادر یتفاوت درک از نقش مادر یبرا*

شاه رجوع شود. تاج نيطبقات حاکِم با امروز به خاطرات تاج السلطنه دختر ناصرالد
ً هيتقر یک ويولوژياش بود و مادر بهياش دایسد مادر واقعينویالسلطنه م در  یچ نقشيبا

ان او فرزندش وجود يم یچ عشقيت دخترش نداشت و هيم و تربي، مراقبت و تعلینگهدار
در دوران  یاز زنان مرفه جامعه حت يیهاان بخشير ندادن به بچه در مينداشت. ش
  .ز مرسوم بوديرضاشاه ن
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رد که به حداکثر و در يت گصور یاگونهد بهيبا یخيمستند تار یهالميژه در فيوبه

شتر آنيتر باشد و به فهم بکينزد یواقع یهاو انسان یخيحد امکان به حوادث تار

ق يو توجه دق ینيت عيق به واقعيعم یفتگيلم مستند بدون شيرساند. خالق ف یاريها 

  .تجسم بخشد یدرسترا به یخ واقعيتواند تاریهر دوره نم یبه بستر اجتماع

 یهاشود تا شاهد رستن شکوفهیاست که انجامش طلب م یاديز یهنوز کارها

از ين ی. جامعه ما به هنرمندانباشند بهاران یآمد گوکه خوش يیهام. شکوفهيباشنو 

  .آور بهار باشنداميپ يیجودارد که بدون مصلحت

  

  ١٣٩۵مهر  
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  وستيپ

  

  ؛یخيه: بستر تاريجنبش باب
  نيقش طاهره قرةالعن

  

  

یتر و قطعیر واقعيکه تاکنون صورت گرفته به تصو یخيقات تاريمن تحقيبه 

ذکر است که افت. قابليتوان دستین ميو نقش قرةالع یه و زندگياز جنبش باب یتر

است که ژاله  ین برگرفته از سخنرانيطاهره قرةالع یاطالعات مهم در مورد زندگ

در کانون  ٢٠٠۵ئن " در ژویت زندان و زندانيتحت عنوان "جنس یاحمد

طاهره و  یع زندگيبد یاز منظر ین ارائه داد. ژاله احمديبرل یاسيپناهندگان س

قرار داده  یزن را مورد بررس یاسيس ین زندانيعنوان اولبه یل اعدام ويدال

  .است

رنده اطالعات يکه دربرگ ی"رگ تاک" اثر دالرام مشهور یاز کتاب دوجلد

  .شده استز استفادهي، نه استيدر مورد جنبش باب یديمف

مه اول قرن يران در نيا یاجتماع – یاقتصادط يل از شرايناگفته نماند که تحل

  است. یگريد یبررسازمند ينه يجنبش باب يیربنايز یهانوزده و محرک

*****  

مه اول قرن نوزده يران در نيا یخيه محصول مجموعه تحوالت تاريجنبش باب

 یرتيو رکود عش يیستاي، جامعه را از ایغرب یران با کشورهايبود. تصادم ا

ها و ان شد. جنگيه عيران در مقابل اروپا و روسيا یخارج کرد. ناتوان یفئودال

 یهارون آورد. با جنگيب یخيان را از رخوت تاريراني، ایتعرضات استعمار
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ت ي) مشروعیبار (مانند ترکمن چااسارت یل قراردادهايران و روس و تحميا

تنها اهل ک نهيدئولوژيا یر سؤال رفت. بحرانيه زيقاجار یاسيس -ک يدئولوژيا

ت يحاکم یمردم از دو ستون اصل یتيفکر بلکه کل جامعه را فراگرفت و نارضا

اقشار و طبقات جامعه به درجات مختلف  یت و سلطنت) افزون شد. تمامي(روحان

ورد به بحران کردند. در برخیرات را حس ميياز به تغيو به اشکال گوناگون ن

ن دوره، بخشيا یجاد شد. در ابتدا و انتهايت و سلطنت ايان روحانيم یفوق، شکاف

ران تا يعهد ايشاه، ول یرزا (فرزند فتحعليهمچون عباس م – یدولت یاز امرا يیها

 – یاسيس یساختارها یر در فکر انجام اصالحات و نوسازيرکبي) و ام١٨٣٣سال 

ت و دربار ياز روحان يیهار تضاد با منافع بخشدولت بودند که بخشا د ینظام

ون که بر دانش و سواد انحصار ياز روحان يیهاگرفت. هرچند بخشیقرار م

ج به اصالح يجه به تدريافتند و درنتين را دريدر د یز ضرورت اصالحاتيداشتند، ن

  آوردند.یرو ینيد

ان کشاکش يه به پا گرفت کيخيبه نام ش یه جنبش فکريقبل از ظهور جنبش باب

ها معاد یخيرابطه مذهب و حکومت بود. ش یعه و چگونگيدرون مذهب ش

 یامت را نفيش در روز قيخو یبرخاستن مردگان با بدن ماد یعني – یجسمان

ح قرآن بود و يآن نشاندند که در مقابل نص صر یجارا به یکردند و معاد روحان

ا ين آنان "رکن رابع" يفزون بر اگذاشت. یر قرآن باز ميتفس یدر عمل راه را برا

 یگرعهيدر ش ین بدعتيد، نبوت و امامت اضافه کردند. ايعه کامل" را بر توحي"ش

عمو و  – یبرغان یر مجتهد بزرگ، مأل محمدتقين رو مورد تکفيبود. از هم

ا يعه کامل" يکه "ش ین بدعت هرکسيقرار گرفتند. طبق ا –پدرشوهر طاهره 

ظهور  یبود برا یاهين امر پايتواند به امامت رسد. ایب خاصه" باشد مي"نا
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ز. انتظار ظهور امام زمان بازتاب يدن روز رستاخيک امام زمان و فرارسينزد

  .بود که جامعه را فراگرفته بود یاجتماع – یخيبحران تار

باب  یه گرفت. محمدعليان جوانان اهل فکر آن زمان پايدر م ین بدعت گريا

در بوشهر بود که خواهان  یافت. باب تاجر جوانيم يتعل ین مکتب فکريدر ا

ها مانند "دبه سنت ین مربوط به تجارت بود و بر برخيدر قوان یاصالحات

 ینين روشنفکر ديآورد. او نخستیج بود، سر فرود نميدرآوردن" که در تجارت را

افت. او يخود  یبرا یروانين شد و پيکال مبلغ فعال رفرم ديراد یاوهيبود که به ش

ظهور کرد و اعالن کرد" من آنم که هزار سال  یادعا یسالگ ٢۵سرانجام در 

در جامعه به راه انداخت مردمان  یان اعالن حضور ولولهيد" ايمنتظرش هست

شان يهایمرهون افشاگر انيباب یه اجتماعيدند. گسترش نفوذ و پايبه او گرو یاديز

  .عه" بوديعه شني"ش یطورکلبه ون در قدرت ويروحان یاکاريو ر يیاز دورو

 یهان جنبش جلب شد. در متن کشمکشيان به اياز دولت یدر ابتدا، توجه بخش

مانند  – یحکام محل یت و دولت، برخيان روحانيآن دوران م یاجتماع یاسيس

ت خود قراردادند. يان را تحت حمايجنبش باب –حاکم قدرتمند و ثروتمند اصفهان 

فرستاده محمدشاه به نزد باب،  یدند. حتيارا به باب گروان آشکياز دربار یبرخ

باب  ین محمدشاه و محمدعليب یداريروش شد. قرار بود ديپ یدار با ويپس از د

ن ير محمدشاه) ايوز(نخست یرزا آقاسيم یل مخالفت حاجيرد که به دليصورت گ

 یراه یان دولتياز سپاه یباب تحت مراقبت گروه یمالقات انجام نشد و محمدعل

 یاگونهبدل شد. به یاک جنبش تودهيه به يبود که باب ین درست زمانيماکو شد. ا

به باب زند. عمالً باب در  یاجرئت آن را نداشت که صدمه یرزا آقاسيم یکه حاج

ه يبه جنبش باب یگريد يین امر حال و هوايده شد. ايدر شهر ماکو به بند کش یاقلعه

ر يماکو اقامت داشت. نفوذش چنان باال گرفت که سفماه در  ٩باب  یداد. محمدعل
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ت جنبش يگر منتقل کنند تا از سرايد یجاران خواست که او را بهيروس از دولت ا

ه منتقل شد. يق از دهات اروميشود. باب به چهر یريمرز جلوگ یسوه به آنيباب

به رو او شدند. سرانجام باب را يپ یز گروهين یحيمس یان روستاهاياز م یحت

بود که حکومت امر کرد  یبه حد یدار از ويد یز منتقل کردند. استقبال برايتبر

دارش رود اموالش ضبط و به حبس ابد محکوم شود. سرانجام در يهر کس به د

را صادر کرد و  یر دستور قتل ويرکبيساله بود امیکه باب س یزمان ١٨۵٠سال 

  .ز گلوله باران شديباب درتبر

ان را يان بلکه درباريتنها مالباب نه یريش پس از دستگجنب یگسترش انفجار

دن يزمان بود با مرگ محمدشاه و به قدرت رسن هميز به وحشت انداخت. اين

 یدستان شهريوران و تهشهيپاز  یارير. بسيرکبيشاه جوان با صدارت امنيناصرالد

آمدند. ن، زنجان، مازندران به حرکت دريچون فارس، قزو یدر مناطق يیو روستا

رو يت شهر) پيت شهر زنجان (برابر با دوسوم جمعيهزار نفر از جمع 15ند يگویم

ان در سراسر يه شمار بابير روسيخطاب به سف یار در نامهيرکبيباب شدند. ام

ان در شهر هشتاد يتعداد باب یگريکرد. منبع د یابيران را صد هزار نفر ارزيا

ان را در مقابل ير دربار و ماليرکبي. امن زدينفر تخم ۵٠٠٠هزار نفره تهران را 

ا کرد. البته يسرکوب آن مه یبرا یگر متحد کرد و سپاهيکديزش با ين خيا

سهين اتحاد شد. با دسيا ین جنبش خود قربانيا یر پس از سرکوب قطعيرکبيام

را صادر کرد.  یشاه دستور قتل ونياز دربار، ناصرالد یان و جناحيمال ینيچ

  .ن کاشان رگ زدندير حمام فر را ديرکبيام

تن از سران  ٨١) یالديم ١٨۴٨( یقمر ١٢٩۶پس از اسارت باب، در سال 

روز در مورد  ٢١ران در "بَدَشت" سمنان گرد آمدند. آنان ياز سراسر ا یباب

وجدل باب) به بحث یسرنوشت جنبش (موضع جنبش در مقابل اسالم و آزاد
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اند. اختالف ق بحث و مجادله" سخن راندهيمع یهانگاران از "زخمخيپرداختند. تار

ک بود کار به منازعه کشد. يد آمد که نزدين طرفداران طاهره و قدوس پديب یديشد

از برانداختن اسالم  ین نشست بود که طاهره حجاب از چهره افکند که نماديدر ا

یامد. مين امر خوششان نياز ا یاز سران باب یشد، برخیدر جز و کل محسوب م

عنوان نماد ده و آنها را بهيهم چینماز را بر رو یان در آن نشست ُمهرهايند بابيوگ

به یبزرگ يیمايباب، طرح راهپ یسر آمدن اسالم ُخرد کردند. در ارتباط با آزاد

 یتيانه راه جمعيم یغ در شهرهاين قصد که با تبليش گذاشته شد. به ايماکو پ یسو

ران يا یک شهرهايکيده شود، سپس يبند رهاند و با کمک مردم باب از يفراهم آ

م يص داده نشد و قرار بر تحکين کار مناسب تشخيا یآزاد شود. اما لحظه برا

ان به يجنگ حکومت به بابجنبش در مناطق خاص از کشور شد. عمالً اعالن

ز (در يريام نيبابل)، ق یلومتري(ده ک یام منجر شد. جنگ قلعه طبرسيشورش و ق

از  یاديز یان در جنگ، سرسختين موارد بودند. بابيم زنجان ازجمله اايفارس) و ق

حکومت تاب  یدند اما در مقابل قدرت نظاميخود نشان دادند و قهرمانانه جنگ

شکسته شد و هزاران نفر تمام درهم یگریبا وحش شانینظاماوردند. شورش ين

از  یاريدند. بسيرسها به قتل رحمانه در جنگی(حداقل ده هزار نفر) از آنان ب

در سراسر کشور به  یکش یدند. کارزار بابيا به قتل رسيبازداشت شدند  یسران باب

را  ینفر از سران باب ۴٠٠در تهران  یرزا آقاخان کرمانيت ميراه افتاد. به روا

سوراخ کردند و آنان را درمألعام با نوک خنجر سوراخ یر کردند، روسايدستگ

 ٢٠٠گر، سر يد یگوشتشان را ببرند. در مورد یچيند تا با قان سپرديه را به ماليبق

زه کردند و به سمت آباده حرکت کردند و در آن يراز به نيها را در شینفر از باب

زنده سوزاندند. زنده یدر غار یطور جمعنفر از زنان و کودکان را به ۴٠شهر 

مهم از کف  یخيک تحول تاري یران برايه در خون غرقه شد و شانس ايجنبش باب
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 یزمانه باق ین جنبش در رأس افکار مترقيشرو ايپ یهادهياز ا یاريرفت. البته بس

ً تحت تأثيگران مهم انقالب مشروطه مستقياز متفکران و باز یماند. بخش ر يما

  .ن جنبش قرار داشتنديراث روشنگرانه ايم

ناطق از  خ، مانند همايلگران تارياز تحل یه، برخياز جنبش باب یابيدر ارز

ها را با گر آنيد یرانند برخین زرتشت سخن مين باب با ديآئ یختگيآمدرهم

نو که در يبه نام گوب یک کنت فرانسويکنند. یسه ميان مساوات طلب مقايمزدک

ه يفور یليسم تخياليرا با مکتب سوس یگریران بود، بابيهمان دوره سه سال در ا

گر يد یازن قائل بود. دسته یبرا يیمقام واالکه  یداند، مکتبیدر فرانسه برابر م

 یدانند که به رفرم جدیت ميحيسم در مسيجنبش باب را مترادف با جنبش پروتستان

 یخيط تارين دو شرايب یفيک یهال تفاوتيت منجر شد. اگرچه به دليحين مسيدر د

یه مياست که جنبش باب یتين واقعيک صورت داد اما ايبهکياس يتوان قینم

ران يدر ا ینيرفرم د نهٔ يدرزم یاکنندهنييگام تع یروزيتوانست در صورت پ

ن از دولت باشد اگر به دستاوردها و يد يیتواند واقعاً خواهان جداینم یبردارد. کس

در  –که هنوز  یتيل عدم موفقين جنبش نپردازد. داليت ايل عدم موفقين داليهمچن

ن يد بيز است. البته بايانگبحث -ن اسالم ر بوديناپذا اصالحير يپذمورد اصالح

که امروزه ورد زبان  ینين جنبش بود با اصالح ديکه آن زمان هدف ا ینياصالح د

 ی، جنبشیرغم تفکر مذهبيه عليقائل شد. باب یفي" است تفاوت کیني"روشنفکران د

 مردم ین را از زندگيخواست دست متشرعین ميج مردم از پائيکه با بس یبود مترق

کارانه ن محافظهين و آئين جنبش در اثر شکست، خود به دينکه بعدها ايکوتاه کند. ا

ه آنان نداشت. يکال اولين هدف و روش راديبه ا یبدل شد، ربط چندان یاسيرسيو غ

رها را يروان خود فرمان دادند شمشيبه پ یرهبران باب یشکست، برخ یدر پ

  .پادشاه عادل بمانند است دخالت نکنند و منتظريغالف کنند، در س
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باب را  یتوان محمدعلیاس باشد، نميسم قابل قيه با پروتستانياگر هم جنبش باب

