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 چکیده
داری و سرکوب سیاسی مخالفان، همگام با آغاز مدرنیزاسیون پهلوی  های مبتنی بر گسترش مناسبات سرمایه پس از اعالم سیاست

ایرانی  برخی از سینماگران، خورشیدی 1340و  1330های  اقتصادی و اجتماعی در دهه ةهای توسع زمان با آغاز برنامه دوم و هم
از جمله توان برشمرد؛  برای این تحول می دالیل گوناگونی تجربه کردند.تجاری را  سازی فیلمفرم و مضامین متفاوت با جریان 

 و خشتفیلم  .ایران و اقتباس از آثار ادبی مدرندر ادبیات داستانی  و تحولِ ،محافل ادبیشرایط اجتماعی، ارتباط سینماگران با 
روایت فیلم  ةشیو .استفرم متفاوت و بدیع  مایه و که از نظر دروناست هایی  از جمله فیلم ،ستانابراهیم گل اثر ،(1344) نهیآ

 ةنظری»با عنوان  بیستم میالدی، ةپردازان ادبیات در سد ترین نظریه کامالً به آنچه میخائیل باختین، یکی از مهم  نهیآ و خشت
ایران با  ةپیوستگی تحوالت سینمای هنری و جامعبررسیِ . هدف از پژوهش حاضر مطرح کرده، مرتبط است «ای لمهمنطق مکا
با دیدگاه باختین و  نهیآ و خشتفیلم مقایسة و همچنین  استتحلیلی  -خورشیدی به روش توصیفی 1340 ةون دهمدرنیزاسی

از  ،ایران ترین آثار سینمای مهمیکی از منزلة به ، نهیآ و خشتکه فیلم  دهد نشان میحاضر پژوهش  ای او. نتایج ق مکالمهمنط
 ای باختین بهره برده است. منطق مکالمه و مدرن های روایی شیوه
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  ____________________________________________________ مقدمه

ای  پدیاده  ،هاای تجااری ایرانای    در مقایسه با فیلم، نهیآ و خشت
 تماشاگران عاامِ پسند  مورد ،رو  از این رفت، شمار می بهنامتعارف 
که پس از اصالحات ارضی به جمعیات شهرنشاین   ، روستانشین

ای که سینمای ایران تولیدی  پیوسته بودند، قرار نگرفت. در دوره
نداشات و حتای منتقادی همچاون پرویاز      « فارسی ملیف»غیر از 

 «ارزش بای » گونه محصوالت ساینمای ایاران لقا ِ    دوایی به این
فایلم ایان    خشت و آیناه  نوشت که خشت و آینه ةداد، دربار می

منتقاادان و هنردوسااتان و (. 88: 1384، جاهااد) مااردم نیساات
در اروپا آشنایی داشتند،  سازی فیلمکه با اصول  گان،کرد تحصیل

تاوان   پسند جبهه گرفته بودند. از آن میان می علیه تولیدات عامه
که در واقع اصطالح کسی  ؛به دکتر هوشنگ کاووسی اشاره کرد

عناوانی تحقیرآمیاز    فارسی فیلمرا ابداع کرده بود. « فارسی فیلم»
بارای   یفردوسا  ةمجل در را این عنوانکاووسی نخستین بار ؛ بود

کار برد. منظور از ایان اصاطالح    پسند ایران به نقد سینمای عامه
 بودناد هاایی    کاه دارای مللفاه   باود آن دسته از آثاار ساینمایی   

 ساازی، رقاو و آواز   پاردازی عجوالناه، قهرماان    همچون داستان
رواباط علتات و معلاولی،     نکاردنِ  داستان، رعایات  ابدون ارتباط ب

هاای   یلمو تقلیاد ناشایانه از فا    ،نویسای  ناماه  فقدان اصاول فایلم  
کردناد.   با این تفاوت که قهرمانان به فارسی صحبت می ؛خارجی
عالوه بر اینکه بر موج نو و سینمای قبل از انقالب ، نهیآ و خشت

و باود  هاا   تأثیر گذاشت، کامالً در جهت خالف سینمای آن سال
حرکت  به صورت)میزانسن دار سینمای هنری اروپا.  شدت وام به

نویسای متاأثر    گو و فتنامه و گ فیلم ةو شیو ،، تدوین فیلم(دوربین
هایی است که در سینمای گلساتان باه    از ادبیات مدرن از مللفه

در فیلم  یانه و نمادینگرا واقعزبان  بنیادی بدل شدند. ای شاخصه
باه   داشت. در کنار هم قرار که ترکی  بدیعی بود،، نهیآ و خشت