طاهره  توانیمسه کرد اما بطور قطع يسم) مقايگذار پروتستانانيبا لوتر (بن

ً نظر یسم عمليکالين را به لحاظ راديقرةالع در  ی) با مونتسر انقالبی(نه لزوما

 یدهقان یهاخت و جنگيرا برانگ یتحتان یهاکرد که تودهاس يسم قيپروتستان

ش برد. تا بدان حد که خشم لوتر را يپسا بهيسم و نهاد کليه فئوداليعل یبزرگ

د و از همه اشراف آلمان ين نامياطيام دهقانان را توطئه شيخت. لوتر قيبرانگ

قانان شان با تمام توان به سرکوب دهیخواست که بدون توجه به فرقه مذهب

ب صد هزار دهقان در آلمان بود. (خواننده يعام قرن سرکوب قتليجه ايبپردازند. نت

در آلمان" اثر  یدهقان یهاتواند به کتاب "جنگین موضوع ميمند به اعالقه

سا يه کليکه عل یرغم اقداماتيعل –خا لوتر يک انگلس رجوع کند.) تاريفردر

هود بود و از يدت ضد زن بود. او ضد فا کرد و بشيا ینقش ارتجاع -صورت داد 

  .کردیز دفاع ميبودند ن یکه متهم به جادوگر یاعدام زنان

 یژگين خود وين تفاوت بزرگ که زن بود و ايبود با ا یرانين مونتسر ايقرةالع

بود که هنوز  یجهان – یخيکه محصول دوران تار یبخشد، زنیبه او م یابرجسته

که گسست از عصر قرون یا بود. دورانه، سرشت نشان جنبشیعرصه مل

ان يران تازه آغازشده بود. جنبش بابيچون ا يیدر کشورها یو فئودال يیوسطا

 ران بود که با شکست روبرو شد.يدر ا یرفرم مذهب یکال براين تالش راديآخر

ند ين از دولت به فرايد يیمردم و جدا یند کوتاه کردن مذهب از زندگيعمالً فرا

 یهان علت که درست در آن مقطع انقالبيگره خورد. بد یگريد یخيتار

ً اروپا  – یدر سطح جهان يیبورژوا ش يخو یخيتار یهاتيبا محدود –مشخصا

 ١٨۴٨ست توسط مارکس و انگلس در سال يفست کمونيروبرو شدند. انتشار مان

  بر آن دوره بود. یانيمهر پا
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خروج جامعه  یراک شانس بزرگ بي«ه يبا قتل طاهره و شکست جنبش باب

 یجنبش باب ین رفت؛ مذمت، شک، و نفين و دولت از بيران از استبداد ديا

توانست بهیکه م یران گم شد؛ پليخ اياز تار ینقد را گرفته، فصل ین جايقرةالع

وند يگذر دهد، خراب شد و پ یرانيشه ايسکوالر با ر یخواهده عدالتيک اي یسو

شکسته  یجهان – یاروپائ یهادهيکه تنها با اشد  یعت طلسمين در شريحکومت و د

  )یژاله احمد -"یت زندان و زنداني(از مقاله "جنس» شد.یم

  

  ن که بود؟يطاهره قرةالع

  

خ تولد او بر طبق يا آمد. تارين به دنيدر قزو یک خانواده روحانيطاهره در 

بود. ن يجمعه قزوش مجتهد و اماميشده است. عموثبت ١٨١٨/١٨١۴منابع مختلف 

زمانه خود را  یممتاز توانست دانش مذهب یت خانوادگيل داشتن موقعياو به دل

د مستقل نشد. يشتر دانش و عقايش مانع کسب بيرد. ازدواج با پسرعمويفراگ

 ین (عمو و پدرشوهر طاهره) در مخالفت با ويجمعه قزومعروف است که امام

ماند." ینم یدهد، آبرو باق که در آن مرغ آواز خروس سر یاابراز کرد "در خانه

عه را با گذر از يطاهره مستقل از پدر و شوهر مراحل رفرم در مذهب اسالم ش

د. در بحبوحه يه گرويه و بعدها بابيخيبه ش یکرد و از اصول یمکاتب گوناگون ط

در جامعه، طاهره فرزندان خود را نزد خانواده  یاسيس – یآغاز تالطمات فکر

جهان اسالم  یکربال شد. آن زمان کربال مرکز فکر یراه گذاشت و یجاشوهر به

) و مرکز رابطه تازه آغازشده جهان اسالم با یعثمان ی(تحت کنترل امپراتور

ه همراه شد. يخيرهبر مکتب ش ید کاظم رشتيغرب بود. طاهره در کربال با س

از او دفاع کرد و  یانامه یباب برخاست و ط یاز محمدعل یطاهره به طرفدار
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کان خود دانست ياز نزدتن  ز او را جز، هفدهيباب ن یشد. محمدعل یفعال و یحام

د درست است. يد کرد هر چه طاهره بگويرا حضرت خطاب کرد و تأک یو و

عت مشخصاً نهاد يافت به مخالفت قاطع با شري ینيکه بر فلسفه د یطاهره با تسلط

ز همان ابتدا در کربال با ا ايبرخاست. گو ینييو آ یمسجد و مراسم و مناسک مذهب

 یاگونهافت. بهيخود یبرا یروانيپرداخت و پیم یچهره بدون حجاب به سخنران

 یمخالف و یکه علما يیغوغا یخت. در پيرا برانگ ینيکاران دکه خشم محافظه

 ید کاظم رشتيخانه س –به راه انداختند، محل سکونتش  ١٨۴٧در ماه مارس 

 يیبازجو یر و توسط مأموران حکومت عثمانيستگد یموردحمله قرار گرفت و و

عت از شر ياش را حفظ شریريل دستگيرا کافر خواند و دل یشد. مأمور حکومت و

اعظم بغداد محبوس ماند تا در  یدر بغداد در خانه مفت ین مدتيان کرد. قرةالعياو ب

انش روياز پ یحکم صادره در استانبول از عراق اخراج شد. طاهره همراه جمع یپ

پرداخت و ید خود ميغ عقايد به تبليرسیسفر به هر جا که م یران شد. طيا یراه

مانده نشانگر آن یاز آن دوران باق یکه از و يیهاافت. نامهيیخود م یبرا یروانيپ

کرد و یه ميرا به مردم توص یاهخواريمخالف بود، گ یاست که او با چندهمسر

ان بدان يد خود) را که هنوز بابيعقا یشتن مصلحته (پنهان دايتر از همه اصل تقمهم

آورد. طاهره  ین رويه متشرعيعل یغ علنياعالم کرد. او به تبل یباور داشتند ملغ

مقابله  یارايرا  یزمانه خود مسلط بود که کس ید فلسفيوجدل چنان به عقادر بحث

 یوهر راهخانه ش یجان بازگشت و بهيروان خود به قزوينبود. طاهره با پ یبا و

ل مذهب شوهرش) باطل اعالن کرد و يخانه پدر شد، شخصاً نکاح خود را (به دل

  .جدا شد یاز و

ها فتوا صادر یه بابين را وادار کرد که عليجمعه قزوه اماميجنبش باب یريگاوج

قرار گرفتند. با از حد گذشتن ظلم و  یت و آزار دائميها مورد شکنجه و اذیکند. باب
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درآورد. طاهره به  یجمعه را با دشنه از پان جنبش اماميا یاعضااز  یکيستم 

 یشد. زندانبانش شوهرش بود که حاضر به طالق و یجرم مشارکت در قتل زندان

) ینور ینعليرزا حسيان که بهاءهللا (مياز باب یاعده یاريز نشده بود. طاهره با ين

ن مجمع يدَشت" شد که اول"بَ  یخت و راهين فرستاد از زندان گرياز تهران به قزو

شرفت نهضت و نجات يپ یچگونگ یچاره برا یه بود که در پيبزرگ جنبش باب

عت با برداشتن حجاب ين نشست بود که طاهره در مخالفت با شريباب بودند. در ا

روان ياز پ یان عمل طاهره، عدهيد را اعالن کرد. با اياز چهره، آغاز دوران جد

چون  یان رگ گردن خود را زد. افرادياز باب یکيا يشدند. گو یجنبش بحران

ن اختالف ير کرد. ايقدوس او را تکف یپرداختند و حت یبهاءهللا به مخالفت با و

روش  یريکارگمخالف به یاشرفت نهضت هم بروز کرد. عدهيپ یچگونگ نهٔ يدرزم

 در ی، اسارت باب موجب شورش نظامینيطور عز در مبارزه بودند. اما بهيقهرآم

ان با يار شد. شورش بابيآن د یروان باب در مازندران شد. طاهره راهيان پيم

 ١٨۴٩تا مه  ١٨۴٨د که از اکتبر يانجام یبه جنگ قلعه طبرس یدولت یدخالت قوا

ً در جنگ قلعه طبرسیافت. گفته ميادامه  حضور داشت.  یشود که طاهره شخصا

ن ينگ کشته شدند و قرةالعدر آن ج یا هفت زن بابياز منابع شش  یبر طبق برخ

از هواداران جنبش در منطقه نور مازندران پناه  یکيموفق به فرار شد و در منزل 

  .گرفت

را  یطاهره کرد. سرانجام رد و یريرا مسئول دستگ یر شخصاً گروهيرکبيام

را پناه داده بودند، طاهره را به  یکه و یه کسانيافتند و پس از به قتل رساندن کلي

زن  یاسيس ین زندانيعنوان اولتقل کردند و در باالخانه کالنتر تهران بهتهران من

ه يپایبه اتهام ب ١٨۵٢ران به مدت دو سال محبوس نگه داشتند. طاهره در سال يا

از  یشود که در زندان برخیشاه اعدام شد. گفته منيدست داشتن در ترور ناصرالد
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رزا از يم یاز دختران محمدعل یکيرفتند و یزنان اشراف و دربار به مالقاتش م

جامانده است. ها و دفتر اشعار بهها، نامهرساله یدانش شده بود. از طاهره برخيمر

  :چون یاشعار
  

  کندیبر همه موجود صدا م      کندیعشق بهر لحظه ندا م

  کندیگر حذر از موج بال م      کندیره ما م یهر که هوا

  من یايپا ننهد بر لب در

  

  

 

  ١٣٩۵مهر  
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  کايئت حاکمه آمريه نماد، زيانگشت نفرته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »زيانگهشت نفرت« :لمينام ف

 نوين تارانتينتيکوئ :کارگردان

  ٢٠١۵ –کا يآمر :محصول

  

 يیگشاد کرد که گرهيتمج یک مارکس از هنرمندانيانگلس همکار نزد یزمان

ر شده در آثار خود را حاضر و آماده در يتصو یاجتماع یهااز تعارض یخيتار

تر بماند ازنظر د هنرمند پنهانيدهند. او گفت هر چه عقایار مخاطب قرار نمياخت

 ی، مردم در سطوح مختلف هم به آثار هنریابهتر است. در هر دوره یکار هنر

ً پياز دارند که مستقين که  یهم آثار خود را ارائه دهند یاجتماع – یاسيام سيما

 یدارتواند با جانبیم یگونه که هنرمندام خود را برسانند. همانيم پيرمستقيغ

ج کند و بر يين خود را تهيخلق کند که مخاطب یم خود از مبارزات مردم، آثاريمستق
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ز يکند" نید خود را پنهان ميکه "عقا یمترق ید، هنرمنديفزايشان بیتحرک مبارزات

ها بهتر درک شوند تيوادارد تا واقع یشتريود مردم را به فکر بتواند با آثار خیم

 ین آثاريبه مبارزات خود بخشند. اگر چن یشتريب یو مردم قادر شوند عمق و معنا

لم هشت نفرتيبرخوردار باشند ماندگارتر خواهند بود. ف یو فرم مناسب یاز محتو

است.  ین آثاريه چننو ازجمليز اثر کارگردان مشهور و صاحب سبک تارانتيانگ

است يامروز ر یداهايکاند یت واقعيبا ماه ینوعز بهيانگلم هشت نفرتيدر ف

د يندارد. شا یکنون یکايبه آمر یلم ربطيم شد. ظاهراً فيکا آشنا خواهيآمر یجمهور

کا کامالً يدر آمر یاست جمهوريلم با کارزار انتخابات رين فياکران ا یزمانهم

لم را ين فيا یاسيس یهاسرنخ یانو در مصاحبهيا خود تارانتبوده باشد. ام یتصادف

ضات درون يها و تبعشکاف یلم برخين فيخواستم با اید ميگویکند و میان ميع

شود، یساخته م یط کنونيدر شرا يیهالمين فينکه چنيکا را نشان دهم. ايجامعه آمر

تعارضات حاد  ر تناقضات ويکاست که اسيژه جامعه امريت ويان وضعيخود ب

و بروز  منفجر شوند ینيبشيپرقابليتوانند به شکل غیبوده، که هر آن م یاجتماع

  .ابندي

که آبراهام  یو اتحاد یکا پس از جنگ داخليآمر یز به فضايانگهشت نفرت

 یض نژاديکه در آن تبع يیپردازد. فضایسازمان داده م ینکن پس از لغو بردگيل

ز مانند يلم نين فينو در اياند، همچنان ادامه دارد. تارانتهکه "آزاد" شد یاهانيبه س

ک" ي"دمکرات یهاارزش -حاکم بر زمانه خود  یهاخود ارزش یهالمياغلب ف

رد. يگیرا به سخره م -ها و تجاوزها رقم خورده عامها، قتلکه با جنگ یاجامعه

دهد. دو یاند، نشان مدهن راه گردآميب یاتکار را که در کافهيلم برخورد هشت جنايف

رند يبگزهياند، دو نفرشان جایتکار محليک باند جناي، عضو تنن هشت يتن از ا

شان یکيدهند) یل دولت ميب را تحويتحت تعق یهامرده و زنده آدم ی(کسان
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مأمور اعدام  یگريکالنتر است. د یگريفرمانده بازنشسته ارتش جنوب بوده، آن د

ت و آدم ياش در جنان افراد اگر سابقهيک از ايدار. هر هگل یکابو یبوده و آخر

ک حمام يلم که به يف یباً تمام ماجرايست. تقريشتر نباشد کمتر نيب یگرياز د یکش

که  یتنگ یافتد. محلین محل تنگ و محدود اتفاق ميشود در ایخون منجر م

  د.نابيیگوناگون به شکل فشرده در آن بروز م یتضادها

که از دوران  یتيو جنس یض نژاديچون تبع یاجتماع یهام گسللين فيدر ا

که  یاشود. جامعهیده مير کشيمانده به تصویکا تا به امروز باقيآمر یجنگ داخل

ه يثان ١٠٧زن (هر  هزار ٣٠٠ب يتقردر آن ساالنه به یامروزه، طبق آمار رسم

 یار در زندگبکيدرصد زنان حداقل  ٢٠رند؛ يگیک زن) مورد تجاوز قرار مي

ک زن از سه زن مورد آزار يکه در آن یارند. جامعهيگ یخود مورد تجاوز قرارم

مورد  یهنگام باردار یها حتدر صد آن ٢٠شوهرانشان قرار دارند و  یجسم

ا يسه زن توسط شوهران  یزن قربان ١٠ضرب و شتم مردان قرارگرفته و از هر 

ن نحوه رفتار با زنان در يشکل نماد لم بهيرسند. فیبه قتل م کشانينزدمردان 

زهين جاياز ا یکيکه به قول  یاکند. جامعهیم ميکا را ترسيجامعه امروز آمر

هر زمان که ن هشت تن ياز ازند"؛ تنها زن یران "با زبان بدن با زنان حرف ميبگ

  شود.ینثارش م یزند مشتیحرف م

 یپوستاهياهان است. سيس یر دائميد، ارعاب و تحقيلم نشانگر تهديگر فيوجه د

ر ياه" تحقيدها قرار دارد و بارها با لفظ "کاکا سيز سفيانگر نگاه نفرتيلم زيکه در ف

ورک يويکه امروزه، ساالنه در ن یپوستاهيشود. همچون چند صد هزار جوان سیم

 ۴٠که  یپوستاهيان سيرند؛ همچون زندانيگیس قرار ميز پليرآميتحق یمورد بازرس

اهيمرد س ١۵از  یکيا همچون يدهند یل ميان کل کشور را تشکيزنداندرصد 

 یپوستاهيا همانند آن هزار سيافتد. یاست که سروکارشان مدام با زندان م یپوست
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ی) کشته میرقانونيو غ یس (به شکل قانونيطور متوسط در سال توسط پلکه به

که در آن ستم بر زنان و است  یات جامعهين گواه واقعيلم به شکل نماديشوند. ف

  شده است.نهيخا نهادياهان در آن تاريس

ئت حاکمه يکا دانست. هيئت حاکمه آمرين هشت نفر را نماد هيتوان ایم

ان خود راه يز به ميد را نيک زن سفياه و يک مرد سيکه  یمردساالر و نژادپرست

، یاخالقی، بیصداقتی، بيیگوک خود سمبل دروغين هشت نفر هر ياند. اداده

کا. يآمر یحاکم بر امپراتور یهاارزش یاند. تبلور تمامیگریو وحش یدگيدر

زهيشند. جاياندیگر اعتماد ندارند و تنها به منفعت خود ميکديبه  یاکه ذره یکسان

کنند و تنها یم یبندشان دستهمت زنده و مردهيق یها را بر مبناکه انسان یرانيبگ

از  یکيت يمادلن آلبرا یهاننده حرفياست ب ید است. کافسو یارشان در زندگيمع

تمام ابراز  یکا را به خاطر آورد که چگونه با خونسرديخارجه دولت آمر یوزرا

منافع دولت  یداشت که ارزشش را داشت که صدها هزار تن از مردم عراق برا

صدها  یانان جنگ دوم جهيل در پايدلیب یگونه که زمانشوند. همان یکا قربانيآمر

عام قتل یاهسته یهادر ژاپن توسط بمب یما و ناکازاکيروشيهزار تن از مردم ه

  شدند.

کا و يآمر یاست جمهوريکارزار انتخابات ر یان فضايتوان میل ميتخ یباکم

ا بهينتون را گذاشت، يکل یالريلم هيزن ف یکرد. بجا یهماننيلم ايف یهاتيشخص

 یهاتيشخص یها کارگردان، برخصحنه ید. در برخاه اوباما را نشانيمرد س یجا

فرق  یگريبا د یکينيننده فکر کند ايکشد که بیر ميبه تصو یاز را گونهيانگنفرت

ن از همه بدتر يدهد که ایبهتر است اما روند ماجرا نشان م یکند و احتماالً کمیم

 یهاژه تودهيوهب –از مردم  یاريامثال اوباما است که بس ین خود ماجراياست. ا

را نشان داد تنها  یگريز ديت چيه است. اما واقعيکردند بهتر از بقیفکر م –اه يس
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اهان. يت ستم بر سيعوض شد نه واقع یض نژاديبر تبع یستم مبتنيرنگ نگهبان س

ش از چهار يکه رکورد شکسته و شخصاً تاکنون در مورد به قتل رساندن ب ینگهبان

ن يسرنشیب یماهاياه در گوشه و کنار جهان توسط هواپگنیهزار نفر از مردم ب

به قتل رساندن هر مظنون به  یبه ازا یفرمان صادر کرده است. (طبق آمار رسم

ا ياند.) دهيز به قتل رسيگناه نیوه حداقل نه نفر از افراد بين شيست" به اي"ترور

ن وعده يد و با انشان ده ید جوانان ناراضيامثال ساندرز که تالش کرده خود را ام

ا يا کند. احيستم" را دوباره احيقرن ب يیکايآمر یايخواهد "رویبد که ميها را بفرآن

که بر اساس غارت و استثمار و کشت و  یمجدد امپراتور یاياح یعنيا يآن رؤ

از طبقات  یاقشار یکشتار مردم در چهارگوشه جهان بناشده است. وعده رفاه برا

دهد. منطق ینم یت امپراتوريماه در یرييتغ یت کارگريو اشراف یانيم

ت مردم خود يجمله اکثرت مردم جهان منياکثر یرو ردن بيغ کشيت یامپراتور

  .کاستيآمر

انفجار گام  یسورا که به یمختلف بحران یاياست و از زوا یلم چندبخشيف

اهام لم، نامه معماگونه آبريح فينخ تسب یاسيکند. به لحاظ سیم ميدارد ترسیبرم

نگاشته  یل خدماتش در جنگ داخليپوست به دلاهير سيبگزهينکن است که به جايل

لم يف یانيدر ابهام قرار دارد. تنها درصحنه پا یا جعلياست  ینکه نامه واقعياست. ا

یکه خشونت به اوج م یزمان یعنيشود. یطور کامل خوانده من نامه توسط او بهيا

اهيکشند و تنها سرهنگ سیگر را ميند و همديگشایهم آتش م یسورسد و همه به

ک نامه کوتاه ينکن ياند. نامه لماندهین باقيجان بر زممهيو ن یپوست و کالنتر زخم

خواند که دست در دست هم و در یروان خود را فرامياست که در آن پ یو معمول

دارند.  ک آن را پاسيدمکرات یهاکا را بسازند و ارزشيصلح و صفا جامعه آمر

یمهمراه است که از گوشه و کنارش خون  یاش صحنهين نامه با نمايخواندن ا
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خته شده و يکه به دار آو یشده، زنیمتالش یپاره و معلق، مغزهاتکه یها. بدنچکد

به "دست  یاژهيو یمتصل است معنا یکه با دست بند به بدن و یاشدهدست قطع

که  یااست به جامعه یآشکار یکجدهن ن صحنهيدهد. ایدر دست هم داشتن" م

نکلن (که خود يکا نقد از آبراهام لياند. در آمرگذارش بودهانينکن بنيچون ل یافراد

ً و  ه سرخپوستان بودهيتان ارتش در جنگ عليکاپ یزمان و  ٣٠٠ دستور قتل شخصا

دئولوگ ي(که توماس جفرسون ا يیکايآمر ی) و کالً دمکراسسرخپوست را داد یاند

است که جرئت نقد  ینماگرانينو جز معدود سيخواهد. تارانتین بوده) جرئت مآ

 یعنيلم يف یانين جامعه را به خود داده است. از صحنه پايک ايدئولوژيا یهاسمبل

ستم ين برداشت را کرد که سيتوان این هشت تن ميجان ماندن دو تن از امهين

ده يجان و پوسمهيستم نين سيه کار ااست ک یاز به کسانيپاشد. نیخود فرونمخودبه

  .را به اتمام رسانند

یدهد. به نظر میش نميهاتيبه شخص یاژهيلم کاراکتر وين فينو در ايتارانت

ده يگز یآنان دور یات شخصيک شدن به خصوصيرسد کارگردان آگاهانه از نزد

پ يت ین هشت تن حتيک از ايز هر يانگنفرت یهایژگيخواهد از ویاست. او نم

د کند تا يشان تأکیخواهد بر خصلت مشترک و همگانیبسازد. او م یخاص

مارکس  یاست که زمان یقتيان آن حقين امر خود بيتک آنان. اات تکيخصوص

ه است که روح ياند." سرماافتهيت يه شخصيداران، سرماهيان کرده است. "سرمايب

ک از يت هر يک معنا شخصيدهد. به یداران را شکل مهيو رفتار و اخالق سرما

ه است که منطق يه است. منطق سرمايشبرد منافع سرمايپ یبرا یآنان، ابزار

با  یماهو یافته" تفاوتيت يشخص یهاهين "سرمايدهد. ایح ميرفتارشان را توض

 هيسرماز يآمه خودشان از ذات رقابتيه مردم و عليعل خشونتشانگر ندارند. يکدي

کند که به قول مارکس یعمل م یاگونهبه یدارهيم سرمازد. رقابت در نظايخیبرم
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ک ين نظام شانس يشود. درواقع تحت ایبدل م یو تصادف یت به امر شانسيشخص

دهد تا به خشونت امور وابسته یت است. شانس است که به افراد شخصت ميشخص

 يیهاتيرسانند. شخص یاريد آن يآن بدل گردند و به بازتول يیشوند، به عامل اجرا

گر به راهيکديه ين عليخون یهاکه هم مجبورند مردم را سرکوب کنند هم جنگ

کسو در غارت و استثمار يعمل کنند که از  یاندازند و همچون انجمن اخوت دزدان

گر يکديب يگر مدام چشم به جيد یگر بسته و از سويکديبا  یکارگران عقد برادر

  دارند. یالمللنيو ب یدرصحنه مل

ان راه توسط يکارکنان کافه م یندارند. تمام یها حضور خاصلم تودهيف نيدر ا

 یتيه شخصياول یوياند. قرار بود طبق سنارعام شدهش قتليشاپيتکاران پين جنايا

ت کاخ يبه پا خاسته و درنها یه ستم نژاديکه عل یو یلم قبليمانند جنگو (قهرمان ف

لم حضورداشته ين فينفجر کرد) در اد شباهت داشت ميداران را که به کاخ سفبرده

ن يد جنگو در ايد که نبايجه رسين نتيلم به اين فينو هنگام ساختن ايباشد اما تارانت

ت يک شخصيد يت نبايان آن هشت شخصيرا در ميداشته باشد ز يیداستان جا

  .وجود داشته باشد یاخالق

 یخيتار یبتيهد مصکند تا شایننده را آماده ميلم بيف یدرآمد نسبتاً طوالنشيپ

کونه) دست در دست سوز و يو موريان يیايتالي(ساخته آهنگساز ا یقيباشد. موس

ر بار يکه ز یح مصلوبيکند، همراه با نماد مسیکه تا مغز استخوان نفوذ م يیسرما

یصحنه شروع م يیرايشده بر گخم یگريش از هر زمان دين کمرش بيبرف سنگ

ژن ين پاناويدورب یهایض و عدسيعر یربرداريتصو یميد. استفاده از فن قديافزا

چون اسپارتاکوس و بن هور کاربرد داشته، نشان  یخيتار یهالميف یتر براشيکه پ

ات ييکه ضمن دربرداشتن جز یضيبر خود دارد. پرده عر یخيتار یات قصهيحکا

ر يوبه تص ین فن برايات جلب کند. استفاده از ايننده را به کليخواهد توجه بیم



 

39 
  

ً در  يیدن ماجرايکش است  یان سبک متناقضيگذرد بیم یواريک چارديکه اساسا

ها و سبکاز فن یدمانيرد. او با چيگیخود به کار م یهالمينو در اغلب فيکه تارانت

 یوسترن يیرا برجسته کند. ماجرا یکند تعارضات اجتماعیمتناقض تالش م یها

 ید را تداعيسرد و سف یگذرد تا جهنمیمداغ در برف و بوران  یصحرا یجاکه به

 یاخالقیزد تا بيآمیدر هم م يیجنا يیمعما ینمايکه با سبک س یکند. سبک وسترن

ک، يگفتار با موز یزمانرا برمال کند. هم یوسترن یهالمي" فی"قهرمانان تنها

پروا، وضوح صحنهیف و بيخشن، کث یهاالوگيه و طنز، ارائه دياستفاده از کنا

گران يباز یع، تحرک بااليبودن وقا ینيبشيپرقابليات خشونت، غييم جزيا، ترسه

شوند تا حس نفرت نسبت یمحدود، همه و همه استادانه به کار گرفته م يیدر فضا

واسطه اغراق در که به ید و ناباوريخته شود. ترديجهان برانگ یهان آدميبه بدتر

تر از آن د و مهميافزایلم ميف یستانت دايرد برکشش و جذابيگیت صورت ميواقع

گونه که هست نگاه کنند؛ از سطح ت آنيتر به واقعقيدارد که عمیمخاطبان را وام

نو را يند. غالباً تارانتيرا درک نما یهایدگيچيبه عمق و از ظاهر به باطن روند و پ

رحمانه و زشت ین، خشن، بيار خونيبس یهاات صحنهيينشان دادن جز یبرا

به  ن اغراق در خشونتينهفته است. ا ین اغراق عمديما در اا کنند.یرزنش مس

                                                 
اده از يل خشونت زينو را به دليورک تارانتيويس نيش پليذکر است که سال پقابل

زه و علت يدهد موردانتقاد قرار داده است. البته انگیش نشان ميهالميکه در ف یحد
ن بود که او در سال گذشته در تظاهرات ينو ايورک به تارانتيويس نيحمله پل یاصل

 یست انقالبيس که هرساله در ماه اکتبر به ابتکار حزب کمونيه خشونت پليساالنه عل
ورک را قاتل خطاب يويس نيپل یاابد، شرکت کرده و در مصاحبهيیکا سازمان ميآمر

  .کرده است
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که بر مردم جهان اعمال  یخشونت واقع یشود تا عمق و گستردگیکار گرفته م

 یدانش و مهارت هنر یز، تماميانگنو در هشت نفرتيشود، آشکار شود. تارانتیم

 - کا يز بودن حاکمان آمريانگبر نفرت یمبن –ام خود يرد تا پيگیخود را به کار م

  .را به مخاطب منتقل کند

  ١٣٩۵ر يت 
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  دونالد ترامپ یه اجتماعيو پا  کيمرز مکز
   

  

  »ابانيب« :لمينام ف

  خواناس کوارون: کارگردان

  ٢٠١۶ –ک يمکز: محصول

  

که با غصب  یگذرد. مرزیکا ميک و آمريابان در مرز مکزيلم بيداستان ف

ک در ين مکزياز سرزم يیهابخش

گرفته و ستم شکلين بقر یابتدا

 یزيخونر یبرا یامروزه به مکان

ن بدل يالت یکايکر مردم آمرياز پ

ابان به شکل يلم بيشده است. ف

ن، وحشت، ترور، خفقان و ينماد

کشد که یر ميرا به تصو یسرکوب

ساده  یلمين مرز حاکم است. فيبر ا

 يیاندک اما بامعنا يیهاشهيبا هنرپ

لم ين فيرگذار. ايار تأثيژرف و بس

 15حدود  عبور از مرزِ  یماجرا

 یکايک و امريمکز یتن از اهال

 دهد کهین را نشان ميالت

شده و خراب یل قاچاقچين راه اتومبيشوند. بیکا ميوارد خاک آمر یرقانونيغ
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که آنان از  یاده از مرز عبور دهد. زمانيها را پشود آنیآنان مجبور م یراهنما

د. اما از يگویکا خوشامد ميبه خاک امرمسافران را  ودگذرند، راهنما، وریمرز م

ابان خشک و ي: بشودیده ميکشرخ به کا يجامعه آمر یهاینديهمان آغاز ناخوشا

ر، مقدمهيمس یاز افراد در ط یبرخ یسخت، ناتوان یرهايحاصل، مسیآب و بیب

ک يمرز  یسواست که در انتظار آنان قرار دارد. آن ینديداد ناخوشايبر رو یا

مجهز  یدر انتظارشان است. فرد يیکايدپوست آمرين، سفعمغز متفرخشک یکابو

یب یهافه خود را شکار انسانيکه وظ ی. کسین، اسلحه و سگ شکاريبه ماش

از  یخوشکا را دارند. او ظاهراً دليداند که قصد ورود به خاک امریم یدفاع

ه، مرد ين اوليندارد. در همان کمفش يدر انجام وظا یکا به خاطر ناتوانيمرآس يپل

یدهد و به قتل میگروه را هدف گلوله قرار م یبا تفنگ دورزن راهنما یشکارچ

باً يکوتاه تقر یاپردازد و در فاصلهیممسافران  یاقب بيرساند. بعدازآن به تعق

یزه قاتل، دفاع از خانه خود است. بارها ميرساند. انگیرا به قتل مآنان ت ياکثر

ک دونالد ي یحق ندارد واردش شود. شکارچ ینجا خانه من است و کسيد ايگو

ن دارد که يالت یکايرا نسبت به مردم آمر یاست. همان احساسات یترامپ حساب

  ترامپ دارد.