را  یاناه گرا واقاع  یدر عین حاال کاه داساتان    ،فیلم ،عبارتی دیگر
 ةفضاسااازی، شاایو گااو وو فااتگ بااه کماا  ،درکاا تعریاام ماای

مادرن   ةگرایانا  ساایر عوامال شاکل    و ،بنادی  قااب بارداری،   فیلم
و  نماادین کاارگیری زباان    به ة. این شیوبود ای و شاعرانه هعاراست

در سایر آثار  سینمای کالسی  ةیانگرا واقع بیانشاعرانه در کنار 
( تکارار  1353) یجنا  درة گنج اسرارفیلم  ابراهیم گلستان مانند

فروپاشای رواباط انساانی و     ناه یآ و خشات اصلی  ةمای درون. شد
سانتی و ااالش باا مدرنیتاه و      ةجامعا  ها در شدن انسان قربانی

 ،ناه یآ و خشتاست. بحرانی  ةای از ی  جامع تصویر ناامیدکننده
ساینماگر  که   ؛ به طوریردهمچون دیگر آثار مدرن، پایانی باز دا

هار مخاطا  پایاانی     هدد و اجازه می یردگ تصمیمِ نهایی را نمی
 ةتغییر در مقولا  ،در واقعتفسیری و شخصی برای آن تصور کند. 

کند. گاهی  یی است که روایت مدرن یا هنری را ایجاد میگرا واقع
ت و معلاول از هام گسساته    یای پیوناد باین علتا    گرا واقعدر این 
کان دارد از لحاظ زمانی و فضاایی و  در عین حال که ام، شود می

در عاین حاال کاه     ،هاا  فایلم  ایان واقعی باشد. در  کامالً موضوع
شناختی همچاون   روان فاهیمم ،مایه واقعی است مضمون و درون

کاه البتاه    ا هویات و سرگشاتگی انساان    ةمقول و خودبیگانگیاز
 مطاارح ا اسااتهااای جهاانی   یاان از جنااگ ئاروپا ةتجرباا حاصال 
 آثار کالسای   ازروایتگری در این آثار  ةدر نتیجه، شیو .شود می

ناد  ا  ههایی که لقا  ساینمای هناری را گرفتا     فیلماست.  متمایز
ه هاا باود   آن در روایت متفاوت ةشیو سب بیشتر از هر ایزی به 

هاا   هایی که پیرناگ و ساب  آن   مجموعه فیلم»، است؛ از این رو
نامیاده   سینمای هنریروایت  مبتنی بر هنجارهای خاصی است

توان اظهار کرد  می ،بر این اساس .(73 :1375 بردول،) «شود می
بسیار مهم سینمای مدرن را در خاود   ةدو مللف نهیآ و خشتکه 
 پایاانِ  ،دوم ؛هاا  ابهام در موضوع و کنش شخصیت ،نخست رد:دا

این دو ویژگی مبنایی شده است تاا  بنابراین، باز در انتهای فیلم. 
در نظریاات بااختین    ای حاضر با آنچه منطق مکالمه در پژوهش
 د.شوتطبیقی  ةمقایس نهیآ و خشتشود در فیلم  شناخته می

 
 

 ینظر چارچوب
 

دهاد کاه وی در    های میخائیل باختین نشان مای  بررسی اندیشه
 کارد.  ادبیِ مادرن تاالش مای   بخشیدن به ی  مکت   جهت نظام

به لحاظ توجهی که باه سااختار زباانی آثاار ادبای       ،این مکت »
تااأثیر ایاان باااور    فرمالیساات بااود، امااا عمیقاااً تحاات  ،داشاات

تواناد جادا از ایادئولو ی     مارکسیستی قرار داشت که زبان نمای 
باااختین  ،(. در واقااع58 :1378 ،و ویدسااون )ساالدن« باشااد
باه نظار    ،و ادغاام کارد   یگرای شکل با ادبی پیشین را های نظریه

ی همچون ویکتور گرایان شکل ةبه جای طرد نظری ،واالس مارتین

بنااای   را ساانگ هااا آناتِ تمهیااد(، 1984-1893) شکلوفسااکی
شکل و محتاوا را   ةهای سنتی دربار ای قرار داد که اندیشه نظریه

هاای   باختین پاژوهش  (.32 :1389 )مارتین، ختسا دگرگون می
ولای   ،ه اسات اش داشات  های مختلفی از زندگی متعددی در دوره