 یکيو تکن یکيتاکت یهايیننده با توانايرد بيگیکه صورت م یدر هر قتل

شود یل و سگ آشنا مياتومب زش اانهيدا کردن رد افراد و استفاده بهيدر پ یشکارچ

ً به ايو تقر  یبرا یار نابرابر است و شانسيرسد که معادله قدرت بسیجه مين نتيبا

یت مسافران کشته ميم ساعت اکثرينکه بعد از نيژه ايوست. بهيمقابله موجود ن

از  یمانند. دختریم یک مرد نسبتاً جوان باقيار جوان و يک دختر بسيشوند. تنها 

انشان همراه کرد تا به ياز آشنا یلش او را با مرديرغم تمايا، که پدرش عليبکلم

به او داشت و در  یدرازکه مدام در طول سفر قصد دست یکا برود. مرديآمر
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است  یماند مرد جوان یکه زنده باق یگريکشته شد. فرد د یهمان تله اول قاچاقچ

کا يزنش که قبالً وارد امرک بوده، و قصد دارد به دختر و يک مکانيکه در مکز

ً در في. "گائل گارسدونديشده بودند، بپ لم "خاطرات يا برنال" (که سابقا

ک يپ يت یخوبلم بهين في) در اظاهر شده بودنقش چه گوارا در کلت" يموتورس

  کند.یم یشده را باز یبهت و ناباورشوک و که دچار  یمرد ساده و فرد زحمتکش

ن دو يو ا یان مرد شکارچيم یزهايب و گريه تعقلم بيف یهابخش اعظم صحنه

شه و پسيلم چه به لحاظ تعداد هنرپيف ینکه نماهايرغم اينفر اختصاص دارد. عل

ننده يبرخوردار است که ب يیآن محدود است، اما چنان از تحرک باال یعينه طبيزم

د. شوینه حبس ميلم را از دست دهد. بارها نفس در سياز ف یاست لحظهيحاضر ن

ز برهوت صحرا يانگو استفاده از مناظر شگفت یبردارلميک فيون تکنين مديا

شود. اما یرحم جلوه داده میآدم، ب یکه در آغاز همچون شکارچ يیاست. صحرا

ز و دفاع از خود و سرانجام يگر یبرا یخود به امکان یرحمیبن يا یپس از مدت

توان با او به یمکانات دارد و نمکه همه نوع ا یشود. دشمنیحمله به دشمن بدل م

ن ينماد ی، کارکردید. حضور سگ و تکنولوژيجنگد، جنگیکه خودش م یاوهيش

باشد (چون ارتش مسلح،  يیهاان ابزار و اهرميتواند بیم یراحتداشته و به

 یاز راه دور و ...) که امروزه بورژواز یهان، بمبارانيبدون سرنش یماهايهواپ

  .رديگیم در گوشه و کنار جهان بکار مسرکوب مرد یبرا

بهت  شند.ياندیدر ابتدا افراد زنده مانده فقط به فکر فرار هستند و به مقاومت نم

 یخوبگونه قصد جانشان را کند بهنيا ینند که کسيبینم یليکه دل یافراد یو ناباور

ورت حس ضر یلم با هنرمنديف یشود. کارگردان طیر کشانده ميلم به تصويدر ف

آورد که یبه وجود م ینسبت به مسافران یتينارضا یکند و فضایمقاومت را القا م

مرور پس از ست. اما بهياز آن ن یزيهستند که گر یامدام در فکر فرار از مهلکه
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ه حس مقاومت در مرد يشدن دختر و کسب مشاهدات اول یت، زخميعام اکثرقتل

 یعيپردازد. از امکانات طبیهانه به نبرد من بار او آگايشود. ایخته ميجوان برانگ

کند که یرا وادار م ید، مرد جوان، شکارچيجویفرار و پنهان شدن سود م یبرا

زند، فشفشهینش دستبرد ميزند، به ماشیبش بپردازد، دست به مانور مياده به تعقيپ

در  گذارد و با روشن کردن فشفشهیدام م یسگ هار و یآورد، برایبه دست م یا

 یان خود و شکارچيکند فاصله میم یرساند. مدام سعیدهانش، سگ را به قتل م

 یدن از بلنديکشانده و با پر یاصخره یرا کمتر و کمتر کند. سرانجام او را به باال

کند. حس یشود و او را خلع سالح میم یشکارچ یپا یبر او موجب شکستگ

کند که ید مين انتظار را توليکرده، اجاد يا یلم نسبت به شکارچيکه ف یمينفرت عظ

 یازآنکه شکارچکند. اما پس یبر سرش خال یامرد دست به انتقام زند و گلوله

شدن با اند و هنگام مواجهدفاع شجاعیکه در کشتن مردم ب یتکارانيجنا یمانند تمام

خواهد که او را رها نکند، مرد یافتند و از مرد جوان میمرگ به عجزوالبه م

  کند.یعت واگذار ميجوان سرنوشتش را به طب

را  یدهد که هنگام غروب دختر زخمیلم، مرد جوان را نشان ميف یانيصحنه پا

شود که از دور و به شکل نامشخص یک مينزد یاده و به جادهيبر دوش کش

تواند هم ین صحنه مبهم ميشوند. ایرنگارنگ از آن رد م یبا نورها يیهالياتومب

م شود و هم يد ترسيکه باباشد  یام نشدهيو قدم گذاشتن درراه ترس یروزيان پيب

ن زن و يکا در انتظار ايپس از ورود به امر ینکه چه سرنوشتيدر مورد ا یناروشن

  .مرد جوان است

  

  ١٣٩۵ر يت 
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  سم!يو مدرن سنت انيغه ميص کردن یارج
  

  

  »ديناه« :لمينام ف

  دا پناهندهيآ: گردانکار

  ١٣٩۴ران يا :محصول

  

  

شدت ستم بر زنان، فقر جانکاه 

ت مردم و بروز انواع و ياکثر

چنان در  یاقسام مصائب اجتماع

 ینمايافته که به سيجامعه گسترش

افته است. اما يز راهيران نيا یرسم

نماگران ياغلب س یبرا يیگو

 یبرا یالهينما وسي، سیرانيا

م شده است. شتر مرديق بيتحم

ست که آنان از ارائه ين نيمسئله ا

ن يا اجازه انجام چنيحل عاجزند راه

دانند و حس یکه همگان م يیهاتيان واقعيجه از سطح و بيرا ندارند (و درنت یکار

ها اسارت را به ن است که آنيدر ا یو پلشت یروند) بلکه زشتیکنند فراتر نمیم

است  یهنرمندان یست. مسئله فقر معنويمردم ن یرند. مسئله فقر ماديگیچالش نم

  پردازند.یم ین فقر ماديه ايکه به اشکال گوناگون به توج
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ام ين است پيا» ل خانواده شود!يست اگر منجر به تشکين یبد یغه امريص«

ها مانند کن جشنواره یاز برخ یزيدا پناهنده که برنده جوايد ساخته آيلم ناهيف یاصل

و يراد یبا بخش فارس یالم در مصاحبهيشده است. کارگردان فز يسالو نيو برات

د کرد. نه زن بودن کارگردان، نه موضوع مشکالت يام فوق تأکيفرانسه بر پ

 یالم است، ذرهيف یات) که قهرمان اصليساره ب ید (با بازيبه نام ناه یزن یزندگ

ً به کار ا یستيرنگ فمنه کميمازن ارتباط ندارد. ته يیسم و رهايبه فمن ساسا

از  یز درديلم نيف یهاگر جذبهيد. ديآیت پررنگ ستم بر زن ميپوشاندن واقع

پرتالش زن زحمتکش  یت زندگيکند. روایکارگردان درمان نم یتناقضات فکر

(البته نه  یلکين گيريد لهجه شي، تقلیبندر انزل یبايطالق گرفته، فضا و مناظر ز

 یهالميگر فيلم است که کمتر در ديه فيلاو یهايیراي) همه از گیلکيش گيگو

واپس  یاميها در خدمت بزک کردن پيیراين گيشود. اما ایمشاهده م یفارس

  است. یعشق و زندگ دربارهٔ انه يگرا

اش را در هياد شوهرش طالق گرفته و مهريل اعتياست که به دل ید زنيناه 

ت ازدواج، حق ن شرط که در صوريده است، با اياش بخشمقابل حضانت بچه

کش در مغازه ياز دوستان نزد یکيش يحضانت به پدر بازخواهد گشت. او پ

 یدانشگاه یهانامهانيپ پايکند و درآمد حاصل از تایکار م یایکوچک فتوکپ

دن موعد يشه سرماه با فرارسيدهد. همیاو و پسر سرکشش را نم یکفاف زندگ

ن يوآن، انيبا قرض گرفتن از اخانه، هشتش گرو نه بوده و مجبور است هيکرا

از طبقه متوسط،  یبا مرد یاان رابطه عاشقانهين ميدست و آن دست کند. در ا

در نقش مسعود) مالک و  یکند. مرد (پژمان بازغینسبتاً پولدار و بانفوذ برقرار م

ن مرد و يد با ايناه يیبه بستر آشنا یالم اشارهياست. فيدر کنار در یگرداننده هتل

کند یم یکند. مرد که همسرش فوت کرده و با دختر خردسالش زندگیل آن نميدال
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د، به يحل معضل حضانت پسر ناه یبرا ید است. وليخواهان ازدواج با ناه

ماه بهکه قرار است ماه یاغهيدهد. صیبر ازدواج موقت تن م ید مبنيخواسته ناه

د بهيرد. ناهيصورت گ ینلم، ازدواج آبونمايا به قول محضردار فيد شود. يتمد

با خانواده،  یوفتق زندگتنها در رتقبماند نه یخواهد مستقل باقیکه م یعنوان زن

غه، يگران کشمکش روزمره دارد بلکه با رو شدن صيخانه و دپسرش، صاحب

نيها به ان تنشيحل ا یرد و مدام مجبور است برايگیاش را فرامیزندگ یبحران

  د.ياش دروغ بگوقهمرد موردعال یوآن حت

یکه نسبت به مادرش ب یکند. فرزندیر ميان عالقه به فرزند و همسر گياو م

رد يگیم ميتصم یگوناگون به سست یهاسرانجام با گذر از رنجد يناهکند. یم یمهر

لم يف یو لخت یل دهد. کندياش برگردد و خانواده تشکبه نزد مرد موردعالقه

پشت سرخود را خراب کند و  یهاخواهد پلیه نماست ک یزن یدهايانعکاس ترد

رنگ و  یفرسوده، همگ یها، بناهاقيرود. قایور آب به آن ور آب منيمدام از ا

ها یوار متروکه، نورپردازيسبز نقش بسته بر د یهاخزه یدارند. حت یکهنگ یبو

 یکهنگ نيتوانند به ایهم نم یپستالکارت یبردارلميبا و فيها زیپردازو صحنه

  نو بخشند. یاجلوه

 یريتصو یظاهر پا را از کدهاها تالش دارد بهصحنه یکارگردان در برخ

هنگام  یفراتر گذارد. هرچند حجاب از سر زن حت یاسالم یجمهور ینمايس

رد، يگیتر صورت مميافتد اما ابراز عشق و عالقه زن به مرد مستقیخواب برنم

ه از رابطه زن و مرد خارج از نهاد خانواده باخبر ننديار سربسته بيم و بسيرمستقيغ

زن و مرد نشان  یخواهد تماس بدنیکه م یريدر تصو ین کد شکنيشود. اما ایم

نان  یعهدبوق یرد. بدل به بازيگیبه خود م یداده شود شکل مسخره و تأسف بار

  عاشقانه؟! یاشکنجهشود: ید ميده ناهيدبيار کباب ببر با دستان آسيب
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نسبت  یانيطبقه م یهاارزش یجا به برترم و جابهيرمستقيم و غياهنده، مستقپن

دارد،  یمدرن یکه رنگ و بو یانيد دارد. طبقه ميجامعه تأک ینييبه طبقات پا

نجاوآنجا در مقابل ياند و ايیگوو مدافع راست یند، منطقيگویافرادش دروغ نم

د يکه ناه یمرد يیهایژگيهمه و یعنيستند. يایکنند میکه به زن تنها ظلم م یکسان

  عاشقش شده است.

ز نشان يزنان بر مردان را ن یاخالق یبرتر یدا پناهنده کوشش دارد به لحاظيآ

اندرکار شرطکه دست یخانه، چه کسانلم چه در قالب قماربازان قهوهيدهد. مردان ف

ام بر سر هستند که مد يیهایجنگاند اغلب خروسفوتبال یهایباز یهایبند

 یمهر و محبت یاند و فضاگر مشغوليکدين مسائل به زدوخورد با يترکوچک

قرار دارد و شاهد  ین فضا و جوير چنيز تحت تأثيد نيست. پسر ناهيانشان نيم

گر بهتر بوده و يکديکه برخورد زنان با یز هست. درصورتيپدرش ن یهایخوار

زن مرد صاحب یشود. حتیده ميانشان ديم یو همبستگ یاري، همیحس دلسوز

که  یلم از مقطعيد است. اما فيرسان ناهیاريتواند یکه م يیگرد تا جاخانه دندان

شود دچار تناقض گشته و بار سنت و دفاع از ارزش و یم ید علنيغه شدن ناهيص

د در يبرادر ناهل مادر شوهر و زنيدل یافتد. بیبه دوش زنان م یات سنتياخالق

د محمد زاده در يند. شوهر سابق معتاد (نويآید درميناه یاصل نقش سرزنشگران

خواست مسعود را به قتل برساند یم یرتش گل کرده بود و زمانينقش احمد) که غ

خواسته یاندازد که با ازدواج میر او ميز را تقصيچشود و همهیطلبکار مادرش م

 یاست که به خاطر آبرو د مدافع همسرشيبرادر ناهاد نجات دهد. زنياو را از اعت

د زده است. اما مضحک آن است که مسعود نماد مرد يبر گوش ناه یليس یخانوادگ

د يدهد خواهان آن است که ناهیم یظاهر روشنفکر که مدام اندرز اخالقمدرن به

کند و هنگام مرافعه با همسر سابق  یگر سر کار نرود و از دخترش نگهداريد
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دهد که دنبال زن مردم یطرف مقابل هشدار مافتد و بهیم یپرستاد ناموسيد يناه

  کشد.ید را به رخ ميت خود بر ناهيله مالکيوسنينباشد و بد

ک ي یسم را در فضاين سنت و مدرنيدا پناهنده خواسته شکاف بيظاهراً آ

لم نبوده چراکه هر دو يا تضاد محرک فين شکاف ير کشد. اما ايشهرستان به تصو

نهاد که هر دو تا عمق استخوان کيک قرارداد و يست و بس. تضاد سنت ا یسو

 ین ارزشير ايغه نام سنت و عرف گذاشت. زيتوان بر صیاند. هرچند که نمیسنت

ل شد. يبه جامعه تحم یبه لحاظ حقوق یاسالم یاست که اساساً توسط جمهور ینيد

اشته و ند یاسالم یو فحشا یجز بردگ يیوسطا که معناا حقوق عهد قرونياح

دانند. یمذموم دانسته و م یغه را امريست که مردم همواره صيجهت نیندارد. ب

ً با فرودست یسنت یز خود نهاديخانواده ن یعنيگر تضاد يد یسو  یاست که اساسا

خ در دستور کار قرار داده گذر از يکه جامعه و تار یشود. آن پرسشیف ميزن تعر

 - یاز سنن فئودال یازهينهاد خانواده آم رانياست. در ا یخانواده در شکل سنت

ه دارانه است که خود موجب درد و رنج مضاعف يسرما يیو روابط کاال یمذهب

ز به همان اندازه از روابط ين یانيشود. مردان مدرن متعلق به طبقات میبر زنان م

بخواهد از  یگر مردان جامعه. اگر کسيند که ديجویسود م ین مذهبيو قوان یسنت

تواند در هم یران برود، ميده خانواده در ايطح به عمق، از ظاهر به باطن پدس

ستمگرانه و  یک مناسبات کليسم و خدمت هر دو به يسنت و مدرن یدگيتن

ن حالت يها ماندن در بهتردهياستثمارگرانه را مشاهده کند. در سطح و ظاهر پد

ننده يدر ب ینه نه پرسشيمن زيد در ايلم ناهيمشاهده درد است نه ارائه درمان. ف

  کند.یزاند و نه به فکر وادارش ميانگیبرم

جز موارد زد. درست است که بهيخیغه برميبه دفاع از ص عمالً دا پناهنده يآ

 یجمهور ینيس ديپل یهادور زدن از گشت یزنان برا ی، برخیفروشآشکار تن
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ن امر نشانه يما اند. ايجویغه سود ميمشترک از ص یزندگ یو سفر و حت یاسالم

 یاسالم یارتجاع یهاها و ارزشدهين، ايگرد جامعه ماست. تن دادن به قوانعقب

ً بياست. ص شود و راه یست که گفته مين یان چند جمله به زبان عربيغه صرفا

طور که نماز روزانه عادت ا بزرگ است. همانيکوچک  یدردسر یبرا یخالص

ز يغه نياست، ص ینيو زم یخداوندان آسمان م و رضا در مقابليدادن خود به تسل

محض است. فراموش نشود  یک ابژه جنسيعنوان د زدن بر ارزش زن بهييمهر تأ

چون قم و  يیدر شهرها یره اماکن مذهبيغه از دايدن مالها، صيکه با به قدرت رس

 -دياد شهيمانند بن –ادها يت انواع و اقسام بنيزور و با حمامشهد به سراسر جامعه به

  افت.يگسترش 

 یفضا ینوعل خانواده منجر شود" بهيغه خوب است اگر به تشکيام "صيپ

دهد که امروزه تحت عنوان ین زن را نشان مياز هنرمندان و فعال یبخش یفکر

سر  ین نهادها، رفتارها و روابط ارتجاعيترمانده" در مقابل عقبیتيسم موقعي"فمن

د يغه مفيقت است. صيد است حقيهر آنچه مفآورند. ازنظر آنان یم فرود ميتعظ

طناب  يیگرادهيها و فاتين تن دادن به موقعياست پس استفاده از آن مجاز است. ا

کردن درد و رنج زنان  یز کردن جنبش زنان و طوالنيآوحلق یاست برا یدار

مون دبووار دنبال "پرت کردن تکه يهمواره به قول س ین تفکريجامعه ما. چن

آمال، آرزوها و  یمردان و قدرت حاکم است. بلندا ی" زنان از سویجلو یاستخوان

که  یرود. تا زمانین گاو فراتر نمياز ضخامت سرگ ین تفکريصاحبان چن یهاافق

برجسته و  یخلق آثار هنر یبرا یحل نشود نه شانس یخواهمعضل فقدان آرمان

 یهاینواع و اقسام بدبختاز ستم و استثمار و ا يیرها یبرا یماندگار است نه شانس

  بان است.يگربهکه جامعه ما با آن دست یایو معنو یماد

  ١٣٩۵اسفند  
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  هم باشد!  زه" مرداني"رفتار فمن  حواستان به
  

  

  

  »پادشاه من«لم ينام ف

  ون يی: ماکارگردان

  ٢٠١۵فرانسه  :محصول

  

 لم پرماجرايف یتماشا یاگر در پ

 یا در پيد؛ يز هستيانگجانيو ه

جذاب و  یهایپردازمشاهده صحنه

د بهتر يده هستيچيز و پيقصه شورانگ

اگر  ید. وليلم نروين فياست سراغ ا

ان زن و ينقد روابط م یدر جستجو

مدرن  یايمرد و نهاد خانواده در دن

ً در جوامع پ -امروز  شرفته يمشخصا

 یلم حرفين فيد ايهست – یدارهيسرما

لم "پادشاه يگفتن دارد. ف یتازه برا

ساله ده یمن" روابط عاشقانه و زندگ

  انجامد.یبست و طالق مدهد که سرانجام کارشان به بنیرا نشان م یزوج

ً مرفه جامعه فرانسه هستند. زن  یانيزن و مرد، هر دو از اقشار م و نسبتا

و" ياست. "جورجبنده برخوردار يفعال و فر یتيشود که از شخصیم یعاشق مرد
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 یمردان روشنفکر مرفه جامعه فرانسه است که با رفتار یک برخيپينمونه ت

رم " عاشق رفتار خارج از نُ یکنند. "تونیفته خود ميزنان را ش -زه" ي"فمن

ت يپردازد تا ماهیگران م ی" بهایبرد و "تونیشود؛ اما زمان میو" مي"جورج

بکار يباز و فرا حقهينت يبدذات و بدط یو" مرديابد. البته "جورجيشوهرش را در

 یاست که از و - به نام خانواده یمشخصاً نهاد – یست. مجموعه روابط اجتماعين

کند و یدار مهيدار را سرماهيمارکس گفته آنچه سرما ین شود. زمانيطلبد که چنیم

 یاشود رابطهین دو برقرار ميان اياست که م یکارگر را کارگر، رابطه اجتماع

دار را هياست که سرما ین رابطه اجتماعيکشد. ایکه هر دو طرف را به اسارت م

به نام  یان زن و مرد با نهاديکه رابطه م یراند تا هم نوع خود را بدرد. تا زمانیم

گرانه گرفته، نقش سلطهشکل یت خصوصيمالک یف شود که بر مبنايخانواده تعر

  ان اقشار مرفه جامعه.يدر م یحتر است يناپذزن اجتناب یمرد و فرودست

ا باز ين مردان" دنيد گارد خود را در مقابل "بهتريتواند و نباینم یچ زنيه

و  یخوبخود و بدون مبارزه بهیخوداالنه فکر کند امور بهيگذارد و خوش خ

ن است يزه" مردان هم باشد! ايش خواهد رفت. حواستان به "رفتار فمنيپ یخوش

  من"! لم "پادشاهيام فيپ

که  یاهيکشد. زاویر ميستم بر زنان را به تصو یديه خاص و جديلم از زاويف

زنان را  روزمرهٔ کند درد و رنج یلم تالش ميشده است. فتاکنون کمتر بدان پرداخته

است که  یمشترک نشان دهد. کمتر زن یمردان نسبت به زندگ یدائم یتوجهیاز ب

روزمره و  ین مسائل زندگيترن تا کالنيرهمسر خود را نسبت به خردت یتوجهیب

در کنارت است اما  یک زندگيده باشد. شريده باشد و از آن نرنجيمشترک نچش

که  یحضور ندارد، زمان یاز داريکه به او ن یکند، آن زمانیحضورت را حس نم

کوچک و بزرگ در  یهایريگميفهمد، هنگام تصمیازت را نميحضور دارد ن
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بودونبودت  یکنیها حس موقت یبرد، بعضیاز خاطر م یکلبهترا  یمورد زندگ

که اصالً در آرزوها و  یشوید ميه است. دچار شک و ترديالسو یش عليبرا

شه بهانه يکه هم یا نه! مرديمحو از تو هست  یحت یرياش تصویزندگ یاهايرؤ

د آنا فکر کردن در موري یوفصل "امورات مهم" زندگد مشغول حليگویدارد و م

ت تو هم در قبال يو نقش و مسئول یکه تو هم هست یاوريادش بيد مدام به يهاست. با

  ست.يشتر نباشد، کمتر نياگر از او ب یاجتماع یمشترک و زندگ یزندگ

 یتوجهیکند. بیآشنا م یتوجهین بيگوناگون ا یايننده را با زواي"پادشاه من" ب

مرد را نسبت به زن به یتوجهی، بیمندلم با هنريفهمد. فیآن را م یکه کمتر مرد

و  یاست که به حاالت روح یدهد. کمتر مردینشان م یژه در دوران حاملگيو

 یزن را از باردار یفکر کند، هراس دائم یش در دوران حاملگيهمسر خو یجسم

و  یمان، نگهداري، زایماه باردار 9ش در طول يت همسر خويابد، به ذهنيدر

ت را ينقش مادر یو محدودکنندگ یکنواختينشان دهد،  یجهمراقبت از فرزند تو

شود. "امانوئل یاز زنان م یان بخشيدر م یبفهمد که معموالً موجب بروز افسردگ

ننده يبه ب يین لحظات دردناک را با توانايا ی" حس تمامیبرکو" در نقش "تون

نقش  و" بامهارتيگونه که "ونسن کاسل" در نقش "جورجکند. همانیمنتقل م

یکنند که میا وانمود ميزنند یم یخوشیکند که خود را به الکیفا ميرا ا یمردان

  خواهند بفهمند.یا ميفهمند 

یز انگشت ميرابطه زن و مرد ن یاجتماع یهاگر جنبهيبر د یلم تا حديف 

تا مشروب  یو یکار یتا سفرها یمال نهٔ يدرزممرد  یهایريگميگذارد. از تصم

از  یشگيهم یش تا عذرخواهيانت به همسر خويمواد مخدر تا خ و مصرف یخور

ز نشان يلم توهم زن نسبت به مرد را نيزودرشتش. فير یهمسرش به خاطر خطاها

مرد را به خود بباوراند، به خاطر عالقه  یهاکند دروغیم یکه سع یدهد: زنیم
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یپناه م یضدافسردگ یبخشد، به داروهایاو را م یبه همسر و فرزندش خطاها

یز خشم خود را بروز مين یکند، گاهیگران را تحمل م یاوقات اندوه یبرد، گاه

تا دوباره  کندیمترکش  یموقت یکند و حتیگران رسوا ميدهد، شوهرش را نزد د

  کند. یگسست قطع یدشوار از و یمراحل یشود طیبازگردد و سرانجام مجبور م

ک بهت و ي" مدام از یترک، "تونمش یبا گذشت هرروز و هر مرحله از زندگ

 یهان گذرگاه مدام زخميکند و در ایگر گذر ميد یبه بهت و ناباور یناباور

  شود.یتر مقيروحش عم

دچار حادثه  ی" هنگام اسکیشود. "تونیلم با سانحه آغاز مين فيصحنه آغاز

تا  رودیم یک مرکز درمانيند. به يبیب ميشدت آسش بهياز پاها یکيشود و یم

و" را از يخود با "جورج یمراحل زندگ ین دوره است که تماميمعالجه شود، در ا

 ی" در راه رفتن به روی"تون یآورد. ناتوانیتا طالق به خاطر م يیهنگام آشنا

 یر در روابط ستمگرانه خانوادگيکه زنان درگ یاست از صدمات یدوپا نماد

خود  یپا یزن در بر رو یناز عدم استقالل و ناتوا یشوند. نمادیدچارش م

ابد در يستد، خود را بازيش بايپاها یکند دوباره بر رویم ی" سعیستادن. اما "تونيا

ً از تبار خارج – یکند به جوانان شادیه مين کار تکيا که در آن مرکز  – یعمدتا

دشوار، قامت  یهاهمانند او تحت درمان هستند. سرانجام با گذر از درد و رنج

ف را يطورقطع، تکلرد و بهيگیرا دوباره در آغوش م یند و شور زندگکیراست م

  کند که ده سال آلت دستش قرار داده بود.ین مييتع یبا خود و با مرد

"امانوئل برکو" در انتقال  يیابد. (توانايی" ادامه می"تون یاما بهت و ناباور

و" ي"جورج " وی، حضور مشترک "تونیانيش است) صحنه پايحس بهت قابل ستا

در ارتباط با فرزندشان کنار هم قرار  یادار یانجام کار یدهد که برایرا نشان م

ندازند و يبه همسر سابقش ب ینگاهميست نيحاضر ن یو" حتيرند. "جورجيگیم
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شود که اغلب مردان به یم یایفتگيو خودش یهمه خودخواهنيران از اي" حی"تون

کنند و یشان شورش مهيکه زنان عل یژه زمانيواشکال گوناگون دچارش هستند، به

  کشند.یاراده مستقل خود را به رخ م

حل شناسانه تمرکز دارد و به راهروان یهابر جنبه یاديزان زيلم به مياگرچه ف

ون زن را رها کند که دچار يليها مونيليپردازد که قادر باشد مینم یکالن اجتماع

از زنان که با تناقضات نهاد  یاريدهد که بسیم لم نشانيت هستند، اما فين وضعيا

یک لمس مين نهاد را از نزدياز ا یناش یهاشوند؛ درد و رنجیخانواده روبرو م

ل آن را يکنند؛ پتانسیمردان را تجربه م یو خودخواه یتفاوتی، بیتوجهیکنند؛ ب

خود  یزندگ یمثبت و منف یهااز تجربه یبندار شوند و با جمعيدارند که هش

ان را کسب کنند يت شورش و عصيو قابل يیابند، توانايت مستقل خود را بازيشخص

  ده از هم بگسلند.يت را به بند کشيکه همه بشر یایر بردگيتا بتوانند زنج

  

  ١٣٩۴آذر  
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  د!ينيرا حتماً بب سافراجت" ها"
  

  

  »سافراجت ها« لميفنام 

  ارا گاورنگردان سرکا

  ٢٠١۵ سيمحصول انگل

  

  

  

ژه اگر فعال يوبه یهر زن

لم ين فيد ايجنبش زنان باشد با

کوتاه  یالم دورهيد. فينيرا بب

زنان را  یاز جنبش حق رأ

دهد. سالیس نشان ميدر انگل

که  ١٩١٣و  ١٩١٢ یها

 یزنان یشاهد اوج رزمندگ

م يبود که دست به عمل مستق

اند. "سافراجت" زده بوده

ن به يشه التيبا ر یاکلمه(

 ١٩جنبش زنان در اواخر قرن  یبود که به اعضا یزنان) اصطالح یحق رأ یمعن

 یت زن کارگر جوان متأهليو فعال یلم، زندگيشد. فیستم اطالق ميل قرن بيو اوا

ها زن در آن با ک رخت شور خانه که دهيوندد. کارگر يپین جنبش مياست که به ا
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ها دختران جوان مورد تجاوز ن کارگاهيکردند. در ایکار م ط ممکنين شرايبدتر

شود با یشروع م ین رخت شوريلم با همهمه ماشيگرفتند. فیکاران قرار مصاحب

یهمراه م یگاها علن یشده و نقشه مند گاها مخفافته، حسابيسازمان یهاتالش

  کند.یجنبش آشنا م نيا یننده را با ضرباهنگ مبارزاتيلم بيف یقيشود. نماها و موس

و بخشا ناخواسته در جلسه یطور اتفاقدر ابتدا به - به نام واتس  – یزن کارگر

ر ييدهد و خواهان تغیکند و شهادت میس شرکت ميبا شرکت دولتمردان انگل یا

 یحق رأ یاعطا یمنظور بررسن جلسه که بهيشود. ایگر زنان ميخود و د یزندگ

ن امر موجب شد جنبش زنان يد. اينرس یجه مثبتيه نتشده بود، بليبه زنان تشک

شهين زن به شکستن شياورد. فعاليب یم رويمستق یکال شود و به اقدامات انقالبيراد

 یکردند رویمادرانه دعوت م ینقش سنت یفايکه زنان را به ا يیهامغازه یها

سات دند، جليزا به آتش کشرا با مواد آتش یپست یهاآوردند؛ صندوق نامه

ها و امالک خانه یرا در جلو یانفجارات یدولتمردان را به هم زدند و حت

ن زنان سازمان دادن يا ین ابتکار عمل مبارزاتيتردولتمردان سازمان دادند. مهم

 یکيم يجه رهنمود مستقين اقدامات نتيها بود. اگسترده در زندان یاعتصاب غذاها

پ") بود يل استري"مر ینکهرست" (با بازن جنبش به نام "امانوئل پاياز رهبران ا

ن يم فراخواند. "عمل کن، بدون حرف". ايزنان را به عمل مستق ینطق یکه ط

ن جنبش جلب شود. يشد که توجه زنان کارگر به ا یانهيسم خود زميکاليراد

یکند، بارها به زندان میرزمنده شرکت م یونهايلم در تمام آکسي"واتس" قهرمان ف

  آورد.یم یان به مطالعه روافتد و همزم

 يیشجاع که در فضا یر زنانيلم کامالً زنانه است، سرشار از تصاويف یفضا

زنانه  یاريو هم یروز شوند. همبستگيوتار عزم خود را جزم کرده که پرهيت

بوده یانين جنبش از زنان طبقات ميا یت اعضاينکه اکثريبرجسته است. باوجودا
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ن زنان متحد بوده است. بدون ترس و يشاخص ا یذشتگو ازخودگ یاما فداکار اند