 ةباااختین در زمیناا  ةگااوهر اصاالی اندیشاا  «منطااق مکالمااه»
(. موضوع مهم 101: 1387)احمدی،  است شناسی فلسفی انسان

های  آن است که نگرش باختین به ادبیات کامالً مرتبط با ویژگی
؛ باا ایان تفااوت کاه     اسات ساختار زبانی و ساختارگرایی  ةاندیش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
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هاای   نشانه ةنوآوری اصلی باختین این است که وا گان را به مثاب
که در میاان طبقاات اجتمااعی     ددان اجتماعی فعال و پویایی می

معاانی و مفااهیم    ختلمو شرایط اجتماعی و تاریخی م گوناگون
کاه   ناد ک باختین استدالل مای کنند.  ضمنی متفاوتی اختیار می

آشاکارتر   ،ویژه در رمان به، گوگاری در زبان ادبایو ویژگای گفت
 وکیفیت دوصدایی یا اندصدایی اسات   ةدهند است. رمان نشان

تواناد   ساازد. رماان مای    معانی موجود در زبان را آشکار می ةهم
؛ های گوناگون سامان دهاد  ههای مختلم خود را به شیو گفتمان

مراتا    سلساله ها  گفتمان یانهگرا واقعدر ی  متن »به نحوی که 
هاا را   ی آنمرکاز مشخصی دارند که یا  صادا یاا راوی برتار و     

این صدای مرکزمادار  حال آنکه متن مدرن فاقد  ؛کند مینظارت 
یا    است، لیکن آزادی عمل بیشتری را برای صداهایی که های  

 :1382)وبساتر،   «گیارد  مشخصاً صدای برتر نیست درنظار مای  
 ةیا نظر یبارا  یا  نمونه را یوفسکیداستا فئودور آثار نیباخت(. 23

 یهااا داسااتان او، نظاار بااه. دانساات ماای  یا مکالمااه  منطااق
. برخوردارناد  ییانادآوا  و ییاندصادا  قادرت  از یوفسکیداستا
 از  یاا هاار داد یماا اجااازه مللاام، گاااهیجا در ،یوفسااکیداستا
خود باشند و آزادانه  یصدا و منطق یدارا داستان یها تیشخص

آثاار لئاو    ،زعام بااختین   به ،که حالی کنند. دربیان نظراتشان را 
هاای   تولستوی انین نبود. دلیل این تمایز آن است که داساتان 

باه ایان معنای کاه      ؛روس ساختاری اندآوا نادارد  ةاین نویسند
 ,Holquist) شاود  صدای دیگری را در درون خاود شاامل نمای   

(. عالوه بار ایان، بااختین مباحاگ دیگاری از جملاه       56 :1994
نظرش  که با مفهوم اندآوایی مورداست کارناوال را مطرح کرده 

ها  است که در آن هایی کارناوال جشن ،. به نظر اوردهماهنگی دا
هاا   مردمی را مشاهده کرد. در این جشان  ةتوان منطق مکالم می

یات اجتمااعی   پایگااه یاا موقع   ةسخنِ کسی بر دیگری به واسط
اساساً سخن کسی حاق و ساخن دیگاری     .شود ترجیح داده نمی

باطل نیست، بلکه منشی اندسویه بین ساخن همگاان جریاان    
هاای مردمای در    تاوان در آیاین   دارد. این منطق مکالماه را مای  

تاوان گفات کاه     می ،جوامع مختلم پیدا کرد. به لحاظ توصیفی
د، بلکاه  نا ز یما کنار علتی علم ر ةسوی کارناوال منطق کمّی و ی 

کارناااوال عبااارت از  » ن،یبنااابرامنطااق کیفاای دوسااویه دارد.  
حال آنکاه در زنادگی رسامی     .وشنود مردم در جشن است گفت

مرات  و قاوانین اجتمااعی وابساته     سخنان آنان کامالً به سلسله
ریازد و   است، اما در کارناوال این روابط به طور موقت در هم مای 

خواه فرادسات باشاد    گردد؛  سخنان واجد ارزش یکسان می ةهم
 (.35 :1392)لچت،  خواه فرودست
کرد.  پافشاری می ای آثارش بر منطق مکالمه همةباختین در 
ای اسااات کاااه  او سااارآغاز هماااان نظریاااه ةمنطاااق مکالمااا

و  ،«ماتنِ نویساا  »، «لام لمار  م »گرایان باا عناوان    پساساخت

برخالف روالن  ،اند. اگراه باختین کرده از آن یاد «معانی متکثر»
فحوای کالمش نشاان   ،وضوح به مر  مللم اشاره نکرد به ،بارت

گااو و دموکراساای در مااتن و و باار ایاان باااور داشاات کااه گفاات 
نقاش   ةای درباار  تردیاد ریشاه  ». استها برای او ارجح  شخصیت
گرایاان مطارح    که در کار روالن بارت و ساایر پساسااخت   ،مللم
بااختین در   اخاورد. امّا   اشام نمای   ر بااختین باه  شود، در کا می

گذاری بر رمان اندصدایی خود به بارت شاباهت دارد.   ارجحیت
دانای تارجیح    هر دو منتقاد، آزادی و لاذت را بار اقتادار و آداب    

باختین مخاالفتی باا   (. 66: 1378، و ویدسون )سلدن «دهند می
در  .یسات   قائال ن ی برای هی  ای و برتری ردصورت یا محتوا ندا

باختین نه مخالم با صورت و ناه مخاالم باا محتواسات،     »، واقع
گرایای   یکی از دیگری، با ایادئولو ی  ةبا جداکردن مطالع ،بلکه او

گرایی صرف مخالم است و خواهان توجه یکسان  صرف و صورت
به صورت و محتواست و ایان مطالعاه را در آثاار داستایوفساکی     

 (.88 : )تودوروف،« بندد کار می به

 

 باختین ای مکالمه منطق اساس بر نهیآ وخشت  فیلم تحلیل
هنگام، با جاماندن ی  نوزاد در تاکسای آغااز    داستان فیلم، ش 

پاس از ناامیادی از    ،ویتاکسی هاشم ناام دارد.   هشود. رانند می
باا دوساتانش در کافاه، افساران پلایس در       یافتنِ مادر کاود،، 

نوزاد و سرنوشتِ بچاه   بارةو سپس زنی به نام تاجی در ،کالنتری
با راننده تاکسی سخن  ،از منظر خویش ،کند. هرکس مشورت می

گوید. شاید اظهارات تاجی، زنی که با هاشم زندگی مشاتر،   می
کند، بار هاشام تأثیرگاذارتر باشاد، زیارا او       سردی را سپری می

این ترفناد هاشام را    اخواهد بچه را نگه دارد تا شاید بتواند ب می
هاشام از اینکاه ناوزاد در     زندگی با خویش ترغی  کند. ةبه ادام

شادت احسااس نگرانای دارد و از     اسات باه   پیدا شاده ماشینش 
مدام با دیگران در ایان بااره    ،عاقبت کار بیمنا، است؛ از این رو

ماجرا  آلود است. پردازد. فضای فیلم تیره و خفقان وگو می به گفت
ای از مدرنیزاسایون   کاه نموناه   ،ش  و در شهر تهاران به هنگام 

های تبلیغاتی نئاون و   افتد. اراغ حکومتی است، اتفاق می ةآمران
دهناد.   شلوغی خیابان ی  زندگی معاصر و مدرن را نمایش مای 

های اصلی فیلم به طرز واضحی در بحران قارار دارناد.    شخصیت
آن مشاخو  تنهاایی تصامیم بگیارد و دلیال      تواند به هاشم نمی
گیاری نااتوان و    دهد که او در تصامیم  ا فیلم نشان میمنیست، ا

سفری را آغااز   ،با یافتن نوزاد در ماشینش ،هراسان است. هاشم
کاه در  هاایی   و کنش و کشامکش  ،ها ها، شخصیت کند. مکان می

زمانی  ةها را در آن بره شود فضای کشور و آدم این سفر ارائه می
خاویش اسات و    یاافتنِ  هاشم در پیِ کند. تا حدودی نمایان می

کناد،   جاو مای  و گو با دیگران جست و این خودشناسی را در گفت
یابد. با  کند و مقصدی نمی اگراه در پایان، سفر را ناتمام رها می
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بخاش تقسایم   هفت توان به  را می نهیآ و خشتاین وصم، فیلم 
ها باه   هایی است. این فصل ها و صحنه کرد. هر بخش شامل فصل

باه   ،شاوند یاا   وگوهایی مرتبط به همدیگر وصل مای  کم  گفت
ای طبق  کنند و ی  منطق مکالمه با هم ارتباط پیدا می ،عبارتی