ن زن ينانه از فعاليبواقع یريلم تصويها. فنهيوکتاب کردن هزواهمه و بدون حساب

و  یشخص یطه زندگيد با مشکالت گوناگون در حيکه مدام با یدهد. زنانیارائه م

به هم قوت  یوخمچيان کنند و در هر پيخود را ب یدهايروبرو شوند. ترد یاجتماع

ن زنان با شور و يد تا به آخر رفت و هرگز عقب ننشست. ايقلب دهند که راه را با

 یاز خود را به وجود افرادينگرند و نیار به "امانوئل پانکهرست" ميبس یاعالقه

  کنند.یبا تمام وجود حس م یچون و

ارزه پا به عرصه مب یکه زنیژه هنگاميون زن با همسرانشان بهيرابطه فعال

ن زن که خود کارگر است يشود. شوهر اینشان داده م یار واقعيگذارد، بسیم

شود. (در آن یم یدن فرزند خردسالش توسط ويد کند و مانعیهمسرش را طرد م

 یش برخوردار نبوده و حتيبر فرزند خو یچ حقيس زنان از هيدوره در انگل

که همسرش بچه ینج زن هنگامدادند.) درد و ریل ميد به شوهر تحويمزدشان را با

از زنان  یارياست که بس یسپارد از لحظات دردناکیک خانواده ثروتمند ميرا به 

شوند. یخود به اشکال مختلف با آن روبرو م یمبارز هنگام گسست از نقش سنت

که همسر  یزنان است، زمان یکه مدافع جنبش حق رأ یمرد داروساز یحت

کند و یش قفل مين خطرناک برود در را به روويک آکسيخواهد به یپزشکش م

  شود.یمانع از رفتنش م

کند هر حرکتشان را یس تالش ميس هستند. پلين زنان مدام تحت کنترل پليا

کند. دفتر ید آن دوره استفاده ميجد ین کار از فنّاوريرد و در ايتحت نظر قرار گ

ن زنان در کوچه و يااست که از  یرين جنبش پر از تصاويس مسئول سرکوب ايپل

ت يکند با انگشت نهادن بر تفاوت موقعیتالش م یاسيس سياند. پلابان گرفتهيخ

ن زن کارگر را که با از دست دادن يمرفه جنبش ا یگر اعضاي"واتس" با د یطبقات
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را به  یده، ويگز یسکن يیسايفشار قرارگرفته و در کلکار و خانواده خود تحت

 یهاالوگيلم پر از ديکند. فیافت ميجسورانه در يیهاپاسخوادار کند. اما  یجاسوس

ق به ادامه يبخش در محکوم کردن افکار و فرهنگ مردساالرانه و تشوساده و الهام

 یبرا یديئت حاکم که اطالعات مفيه یاز اعضا یزن یراه و مبارزه است. حت

را به مردان و دولت کند که چیکند از خود انتقاد مین زنان رد ميات به ايانجام عمل

  اعتماد کرده است.

 یکل یآگاهانه وارد بررس -سارا گاورن  - لم يرسد کارگردان فیبه نظر م

درست و  یهاشيآن و گرا یانشعابات بعد یاسيل سيزنان و دال یجنبش حق رأ

ن جنبش يک دوره مشخص ايخواهد با انگشت نهادن بر یشود. او مینادرست نم

زنان  يی!"؛ "رهایاست نه دادن یا دهد: "حق گرفتنيامروز دنبه زنان  یام روشنيپ

م و يبر اقدام مستقهين کار فقط و فقط با تکيسر است!" ايبه دست خود زنان م

که جنبش  یاام در زمانهين پيش رود. ايپد بهين باييزن و از پا یهارزمنده توده

ژه آنکه يور است. بهبرخوردا یاديت زيک شده از اهميزنان محدود به محافل آکادم

ا آن ين يه به الطاف ايخواهند با تکین حقوق زنان مياصطالح مدافعاز به یبرخ

 یستميحل درون سا دولت زن، جنبش زنان را به انحراف کشانند و راهيمرد دولت

  ن جنبش ارائه دهند.يبه ا

ه ع جنازيکه مربوط به تش یمستند یخيلم تارياختصاص دارد به ف یانيصحنه پا

خواست یسون" است. او ميداو یلياز زنان "سافراجت" به نام "ام یکيشکوهمند 

س در آن شرکت داشته پرچم يکه جورج پنجم، پادشاه انگل یدواندر مسابقه اسب

برخورد کرده و کشته  ین کار با اسبيهنگام انجام ا یزنان را برافرازد ول یحق رأ

تنها خواست حق زاران هزار زن نهبا حضور ه یع جنازه وين واقعه و تشيشد. ا

ن خواست در ير کرد، بلکه موجب بازتاب گسترده ايس فراگيزنان را در انگل یرأ
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س البته با ير قرارداد. بعدها، دولت انگليها نفر را تحت تأثونيليسطح جهان شد و م

ه حق يانقالب اکتبر روس یروزياول و پ یان جنگ جهانيپس از پا یگذر از مراحل

  ت شناخت.يبه رسم 1928در سال  یطور قطعزنان را به یمگانه یرأ

  

 ١٣٩۴آبان  
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 ؟ميکنینما ما گذشته را رها ي کندینمگذشته ما را رها 
 

  »گذشته«: لمينام ف

  یاصغر فرهاد: کارگردان

  ١٣٩۴ فرانسه  :محصول

"گذشته" برهمان سبک و 

اصغر  یهالمير فياق سايس

کارگردان مشهور  یفرهاد

شده است. بهاختهس یرانيا

نادر  يیلم "جدايادامه ف ینوع

گر يد يین" در فضايمياز س

لم با ين فيا یهاتياست. شخص

ها و ینگرانهمان مشکالت، دل

ند يروبرو يیش خاطرهايتشو

شده ز طرحين یلم قبليکه در ف

  بودند.

م به طالق ين بار تصميا

ن ينگاست اما بار س یقطع

ز يچکرده و همه یخود را ط ی، روند معموليیشود که جدایگذشته مانع از آن م

که  یاست که در آن رنج یخانوادگ یلم درامين زن و مرد تمام شود. فيراحت ب

یش درميبرند را به نمای(برخاسته از نهاد خانواده) م یها از رابطه اجتماعانسان

زن و مرد، پدر و فرزند، فرزند و مادر ان يکه امروزه م یآورد. روابط بحران
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 یافراد و به فروپاش یو روان یروح یهایکه مدام به آشفتگ یموجود است. روابط

  زند.ینهاد خانواده دامن م

اش او را یبا همسر فرانسو ی(احمد) که پس از اختالف طوالن یرانيا یمرد

طالق  یاتمام پروسه ادار یران بازگشته، پس از چهار سال برايرها کرده و به ا

 یتباریرين مدت با مرد الجزايا ی) طیارشود. همسر سابقش (میس ميوارد پار

 یخواهد با ویحامله شده و م یعاشقانه برقرار کرده و از و یار) رابطهي(سم

یدر کما بسر م یمارستانيکرده در ب ین) که خودکشير (ناديازدواج کند. همسر سم

هيلم با کنار زدن الين است. فيناد یخودکش يی"گذشته" رازگشا یبرد. محور داستان

قت يکند حقیم یدن قطعات مختلف (همچون پازل) سعيگوناگون و کنارهم چ یها

گران در آن به يکه د يیاز ماجرا يین را کشف کند. رازگشايناد یخودکش یماجرا

ن ياند. حول اکنند مقصر بودهیا احساس مياند همقصر بود یر و تا حديدرگ یشکل

ر، رابطه يبا احمد و سم یرود. رابطه مارین ميبر ذرهيان افراد زيداستان رابطه م

خردسال که حاصل ازدواج  یدختر یگريساله و د 16 یکيبا دو دخترش ( یمار

دسال با پسر خر یمشترک با احمد بوده)، رابطه مار یاش قبل از زندگیاول زندگ

                                                 

 با تماشاگران  یترکيکند که ارتباط نزدید:"خانواده کمک ميگویاش مدر مصاحبه یفرهاد
است اما  ین رابطه بشريترها در خانواده ازجمله رابطه زن و مرد، کهنهن آدميداشته باشم. رابطه ب

کار  یلم بسازم باز هم جاين اگر هم عمرم در مورد خانواده فيشه تازه است. بنابرايمشکالتش هم
، نفرت یستيدر قالب عشق، همز است و یادهيچيک زوج رابطه پي" رابطه  یدارد." به گفته فرهاد

 یشود که نتوانیباعث م يیک رابطه زناشويمختلف  یهاهيوجود دارد." به گفته او"ال یو روزمرگ
 کند."ین آن را جذاب ميو هم یاز آن به دست ده یف مشخصيتعر
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ر يگر، رابطه سميکدير با يکند، رابطه احمد و سمیم یر که اکنون نزد او زندگيسم

  کند.یاش کار ميیشوشه) که در خشکي(عا یريبا دختر الجزا

پا در ک يبوده که  یم. ظاهراً او روشنفکريدانیاحمد نم یاز زندگ یاديز زيچ

ا طبقه ي یگروه اجتماعاز  ی، زنیارران داشته و با ميپا در ا کيفرانسه و 

ک يکه اکنون کارکن  یکرده بود. زنن جامعه) ازدواجييرو به پا ی(حت یمعمول

ً فق یهااز حومه یکيداروخانه است و در  کند. یم یس زندگين پاريرنشينسبتا

مشخصه رفتارها، برخوردها و چهره احمد است. او بارها در فکر  یافسردگ

  شود.یقطع م یل ترک خانواده، توسط ماريدالبوده و لحظه اعترافش به  یخودکش

که بدان تعلق داشته، فرار کنند و آن را به  یاخواهند از گذشتهیم ینوعهمه به

کنند. اما بار  یاند خنثرا که در گذشته گرفته یغلط یهاميبسپارند و تصم یفراموش

ن يتراژ آغازيکند. با تیم ینيها کماکان سنگن روابط کهنه گذشته بر دوش آنيسنگ

گذشته است. نام  یابد که موضوع فراموشيیننده از همان ابتدا درميلم، بيف

د يه شک و ترديز را در سايچشود و همهیکن محو مپاکبا حرکت برف» گذشته«

لم ادامه يف یانيکه تا صحنه پا ید و پرسشيدهد؛ تردیر عالمت سؤال قرار ميو ز

  دارد.

تياست. شخص یه و چندوجهيچندال یفرهاد یهالميگر فيز مانند ديلم نين فيا

تودرتو خود را نشان  یند داستانيده و متضادند و در فرايچي، پیلم چندبعديف یها

  دهند.یم

 یموردنظرش، معرف یخلق فضا یبرا یهنر یهاکيبا مهارت از تکن یفرهاد

روان و  ساده و یهاالوگيکند. با دیش استفاده ميهااميش و رساندن پيهاتيشخص

رود. البته با یرمنتظره در داستان از سطح به عمق ميرات غييو تغ یجيتدر
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قدرتمند  یاگونهکه به یاتييشده؛ جزازحد کنترلشيشده و بت حسابيغابه یاتييجز

  شوند.یده ميکنار هم چ

چون  یخاص یهاها عمدتاً در مکانست. صحنهين یس خبريوبرق پاراز زرق

 یهان عمدتاً بر مکانيگذرد. تمرکز دوربیو داروخانه م يیشوخانه، مغازه خشک

  را القا کند. یاست تا کشف روابط درون یداخل

که رنگ یادارد. خانه یالم نقش برجستهين فيژه رنگ) در ايوزانسن (بهيم

آب راه آشپزخانه  یخته است. از گرفتگيرهمز در آن بهيچآن تمام نشده، همه یزيآم

 ینيره و نور کم سنگيت یهال کهنه. رنگيوپرت و وساتروک با خرتم یتا انبار

. هرگاه یت و افسردگيسرشار از عصب يیدهد. فضایخانه را نشان م یفضا

گردند. رنگ یتر مها روشنشود، رنگیخانه و خانواده دور م ین از فضايدورب

با رنگ  یو طبقات یاجتماع یهاتفاوت یمحل کار با رنگ خانه متفاوت است. حت

که صاحب  یرانيک ايشوند. تفاوت محل سکونت یزانسن مشخص ميو م

شود. از یله رنگ و دکور صحنه نشان داده ميوسبه یاست با خانه مار یرستوران

 یخوبز بهيافراد ن یت اجتماعيها و موقعتيشخص یمعرف یلباس برا یطراح

که فرصت سر  یت معمولاس ینشانگر زن یمار یهاژه لباسيوشود. بهیاستفاده م

یملم يت فيکسان بر جذابيشده و ، حسابیقو یهایخاراندن را هم ندارد. باز

رد ينگ یشيپ یگرياز د یدر باز یآگاهانه در کار هست تا کس ی. انگار عمدديافزا

  لم وجود ندارد.يدر ف ین معنا نقش اول و دوميو برجسته نشود. به ا

  

  مرد! یشکستگزن، درهم یدگيستمد

ت اش از يست؟ قصد و نياش چیاسيست؟ تعلقات سيک ینکه اصغر فرهاديا

ت يخواست القا کند در درجه اول اهمیرا م یاميلم چه بود و چه پين فيساختن ا
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گر تعلق يشود، دیاش جدا منندهيکه خلق شد از آفر یزمان یقرار ندارد. اثر هنر

کند که یفا ميا ینيع یارکردابد. نقش و کيیمستقل م یاتيبه او ندارد. ح یچندان

ً مطابق با اهداف و ن با  یک اثر هنريبرجسته  یژگيست. وياش نت سازندهيلزوما

نش را به فکر وادارد، به يت باال و ماندگار در آن است که بتواند مخاطبيفيک

وجدل بر سر ر بحثيق کند که درگيمختلف دامن زند و افراد را تشو یهابرداشت

 یهالميمثبت ف یهایژگين از ويخود شوند. ا یا جمعي یشخص یهابرداشت

  لم است.ين فيجمله امن یفرهاد

 یتر اثر شکافقيعم یبا معنا یت خواسته و دانسته خالق اثر هنرين نيهمواره ب

 یمهم است. در نقد هنر ین شکاف در نقد اثر هنريوجود دارد. پرداختن به ا

رات يست. مهم پرداختن به تأثين یشاق پرداختن به بخش خودآگاه ذهن هنرمند کار

روشن کردنش از  یمه آگاه ذهن هنرمند است که حتي، پرداختن به نیاثر هنر ینيع

  ست.يدست خود هنرمند ساخته ن

ا تا چه يبسازد  یا اخالقي یشناختروان یلميقصد داشت ف ینکه اصغر فرهاديا

ر جهان امروز با آن که نهاد خانواده د یگوناگون بحران یهاحد توانست مؤلفه

ک يبحث باشد. اما او با انگشت نهادن بر تواند قابلیروبرو است را نشان دهد م

تواند یم یقسم یهرچند به شکل – یخانوادگ یو تنش زندگ یآشفتگ –ت مهم يواقع

ک يتر باز کند. معموالً هنگام پرداختن به جانبهتر و همهقيعم یدرک یراه را برا

ند که لزوماً يآیها رو مجنبه یخوب، برخ یک اثر هنريط ت مشخص توسيواقع

س يانگل ین ادبيها و منتقدسينواز رمان یکيست. يت خالق اثر نيانگر افکار و نيب

هرگز به هنرمند اعتماد «نکه: يبر ا یدارد مبن یبه نام د. اچ. الرنس جمله مهم

هدف از » ه آن است.ننديفه درست ناقد، نجات قصه از دست هنرمند آفريد. وظينکن

  است. ینجات "گذشته" از دست اصغر فرهاد ین نقد و بررسيا
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پردازد. معموالً هم سراغ یم یش به روابط خانوادگيهالميدر اغلب ف یفرهاد 

از پرداختن  ید قصد فرهاديرود. شایو روزمره طبقات متوسط م یروابط احساس

زن  یدگيت ستمديموقع یعني - ر خانواده پرتو افکندن بر نقش زنيبه موضوع فراگ

 ینباشد. معموالً فرهاد - شود ید ميد و بازتوليکه مدام توسط نهاد خانواده تول

ن زن و مرد برود که کمتر يب یکند، سراغ آن دست از روابطیم یآگاهانه سع

آن روابط خشن و  يیزانه دارند. او تاکنون سراغ بازنمايحاد و خشن زن ستشکل 

 یهات تودهيان اکثريژه در ميوبه –ان مرد و زن يته که امروزه منرف یارحمانهیب

شکلن کار قصد دارد ياز ا ید فرهادينقاط جهان وجود دارد. شا یدر اقص یتحتان

ن خاطر معموالً يتر ستم بر زن را به ما نشان دهد. به همتر و پنهانفيظر یها

ظاهر مؤدب، مهربان ن بهآورد که در رفتار نسبت به زیش درميرا به نما یمردان

گذرد و در یشان چه مشود که در پس کلهیمرور آشکار مو محترم هستند اما به

موجود است. هم  یازشت مردانه یظاهر الصالح چه خودخواه یپس آن رفتارها

ن"، هم احمد يمينادر از س يیلم "جدايت مرد في"، هم شخصیلم "درباره اليمردان ف

  ست مردان هستند.دنيلم "گذشته" ازايف

 یاش محل تالقیکه زندگ یاست. زن یلم "گذشته" ماريف یمحور موضوع

گوناگون است. در چنبره تضادها با دو مرد، تضادها با سه فرزند و  یتضادها

کرده و اکنون در آستانه ازدواج که دو بار ازدواج یرکرده است. زنيگ یحاملگ

همسر اولش و پسر همسر سومش را  ت دو فرزند بجا مانده ازيگر است. مسئوليد

ر ياست درگ ین ازدواج سوم ناراضيز بر عهده دارد. با دختر بزرگش که از اين

روند. یند و ميآیاست که سراغ مادرش م يیاز مردها یکه عاص یاست. دختر

عنوان دهد. احمد بهیرا شکل م یمار یهمه و درواقع زندگ یت رفتارهايحس مالک

ز ير نيت دارد. سمين خانواده حس مالکيو ا یسبت به مارهمسر سابقش هنوز ن
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ادش ير هم يداند. سمیز مادرش را از آن خود مي) نی(لوس ین. دختر ماريهمچن

 ینيجنت به ين حس مالکيت خود نسبت به پسرش را و همچنيرود که حس مالکینم

، پدر با پسر یو عصب یاست را به رخ بکشد. رفتار استبداد یکه در رحم مار

است که به همه  یتيها، انعکاس حس مالکمادر با دختر و آدم حساب نکردن بچه

  ط مجاز بدانند.يرا در اثر فشار شرا یدهد هر رفتاریاجازه م

  اورد،يسر درب یمار ینکه از رابطه شخصيا یاحمد برا یفضول

 یگريبا مرد د یفهمد ماریکه م یفشرده او زمانافه بشدت معذب و درهميق

  مصفا است)، یخوب عل یباز یهااز لحظه یکيکند (که یم یزندگ

  گفتن ندارند، یبرا یاند و حرفز آشپزخانه نشستهيکه دو مرد کنار م یاصحنه

که خود همسرش را  یاو را پرکرده، باوجود یر که جاياحمد به سم یحسود

  ترک کرده بود،

مانده یمد باقاح یبرا يیجا ینکه مبادا هنوز در قلب مارير از ايسم ینگران

دوست  یف نکرده بود با مارين تکلييکه با همسرش تع یباشد، باوجودآنکه زمان

  شده بود،

ش را بهتر از همه زنان يک زن (که البته معنايدر مقابل  یرانيشخند مرد اين

  فهمند)،یم یرانيا

  ،یارگاه دو مرد با ميوببا تحکم حرف زدن گاه

  ،یارر نسبت به ميسم یهاینيسرسنگ

  ا نه،ي یخورد یزيپرسد چیاز احمد م یکه ماریدرحال یر به ماريپاسخ سم

 یط دردناک و عصبياند که شراتياز حس مالک يیهافوق جلوه یهاهمه صحنه

  کند.یها فراهم مژه بچهيوهمه به یرا برا
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ن حس يست. صاحبان ايت موجود نين حس مالکيدر ا یاما غرور و افتخار

ن حس خود به عامل درهميا بهتر است گفته شود که اياند شکستهخود درهم

شدن در فرودگاه شان بدل شده است. چمدان شکسته احمد که پس از گمیشکستگ

است که قدم  یرانيمرد ا یشکستگنماد درهم یزيش از هر چيشود. بیل داده ميتحو

پا، رغم مهاجرت به ارويکه عل یمردان یفرهنگ یبه اروپا گذاشته است. ورشکستگ

ژه نسبت به زنان کماکان در يوشا مدرن) را بهي(عمدتاً پ یات سنتيها و اخالقارزش

  کنند.یخود حمل م یپشتکوله

ت خالص شوند. عوض کردن رنگ ين وضعيخواهند از ایوجود همه منيباا

که از فرودگاه چمدان  یه طعنه آلود مأمور (مأموريمانده، توصیخانه که ناتمام باق

نسبت به ت چشمش ير که به خاطر حساسيبه خانه آورده است) به سمشکسته را 

 یرييد بهتر است شغلش را عوض کند. نشان از ضرورت تغيگویبه او مرنگ 

ن کار را با يرا ايستند. زيکنند. اما قادر به انجام آن نیاست که همه آن را حس م

ط يکهنه و محو شرا یخواهند انجام دهند نه دفن روابط اجتماعیگذشته م یفراموش

  دهد.ین روابط کهنه پا ميکه به ا یماد

  

  خطا! –راز  -گذشته 

که  یبافته شده است. سه مفهومهم"گذشته، راز و خطا" به یلم با سه مفهوم کليف

 یاز خطاها یرازآلود که نقش یار است. گذشتهيها درگبا آن یتيانسان در هر فعال

  ر بر خود دارد.يانسان را به ناگز

که  یاشد، گذشته یکه سپر یکه رخ داد، زمان یدارد. امر یخيده تارير پده

 یا صرفاً امريهست؟ آ یزيا از گذشته گريماند. آ یکه برجا یراثيشکل گرفت و م

و  یا زشتي یريو دلپذ یان تلخياز م یاست دلبخواه ینشيا صرفاً گزياست؟  یاليخ
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باره کيم بهيتوانیا ميست؟ آيه کست؟ گذشته متعلق بي؟ تعلق ما به گذشته چيیبايز

ت گذر ياز روابط مالک یاکه از درون شبکه یام؟ گذشتهياز گذشته خالص شو

  ت بر آن وجود دارد. يمالک یکرده و کماکان ادعا

یهمگان جذاب م یاست که آن را برا ین راز آلودگيگذشته رازآلود است. ا

م؟ وسوسه يم؟ چرا چنان نکردين کردين شد؟ چرا چنان نشد؟ چرا چنيکند. چرا چن

ن. تا يقين به شک و گذر از شک بهيقيگذر از  یقت. لذت دائميکشف حق یشگيهم

گوناگون جستجو شود،  یهاان راهياز م یبدل گردد، راه يیبه روشنا یکيد تاريشا

  نده گشوده گردد.ياز حال به آ یريمس

ز يمتما یگريکشد و او را از دیکه مرز م یدارد. راز و رمز یهر کس راز

کند، یم یداورشيکند، پیکشد، حذف میوار ميکشد، دیکه خط م یکند. رازیم

همگان  ید برايجد یاافق و گستره یبسا برعکس در مواقعا چهيند يگزیم یدور

  گذشته است. یاز راز آلودگ ین خود بخشيد. ايگشایم

از گذشته  يیاز خطا، رازگشا يیاست. بدون رازگشا یز رازيپشت هر خطا ن

 یکه بدون خطا یاگرفته است. گذشتهکه با خطا شکل یاست. گذشتهيز ممکن نين

شد. یر ميما کماکان ناگز یا بدون خطايبا  یا حتير نگردد يوانست ناگزتیما م

ه يکه بر پا یطيکه به آن خطا پا داد. شرا یطيکشف شرا یعنياز خطا،  يیرازگشا

  ت گذشته و نقش خطاها قضاوت کرد.يتوان در مورد کلیآن بهتر م

                                                 

 یم، حتيم رها شويتوانیت: "ما از گذشته نملم گفيلم و مفهوم "گذشته" در فيدر مورد نام ف یفرهاد 
نامه من گفت، لمير، بعد از خواندن في یم. ژان کلود کرينده فرار کنيم از گذشته به سمت آياگر بخواه

وجود ندارد بلکه تنها خاطره گذشته وجود دارد. شما در خاطرات خود، گذشته را سانسور  یاگذشته
 »ر شود.يد که دلپذيدهیبا به آن ميز یهاقدر رنگا آنيد يکنیتر ما آن را تلخيد. يکنیم
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که راز  ین پرسش زماني؟ ای؟ چرا آن کار را انجام دادین کرديچرا با من چن

ده ين بار شنيگردد، چندیان ميع یگريلم بر ديف یهاتيک از شخصيهر  یو خطا

پرسد؛ یاز دخترش م یکارت و کتکيدر اوج عصبان یکه مار یشود؛ پرسشیم

اش يیشوکه در خشک یشه (دختريکار از عاعنوان صاحبر بهيکه سم یپرسش

 یکنند. حتاز گردن خود وا رها رايخواهند تقصیپرسد. همه میکند) میکار م

کنند.  یخنث یاگونهکنند، آن را بهیفهمند تالش میرات خود را ميکه تقص یزمان

ان يط را به ميشرا یکه پا یزمان یر. فرهاديتقصیواحد هم مقصرند هم بهمه درآن

تيکند که شخصیجاد ميا يیه کند، فضايا توجيح دهد يرا توض يیکشد تا خطایم

 یبه کس یسادگتوان بهیل نمين دليست. به همين یزيرو گ ريزآن گ ش را ازيها

  را محکوم کرد. یا ويحق داد 

 - هراس از دست دادن مادر یعني –که دچارش بود  یطيشرا یبر مبنا یلوس

اه و يکار س -خود  یت زندگيز به خاطر موقعيشه نيش را مرتکب شد، عايخطا

 یفشار قرارداد. هرکسن را تحتيناد - س ياز پل یو هراس دائم یرقانونيغ یزندگ

به  یتربزرگ یروابط اجتماع ینجاست که پايمنافع خود عمل کرد. ا یبر مبنا

ن يدهد. دوربیقرار م يیهان انتخابيت چنيها را در موقعد که انسانيآیان ميم

ار محدود است. به يز بسيست. اشاراتش نيمتمرکز ن ین روابطيبر چن یفرهاد

فراتر  یو کوشش مدام برا یرغم سعير جبرند و عليش اسيهاتيخصن خاطر شيهم

یمرا تجربه  یزندگ ین روابط گرفتارند و تلخيرفتن از وضع موجود، درون ا

ن يز هستند. اير حال نيخواهند فراموش کنند چون اسیها گذشته را م. آنکنند

  لم است.يف یهاتيک شخصيت تراژيموقع

خ، کارل مارکس نوشت: يتار ین رازگشايرتن و برجستهيتربزرگ یزمان

گونه که دلخواهشان است؛ آنان نه آن یسازند، ولیش را ميخ خويها تارانسان«
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ماً با آنيکه مستق یطينند، بلکه در شرايگزیکه خود برم یطيخ را نه تحت شرايتار

ا گذشته هانسان» سازند.یشده است، ماند و از گذشته به آنان داده و منتقلها مواجه

برند. یاست) به ارث م یديش رابطه توليرا با مجموعه روابطش (که سنگ بنا

دارد. افراد  ینيع یرد و خصلتيگیشان شکل مکه مستقل از اراده یروابط

ن روابط يکنند. این نمييرش شوند را تعيدرگ یستيرا که با یدلخواهانه نوع روابط

ه تضادمند است، ناسازگار با ين ارثيا رسد. اماین به ارث ميشيپ یخياز دوره تار

ها در ر و دخالت آگاهانه انسانييتغ ینه را برايزم ین ناسازگاريخود است. هم

ت متضاد يح از واقعيکه به خوانش صح یکند به شرطیش فراهم ميسرنوشت خو

ز همواره با ين رقم خورده است. گذشته نيز چنيسرگذشت گذشته ن یابند. حتيدست 

ه دگرگون کردن يکه بر پا یکاليرات رادييهمراه بوده است. تغ یکاليدرات راييتغ

  االت.يه خيو بر پا یط ماديشده است، نه جدا از آن شراده حاصليآنچه از قبل رس

توان انسجام و یتوان آن را شناخت. میتوان کامالً رها شد اما میاز گذشته نم

نده ير داد و به آييبنا حال را تغافت و بر آن ميگذشته را در یدرون یوستگيپبه هم

د از يتوان و باید اما ميتوان از همه جوانب گذشته بریگام نهاد. در هر دوره نم

ن جوانب کهنه و آزاردهنده ياش گسست کرد. اگر از اجوانب کهنه و آزاردهنده

ن يم. ايبر دوش کش یاد آن را همچون مردهيرد بايآگاهانه صورت نگ یگسست

ستند. به يقادر به حلش ن یفرهاد یهالميف یهاتيه عموماً شخصاست ک یمعضل

ستند يکشند اما قادر نیبرند و درد میشان رنج ميهارغم تالشين خاطر عليهم

ها پرستندش" و آنیگرانش ميکه د یر دهند، "سرنوشتييش را تغيسرنوشت خو

  د.ننيتوانند آن را ببیا نميخواهند ین کارگردان) نمي(همچون دورب

ط ين شرايا صرفاً ايکسان مقصرند؟ آيا همگان به يست يمقصر ن یا واقعاً کسيآ

  دارد؟یما آن خطا واين ياست که مقصر است و ما را به ا یو روابط اجتماع
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م يرش هستيکه اس یآن است که چشم را بر روابط یفرهاد یهالميجنبه مثبت ف

اند؟ درست است ما گرفتهشکل یربار بر چه بستن روابط اسارتيکند. اما ایباز م

ت ين هم واقعيم. اما ايم. آغشته بدانين روابط هستيدهندگان ااز شکل یخود بخش

ه يکل یه اصلين پايگرفته است. اشکل ین روابط بر بستر حاکم و محکوميدارد که ا

  دهد.یما را شکل م یزندگ یاياست که تمام زوا یاروابط ناعادالنه و ستمگرانه

آماج حمله  ی. کسستيمقصر ن ین است که کسيا یفرهاد یهالميف ینفمام يپ

نادر  يیلم "جدايدر ف یمنف اميپن يط مقصر است. اگرچه ايرد و تنها شرايگیقرار نم

خورد در یو قانون کمتر به چشم م یدن دادگاه، قاضير کشين" با به تصويمياز س

از روابط روبرو  یابا شبکهشود. انگار ما یتر من ضعف پررنگيلم "گذشته" ايف

اند: ها متفاوتآنکه نقشکسان دارند. حالي یها در آن نقشم که همه انسانيهست

ت ين موقعيمحکوم. ا یتياند، اکثرحاکم یتيده؛ اقليستمد یتيستمگرند، اکثر یتياقل

ت ين موقعيدهد. ایمانند سلطه مرد بر زن پا م گرانهسلطهگر روابط ياست که به د

م يکسو خانواده را تحکياز  - ند يگویم یستياليامپر یدارهيبدان نظام سرماکه  –

اد ياش بنیدرون یهال محرکيگر به دليد یدهد از سو یازيکند تا به مرد امتیم

ها شهيکند، عایرد مها را خُ یت است که مارين موقعيزد. ايریخانواده را درهم م

ت است که ين موقعيدارد. ایوام یخودکش ن ها را بهيگذارد و نادیه ميرا در حاش

  دهد.یزد، خطاها را شکل ميریها را در هم مپراکند، روانیها را مدروغ

تر حيتر و صحتر، کاملجانبهتر، همهقيت عميهراندازه خوانش ما از واقع

اند. هراندازه ينمایشتر رخ ميت خود را بير واقعييتغ یکال برايحل رادباشد، راه

ها دست شهيز به ريحل نو ناقص باشد، راه یت، محدود، قسميما از واقع خوانش

بار گذشته  ینيها کشدارتر و سنگتر، رنجیجه دردها طوالنينخواهد برد. درنت
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م و نگاهمان يبر دوش کش یشتريم شد مردگان بيشتر خواهد شد و مجبور خواهيب

  .ميم فراموشش کنيخواستیباشد که م یاکماکان به گذشته

ً هين در کماست و تقريلم: ناديف یانيهمچون صحنه پا ر يندارد. سم یچ حسيبا

کند یخواهد اگر حس میزند و از او مین دوست داشت به خود ميرا که ناد یعطر

ر آن را يشود اما سم یر مين سرازياز چشمان ناد یقطره اشکدستان او را بفشارد. 