 دهند.  نظر باختین تشکیل می
 

 مردم با وگو گفت ـ  نوزاد افتنی ـ شب. 1

شود، در حالی که هاشام   در تاریکی ش  شروع می نهیآ و خشت
سااز   های آغاازین، فایلم   در صحنهرو، کند. از همین  رانندگی می

تااریکی و خفقاان را باه مخاطا  نشاان دهاد.        کند تا میتالش 
ی  شکارای در  ةشود و گوینده دربار صدایی از رادیو پخش می
تصااویر مرباوط باه     ،از طرف دیگار  .گوید تاریکیِ ش  سخن می

درنتیجاه، ایان    .شاود  شهر و رانندگی هاشم در قااب دیاده مای   
یابد. انگار هاشم شکارای است  ای معنا می سطح تازهها در  گفته
دهد و این بار آگهی  رادیو را تغییر می جنگل. هاشم موجشهر، و 

مصارف ماواد غاذایی     ةشود؛ تبلیغااتی درباار   تبلیغات پخش می
شاود.   روزانه به سب  مادرن. زنای ناشاناس ساوار تاکسای مای      

شاود.   زن و هاشام دیاده مای    ةلحظاتی گذرا، نماهاایی از اهار  
در را دوربااین همچنااان نماهااایی از ساایاهی و تاااریکی شاا    

رود.  شاود و مای   دهد. زن پیاده مای  های شهر نمایش می خیابان
شود که نوزادی در ماشین جا مانده  هاشم متوجه می ،اندکی بعد

که نشان از ساتم و فسااد    ،است. در میان تاریکی و ظلمت شهر
 یباه عناوان موجاود    ،دارد، مادری هست که به زندگی فرزندش

گردد. در  اهمیت نداده است. هاشم به دنبال مادرِ نوزاد می ،زنده
تواند  ناتمام می ةشود. خان رو می ای ناتمام روبه اولین قدم، با خانه

از آغاز سفر هاشم باشد و هم نماادی از ناتماامی    ای استعارههم 
تاوان   یدشواری ما  گرا را به و بیان گرا واقعزیباشناسی »این سفر. 

 ةتلفیااق کاارد. سااینمای هنااری باارای حاال ایاان معضاال شاایو 
(. 139: 1375)باردول،  « آمیز اختیار کارده اسات: ابهاام    مغالطه

بارداری و   یانه است، اگرااه ناوع فایلم   گرا واقعفضای فیلم کامالً 
ها در ش  در تلفیق با صدایی که از رادیوی ماشین  نمایش اراغ
کناد. زباان تمثیلای در     شود فضایی شاعرانه خلق مای  پخش می
یانه خود گویای اندصدایی است. استفاده از گرا واقعکنار فضای 

شاعرگونه در فیلمای باا سااختار      ،باه عباارتی   ،زبان استعاره یاا 
بسیار دشوار است، ولی معموالً در سینمای مدرن وجاود   گرا واقع

کناد و در آنجاا باا     جاو مای  و مخروبه جست ةدارد. هاشم در خان
شود. پیرزن هی  خبری از ماادرِ ناوزاد نادارد.     رو می پیرزنی روبه

گوهاایی کاه   و با حس و حالی موهوم، گفات  ،بین هاشم و پیرزن
دسات   ای باه  شود، ولای نتیجاه   وزنی شعرگونه دارند ردوبدل می

دهد تاا   به هاشم نشان می ای از مخروبه را پیرزن گوشهآید.  نمی
باه   ،. گلساتان ی نمایش بدهاد بارش را برای تکدّ وضعیت فالکت

وضاعیت اجتمااعی و   کناد   میتالش  ،جوی هاشمو جست ةوسیل
ولی در ایان راه از تمثیال و زباان     ،اقتصادی مردم را نشان دهد

ای  . ابراهیم گلستان صرفاً به کم  مکالماه گیرد اشاره کم  می
دهد کاه فضاای    شود نشان می ها رد و بدل می که بین شخصیت

رود تاا در   مخروباه مای   ةخانا  کشور اگونه بوده است. هاشام از 
صاحبت   گونااگونی هاای   جو بپردازد. او باا آدم و خیابان به جست

کند تا شااید نشاانی از زن ناشاناس بیاباد. صادای هاشام و        می
شود، زیرا مخاط  فهمیده اسات کاه تاالش     دیگران شنیده نمی

ها مهم نیست، آنچاه   وگو خود گفت ،هاشم بیهوده است. در واقع
 رساد.  نمای  ای قطعای  است که هاشم به نتیجاه  اهمیت دارد این

بعادی نیاز    هاای  در این فصل در فصل وگوها بودن گفت نتیجه بی
 شود.  تکرار می

 
 کافه در وگو گفت ـ دوستان با مالقات ـ شب. 2

ای کاه   شاود. تراناه   رسروصدا وارد مای ای شلوغ و پُ هاشم به کافه
شاروع   «شاهر فرناگ اسات اینجاا    »خواند با عبارت  خواننده می

و اسات   کارنااوال  و شاود. شاهر فرناگ یاادآور اندصادایی      می
ایرانای   ةای از مدرنیسم و تمدن غربی در جامعا  استعارهتواند  می

ناوزاد را باه   ة لئرود و مسا  تفسیر شود. هاشم نزد دوستانش مای 
 ،هاا نظاری دارناد، در واقاع       از آنیا گوید. گراه هر  ها می آن

سخنان دوساتان هاشام های     دهند.  راهکاری مشخو ارائه نمی
له حرکت ئمس ةها در حاشی آن زیرا اساساً ،ای برای او ندارد فایده
کننااد و مشااخو اساات کااه معمااای سرنوشاات نااوزاد بااا   ماای
هار موضاوع و هار     ةها درباار  شود. آن ها حل نمی گوی آن و گفت

 ،شاود  ها به بیراهه کشیده می د. اگراه بحگنده شخصی نظر می
از برتری ی  صدا بر ساایرین نیسات و هار    در این مکان نشانی 

رفتن هاشام   ها مخالمِ تواند اظهارنظر کند. برخی از آن کسی می
گیرد به  هاشم تصمیم می او برخی دیگر موافق، ام اند به کالنتری

جاالبی کاه در ایان منطاق مکالماه و       ةکالنتری نیز بارود. نکتا  
کاه  اسات  ایان  از آن وجاود دارد   ناه یآ و خشات فایلم   ةاستفاد

تواناد اظهاارنظر کناد.     شاود و مای   مخاط  نیز وارد داستان می
پردازی، به  به کم  ابهام در داستان و شخصیت ،سینمای مدرن

دهد تاا نقشای فعاال در داساتان و پایاان آن       مخاط  اجازه می
شود.  بین من و دیگری زده میکه کالم پلی است »داشته باشد. 

دیگر آن به مخاطا    اگر ی  سر این پل به من متکی است، سرِ
کنناده و هام    اتکا دارد. کاالم قلماروی اسات کاه هام مخاطا       

 «اند شونده، هم گوینده و هم طرفِ سخنش در آن سهیم مخاط 
(Bakhtin, 1973: 47). هایی معمولی و حتای از   در کافه نیز آدم

پایین وجود دارند که سیمایشان بارای ماردم آن زماان و     ةطبق
هاا را   سااز ساخن و رفتاار آن    فایلم  .سات حتی ایان زماناه آشنا  

دربارة و  اند کند، همه در ی  ردیم بندی نمی بندی و درجه طبقه
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کنناد بادون آنکاه یکای بار       هاشم رأی خود را صادر می ةلئمس
گوهای داخل و ساز بر گفت دیگری برتری داشته باشد. تأکید فیلم

هاا جااری    کند که منطاق مکالماه در آن   کافه از آن حمایت می
شاود   هایی که در میاان اشاخار رد و بادل مای     وگو است. گفت

 ؛گفاتن دارد  ساخن  ةکند که هار کسای اجااز    گونه آشکار می این
مثال، یکی از از باب مربوط نباشد؛ هم حتی اگر به مشکل هاشم 

زاده باازی   که نقشش را مرحوم فنی ،با نام پرویز ،دوستان هاشم
باذارین   .سات  تااده حقیقت ایه پایش پاا اف  »گوید:  کند، می می

حقیقات و خیاال حارف     ةلئاو بر سر مسا ...« قشنگ خیال کنه 
دهد که  گوها فیلم نشان میو زند و در واقع به کم  این گفت می

درستی و نادرساتی حقیقات و خیاال مطارح نیسات، بلکاه در       
گو باین حقیقات و خیاال یاا باه عباارتی        و سینمای مدرن گفت
شااعرانه نوساان دارد.    و فضاای  گارا  واقاع مکالمه میاان فضاای   

کاردن جادول کلماات متقااطع،      از طریق تمثیل حال  ،زاده فنی
در ابتدا کلمه نبود، در ابتدا »دهد:  هایش را انین ادامه می گفته

 ةحرف بود ازین ور بری یا  کلماه ... ازون ور بیاای یا  کلما     
اشارات ...« دیگه ... دو حقیقت ... حقیقت افقی، حقیقت عمودی 