د يابد. شک و ترديیان مين دو پايتان ادس ین رويلم با زوم شدن دوربيفند. يب ینم

 –نده يبه آ یبدون نگاه - مه مرده يمه زنده نين یاننده و حال، درگرو گذشتهيب یبرا

  ماند.یم یباق

  

  ؟یا جهان پسندي یشمولجهان

ست؟ يشمول چلم جهانيک فيشمول است؟ مختصات جهان یلميا "گذشته" فيآ

نه ين زميک افکار در ايه به بحث و تحرن است کيا یر فرهاديلم اخيجنبه مثبت ف

ن يتضادها در ا یه و اشاره به برخيده خام و اوليزند. طرح چند نکته و ایدامن م

  ست.يده نياز فا ینوشتار خال

است. او با  یژه فرهاديو یهايیاز توانا یکينامه ساده و روان، لمينگارش ف

 یارد که فاصلهيها را بکار گکه به زبان محاوره دارد قادر است چنان واژه یتسلط

کنند. یش گاها مستند جلوه ميهالميکه ف يیجاد نشود. تا جايلم ايبا ف ین تماشاچيب

یاش میاريز به يران نيبه فرهنگ و رفتار، حرکات روزمره مردم ا یو يیآشنا

 ش را برجستهيهايین توانايساخته که چندان قادر نبوده ا یلمين بار او فيند. اما ايآ

باشند. عدم  یش قرار است فرانسويهاتيکه غالب شخص یلميهم در فنشان دهد. آن

لم چندان رنگ يبه زبان، فرهنگ و رفتار مردم فرانسه مانع از آن شده که ف يیآشنا

 یسوممهاجران جهان یاست که زندگ یلميرد. حداکثر فيبه خود گ یفرانسو یو بو
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بانه بودن (هرچند در چند صحنه محدود)، دهد. با توجه به دوزیفرانسه را نشان م

  دارد. یرانيا یلم کماکان رنگ و بويف

باشد  یاق و حرفهيگر هرچند هم دقيک زبان به زبان ديها از الوگيترجمه د

مصفا  یمثال نحوه صحبت کردن عل یرد. برايگیرا از آن م یو سرزندگ يیايپو

یلم ميالوگ فيحرک را از دت یزند) تا حدیار شمرده حرف مي(که فرانسه را بس

ک کلمه همراه با حرکت کوچک سر يکاربرد  یفرهاد یهالميگر فيرد. اگر در ديگ

بکار  یراحتران است، بهيکه مختص مردم ا یاما و اشارهيا استفاده از ايو دست 

گر چون رنگ يد یلم مجبور است از فاکتورهاين فيدر ا ید. فرهاديآیم یفضاساز

ننده منتقل يرد تا حداکثر حس به بيبهره گ یاضاف یهاجه صحنهيتزانسن و درنيو م

لم يجه از کشش فيلم شده، درنتيشدن ف ین امر خود موجب کند شدن و طوالنيشود. ا

  کاسته شده است.

به  یشمولز نتوانسته خصلت جهانين یچون مشکالت خانوادگ یموضوع عام

 یهاامين" پيمينادر از س یيلم "جدايتوان گفت که فیجرئت من اثر دهد. بهيا

ران و يدر ا یخانوادگ یتر و مؤثرتر بوده است. عام (روابط کلنينشاش دلیعموم

در هم  یترران) به شکل زندهين در ايمع یقشر یجهان) و خاص (روابط خانوادگ

شود بلکه با یران آشنا ميچون ا یاتنها با جامعهلم نهيننده فياند. بحضورداشته

کنند، یوپنجه نرم ما با آن دستيکه همه مردم دن یتر و مشترکیوممعضالت عم

عام موجود  یهان تجربه خاص و درسيب یشود. در "گذشته" گسستیز روبرو مين

یرسند که میبه نظر م یل و تصنعيها ثقيیاز رازگشا ین برخيهم یاست. برا

توانست یلم مينبود، ف یو زمان یت اقتصاديابد. اگر محدوديانتها ادامه یتوانست ب

  قه هم فراتر رود.ياز دو ساعت و ده دق
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 –ران يپخش در ا یاحتماالً برا –ک صحنه توسط کارگردان ي یخودسانسور

 یعني( یساله مار 16احمد با دختر  یکند. صحنه روبوسیت ميلم را دچار محدوديف

د. مهر يآیماچ و بوسه م یشود و فقط صدایکه با او بزرگ شد) حذف م یدختر

 یخودزن ین نوعيگذارد. ایلم نميشمول شدن فجهان یبرا يیجا یت اسالميمحدود

  شود.یمحسوب م

 یشموللم جهانيالذکر را نداشت، باز ففوق یهاتياگر "گذشته" محدود یحت

تواند ین معنا که ميجهان پسند است به ا یلميشتر فيشد. "گذشته" بیمحسوب نم

با جهان ین جهان پسنديدهد. فرق و فاصله است بمردم جهان را مخاطب قرار 

ت تمدن يرد، کليک موضوع را نشانه گيت يشمول است که کلجهان ی. اثریشمول

 یباشد که در جستجو یکسان یرا خطاب قرار دهد و راهگشا یا فرهنگ جهاني

  روزگارشان هستند. یو اجتماع یشرفت فرهنگيپ

نابرابر)  یاهيجهان (هرچند بر پا م که چهارگوشهيبریبسر م یاما در دوره

ن ملل مختلف گسترشيب یر و تداخل فرهنگيشده است. تأثش در هم ادغاميازپشيب

نداشته باشند،  یگر سبک و شکل مليکه د یظهور آثار هنر ینه برايافته و زمي

 - یمترق یگسترش فرهنگ یش برايازپشينه بيشده است. زمفراهم

ً بر بستر چنشفراهم یستيوناليانترناس ارائه آثار جهان ین فرهنگيده است. قطعا

که هنرمند  یه تالشيتر خواهد شد و البته از زاوقه مردم سهليه سليشمول از زاو

ک اثر در درجه اول به ي یشمولد صورت دهد، دشوارتر خواهد شد. اما جهانيبا

ح يش صحرنده خوانيکه دربرگ يیدارد. محتوا یآن بستگ یجهان - یخيتار یمحتو

باشد،  – یطه خاص مثالً روابط خانوادگيدر هر ح – یت متضاد جهان مادياز واقع

مثال  یبرا –مردم  یهانقاط جهان باشد، درد و رنج یسنتز تجارب خاص اقص

ر و يتر از همه بر مسرا در خود فشرده کند و مهم -زنان جهان از هر قشر و طبقه 
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که  یادن به جامعهيرس یعنيمنجر شود. کل بشر  يیپرتو افکند که به رها یجهت

نه يدر کار نباشد تا ستم بر زن را نهاد یانباشد، خانواده یتيگر در آن حس مالکيد

 یها فرقسته نشود تا مردان هم رنج نبرند؛ انسانينگر یئيکند؛ به زنان همچون ش

 رد که در آنيشکل گ یاقائل نباشند. سرانجام جامعه یگرين فرزند خود و ديب

ها را بشناسند و بتوانند خود و جهان را آگاهانه و ها ضرورتنباشد تا انسان یمانع

 ین، آرزوهاياز به افکار نوين یان جامعهيدن به چنيرس یر دهند. براييداوطلبانه تغ

تواند یک سالح ميعنوان نما هم بهيقدرتمند و کارساز است. س یبزرگ و ابزارها

تواند شعر ینما ميس: «يیايتاليکارگردان ا ینيل پازولن امر خدمت کند. به قويبه ا

  »ت باشد.يتواند انفجار واقعینما ميس« -همچنان که  -» باشد

 

  ١٣٩٢خرداد  
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  ست!ين یلم خوبي"فروشنده" ف
  

  لم: فروشندهينام ف

   یکارگردان: اصغر فرهاد

  ١٣٩۵ - ران يمحصول: ا

  

  ست: ين یلم خوبي" ف"فروشنده

، جذاب و یزانسن قويرو که از منه ازآن

ً ب رو نه ازآن و ستينقص برخوردار نینسبتا

ت يرعا یخوبرا به یهنر یُکدها هکه نتوانست

  کند.

ق ياش چندان دقنامهلميل آنکه فينه به دل

ست؛ نه يبرخوردار ن یا از کشش داستانيست ين

وه يش که نتوانست درمجموع بهل آنيبه دل

و  ی، جنائیستيملودرام، رئال یهاهنرمندانه فرم

  زد.ياميرا درهم ب يیروا

ب يشه غايهم یر زندگينه به علت آنکه تأث

ر ياش را با نهاد خانواده به تصوفروش بر جامعه و رابطهصدها هزار زن تن

طبقه  یزندگ یهابر بحران یفرهاد یهالميد؛ نه به علت آنکه مانند اغلب فيکش

  آنان تمرکز دارد. یو روان یو روح یذهن یهاسط و کشاکشمتو

 یهنگام جوان یرانيا انمردت ياکثر" یپرسترت و ناموسينه به سبب آنکه "غ

دهد؛ نه به سبب ین قرار ميبر ذرهيرا ز یري" شان هنگام پیاخالق یاکاريو "ر
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       ريان زن و مرد حادتر تصوي، شکاف میفرهاد یقبل یهالميآنکه برخالف ف

شود و زن یتر نشان داده منيبتر و کوتهیتر، خودرألم خودخواهيشود، مرد فیم

  . شودیمجلوه داده  ترمحق، یرغم "آبرو" داريعل

: ظاهر شدخود در نقش "فروشنده"  یرا فرهاديست، زين یلم خوبي"فروشنده" ف

ار تام بر ياخت خواهدی، میافروشد و مانند هر فروشندهیکه اخالق م یافروشنده

  ش داشته باشد.يکاال

  یبارزصورت هنرمند به یدئولوژيلم "فروشنده" آن است که ايف یمشکل اصل

د خود را ين بار عقايا یبر هم منطبق شده است. فرهاد یاثر هنر یدئولوژيبا ا

ز يچخواهد کنترل همهیشود و میکند. او در نقش معلم اخالق ظاهر می"پنهان" نم

اصالح جامعه  یکه برا یدا تا انتها در دست خود داشته باشد. معلم اخالقرا از ابت

طلبانه خود را رک ن بار او افکار اصالحيدهد. ایرجوع م یهمه را به وجدان فرد

ند، به ضرورت يبیشهر را م یکسو فروپاشيکشد. از یح به رخ همگان ميو صر

 یادهيفا"رد که يگیجه مينت کند اما فوراً یخراب کردن کهنه و ساختن نو اشاره م

 یهاالوگياز د یکيني. ا"ن کار صورت گرفت و اوضاع بدتر شدياچرا که ندارد 

لم يبه داستان ف یربط چندان رظاهبه ار مهم است که يو گذرا اما بس یهرچند فرع

د سوخت يست، باين یاکند. چارهین مييلم را تعيک فيدئولوژيندارد، اما چارچوِب ا

را   یفرد است وجدان اخالق یقضاوت نکرد، دنبال مقصر نگشت، کاف و ساخت،

و  یفرهاد  یحرف اصلن است يتحمل شود. اد اوضاع قابليدان آورد تا شايبه م

  لمش.يف

لم در چرخه اسارت گرفتارند. يدر ف یمخلوق فرهاد یهاتيرو شخصنيازا

خورهد يآنان با. یواقع یشان زندگ شيا نمايش است يشان نمایست زندگيمعلوم ن

دار باشند. جانکاه و کش یر درديروح را با خود حمل کنند و همواره اس یها
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تواند احساسات زن را درک کند و یخواهد و نمیرت است و نمير غيکه اس یمرد

دنبال حفظ آبرو است. مرد تا به به رت مرد را ندارد و يکه توان مقابله با غ یزن

کاذب است، زن  يیپروایت. مرد گرفتار بيرير غيزن اسو رت است ير غيآخر اس

  .یواقعو اضطراب ر هراس ياس

باً يز سلطه دارد، تقريچبر همه یلم "فروشنده" بخش خودآگاه ذهن فرهاديدر ف

مه ناخودآگاه هنرمند معموالً اجازه يست. نين یساز خبرلميمه ناخودآگاه ذهن فياز ن

بخشد، تا اثر را از دست یننده ميمل به بع یدهد. آزادیبه فکر مخاطب مرا پرواز 

برداشت د و برداشت کند و يوه خود کنکاش نمايرون کشد، تفکر کند، به شيخالقش ب

ن يچن یفرهاد یهالميگر في. فروشنده برخالف دقسمت کندگران يبا دش را يخو

  زد.يانگیننده برنميرا در ب یحس

ً فرهاد رد. يگیش قرار ميمورد ستا یسينونامهلمياد در فيل دقت زيبه دل یغالبا

        یفرهادشود. یلم بدل ميضعف ف اش به نقطهن بار دقت وسواس گونهياما ا

، یره علت و معلولياش نرود. زنجیدرز روش علت و معلول یمو ال خواهدیم

است  ی، معلول علتیکشد. هر عملیلمش را به بند ميف یهاتيهمه داستان و شخص

ر رابطه علت و يندارد. همه اس یانيپاتسلسل ن يگر. ايعلت معلول د نوبه خودو به

 نياست نه گسسته و متناقض. ا یخطوسته و تکيز پيچهستند و همه یمعلول

ش ياز پ یشيرد و آن را به نمايگیلم ميرا از ف یزندگ است که یخطتککرد يرو

  کند.یبدل م ینيبشيقابل پبا يتقر شده ونييتع

، بر يیجنا یهالميوه فيهم به شآن یراط در روش علت و معلولبا اف یفرهاد

نييش تعيط از پير شرايدارد. همه اسینندگانش استبداد روا ميلم و بيف یهاتيشخص

را يست، زينو قابل سرزنش خطاکار  یست، کسين یزيهستند که از آن گر یاشده

لم را يف یهاتيخصد سرنوشت مقدر شده شيز بايننده نين است. بيط خطا آفريشرا
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رد و به سرانجام و نقطه محتوم برسد که در آن فقط و فقط اخالق و وجدان يبپذ

و فراتر از  یگرا که مهر و نشان روابط اجتماعذات یکارساز است. اخالق یفرد

گرا که ذات ین زمانه را بر خود ندارد. اخالقيمع یاسيس - یآن روابط اقتصاد

، از آن برخاستهکه  ید روابطيدر بازتول یچ نقشير هو انگا یاست نه اجتماع یفرد

ات مسلط ياخالقاز  یچ نشانيتناقض است و ه یکه ب یگرا و فردذات ی. اخالقندارد

  جامعه را بر خود ندارد. یضادهاتو 

بندد. یجامعه م یرا چشم بر تعارضات اساسيست زين اخالق راهگشا نيا

بدون توجه به  یند وليبی) را میتيمهم جامعه (چون گسل جنس یهاگسل یفرهاد

طبقه متوسط  یاخالق یژگين ويگردد. ایحل مدنبال راهجامعه  یاساس یتضادها

کند، "فرد خود" را یمجزا م یطبقات - یاست که "ذات خود" را از بستر اجتماع

خواهد معضالت یحت و اندرز ميو با نص شناسدیم یطبقات یمستقل از تضادها

  ا حل کند. جامعه ر یاهيپا

ست. يش "جدا" نيدر نگاه به مسئله زنان از "گذشته" خو ین بار فرهاديا

گذارد: یش ميپ یانيخود را نسبت به زنان به شکل عر ی"ذات" و "نگاه" واقع

مات يتصم نديستند بر فرآيبرترند اما قادر ن یکه ظاهراً ازلحاظ اخالق یزنان

گر يلم "فروشنده" همچون ديف یناارائه دهند. رع یحلرگذار باشند و راهيتأث

اجازه  یگر زن حتين بار بازياجازه پرواز ندارد. ا یلم فرهاديزن ف یهاتيشخص

  !دارد خود یجاکه  یواقع یرد؛ زندگيگ یشياز مرد پ یگريندارد در باز

  

  1395آذر  
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