گو اشااره  و بودن معانی گفت دست و سخنان او به صراحت نسبی
به عبارت  ،دهد که حقیقت قطعی یا کند. سخنان او نشان می می
گوهاا موجا    و گویانه وجود نادارد، بلکاه گفات    روایت ت  ،دیگر
یگر وجاود داشاته باشاد و    شود که انواع حقیقت در کنار یکد می
به این معنا که نظام داللات   سخنان بتوانند حقیقت باشند. ةهم
االمر یا از ی  جاور حقیقات    از دنیای خارج یا از ی  نفس الزاماً

ماتن های    یا   در پاس   کناد؛ در واقاع،   نمیبرداری  غایی پرده
هاشم غذایش را در پایان این فصل،  حقیقت مطلقی وجود ندارد.

. در فصل بعد هاشم به کالنتاری  رود از کافه بیرون میو نخورده 
 رود. می
 

 کالنتری در وگو گفت ـ کالنتری ـ شب. 3
رئیس کالنتری دستش شکسته اسات و ایان نماادی از نااتوانی     

ساز به زباان اساتعاره پیشااپیش او را     مأمور قانون است که فیلم
رئیس هجو کرده است. در کالنتری اندین ماجرا گزارش شده و 

هاست. از غفلت ی  پزش  به هنگاام زایماان    گرفتار بررسی آن
بیمار، ی  ناشناس کیم پاول او را دزدیاده اسات و در مقابال،     

شود مرده باه دنیاا آماده     ای که به تخصو دکتر مربوط می بچه
هاشام اسات    و نوزادی که در آغاوش  ،مرده است. دزدی، کود،ِ
کارناوالی جامعه اسات. تاالش   ر هرج و مرج و تمثیلی از فضای پُ

دهد که فضای حکومتی و  گو نشان میو هاشم برای برقراری گفت
  یها  یبارا  را یگار ید سخنان دنیشن حوصلة و تحملسیاسی 

ولی دکتار   ،خواهد حرف بزند می . هاشماست نگذاشته یباق  ی
سااز در   کناد. فایلم   می هاشم را قطع حرفرحرف است و مرتباً پُ

دهاد.   را در برابار ماأمور قاانون قارار مای     گاو  و این فصال گفات  
بایاد اناین   » :گویاد  مای  ،در نقاش رئایس کالنتاری    ،مشایخی

« .اتفاقاتی پیش بیاد وگرنه باه دکتار و کالنتاری نیاازی نیسات     
 کند. هر وقت هاشام حارف   ساز از تمرکز بر هاشم دوری می فیلم
 دهد. سرانجام، دکتار  زند، دوربین دکتر یا دیگری را نشان می می
شود  از شکایتش منصرف می داند و پولش را غیرممکن می یافتنِ
کناد کاه مشاکالت     رود، زیرا رئیس کالنتری او را قانع مای  و می

شود. او ساپس   جامعه به قدری زیاد است که با شکایت حل نمی
زیارا   ،کناد کاه بایاد باه شایرخوارگاه بارود       هاشم را مجاب مای 
 نیا ا درکناد. دوبااره    نوزادان رسایدگی نمای   ةلئکالنتری به مس

رسد و سرنوشت نوزاد  ها به نتیجه نمی گوو   از گفتی هی  فصل
ها متوجه  گوو مخاط  از طریق گفت ،گردد. در واقع مشخو نمی

 شود. ی مأموران قانون میقدرت بی
 

 یتاج و هاشم یوگو گفت ـ خانه ـ شب. 4
باه خاناه   او ، باا  باود که به دنبال هاشم به کالنتری آمده  ،تاجی
. تااجی  کنناد  یما  مجادلاه  گریکاد یدر مسایر باا    . آن دورود می
او  ةاماا هاشام باه عطوفات مادرانا      ،خواهد بچه را بزر  کند می

به کم  بچاه، هاشام را باه     ،خواهد ظاهراً تاجی می .توجه ندارد
هاشام و   گار، ید یساو  از ،امازندگی مشتر، ترغی  کند.  ةادام

ای داشاته   خاناه بروناد و بچاه   ترسند با هم باه   تاجی هر دو می
هام رابطاه    مردم بفهمند که زن و مارد پنهاانی باا    مباداباشند؛ 
 باه  یتااج  و دارد یبرما  گاام  تار  عیسر فصل نیا در هاشم. دارند
 انیپا در ییجدا از یا نشانه تواند یم نیا. کند یم حرکت او دنبال
 و هاا  زهیا انگ یمعناا . گذارد یم تنها را یتاج هاشم که باشد لمیف

 ةجامعا  زماانِ  آن طیشارا  در دیا با را هاا  آن از  ی هر یها کنش
 هاشام . رساند  یما  هاشم ةخان به یتاج و هاشم. کرد در، رانیا

هاای     از درهاا و شیشاه  یا  کند پشات هار   ترسد و ادعا می می
ها ی  قل  سیاه وجود دارد. این ساخن هاشام تأییادی     همسایه
هاشم بارای سرنوشات    پیگیریِ ،همچنین .بر فضای کشوراست 

از هاراس او از افاراد ناشاناس. تااجی اصارار      اسات  نوزاد نشانی 
آورد و از روشانی   ولی هاشم بهانه می ،اراغ روشن باشد کند می
 وصم، نیا باترسد مبادا که دیگران به حضور نوزاد پی ببرند.  می
ای از گریز  گذارد تا نشانه اراغ روشن را در کنار کود، می یتاج

های تاجی بارای   حضور نوزاد در کنار اراغ مکمل صحبت بسازد.
زنادگی مشاتر، اسات، اماا هاشام باه        ةداری کود، و ادام نگه

نااوزاد را بااه روز بعااد ناادارد و صاابح  تاااجی تااوجهی ةخواساات
 برد. شیرخوارگاه می

 
 شیرخوارگاه ـ روز. 5

نقش اجتمااعی زناان بارای     ضرورت ةدربارگفتمان شیرخوارگاه 
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هایشاان   ها و بیماران از مشکالت و دغدغه است. زندارشدن  بچه
دید خود به ایان قضایه نگااه     ةگویند. هر کسی از زاوی سخن می

در ثیری أتا  یا   های  ، ولای  نماید بحگ میدربارة آن و کند  می
رود. در  گذارد و مای  ندارد. هاشم بچه را در آنجا می هاشم ةعاطف
 مخاطا   کاه  شاود   مای موج  نوزاد  ةسفر هاشم به واسط ،واقع

منطاق مکالماه    ةسفر هاشام در گساتر   ،البته .جامعه را بشناسد
است که موج  پدیدآمادن ایان شاناخت و باه فکار فارورفتن       

 ناه یآ و خشات در آگهای فایلم   » شود. جالا  آنکاه   می مخاط 
فیلمی که شاید شما را برنجاند و حتی وادارتان ‘ نوشته شده بود:

کناد    وادارتان مای  اما حتماً ،برویدکند که از سالن سینما بیرون 
جالاا  اینکااه در  ةنکتاا(. 89:1384 جاهااد،)’« کااه فکاار کنیااد
. دیگران و همسایگان وجاود دارد از  ترس ةنیز مسئلشیرخوارگاه 
 گو و ساخنِ و که از گفت اند ترسنا، و پنهان ناظرانیهمسایگان 

کناد کاه    زمانی موجودیت پیادا مای   کنند. سخنْ رو فرار می روبه
 ةیاناه در مقولا  فپا  و ساخن مخ   پ  .شنوایی آن را بشنود گوشِ
تار   هی  ایز هراسنا،» ،باختین گیرد. به قول گو قرار نمی و گفت
هاشام   ،در واقاع . (Bakhtin, 1984: 98« )پاسخ نیسات  از نبودِ

خواهاد پاساخ بشانود.     او می .رو سخن بگوید به کند رو تالش می
 ةمارگونیب یها به فصل فصل نیا یهاگوو سینماگر از درون گفت

داری  و مشکالت زنان در جامعه و موضوع بچاه  فصل نیزنان در ا
 .است پرداختهکودکان  ةو آیند
 

 دادگاه یراهرو ـ روز. 6
 ةشاود، قضای   رو مای  پس از آنکه با وکیلی روبه ،در دادگاه ،هاشم

. وکیال باه شاکلی ضدانساانی از     دهاد  نوزاد را برای او شرح مای 
سرنوشت او  ةلئخواهد که نوزاد را رها کند و درگیر مس هاشم می
کشور را بهتر نمایان  ةفضای تیر وکیل و هاشموگوی  نشود. گفت

 ارتباااطای از  فصاال کالنتااری نمونااه و . ایاان فصاال سااازد ماای
سازد. در هر دو فصل  منطق مکالمه را می که است ییگوها و گفت

از یا  طارف   شاود.   نشاان داده نمای  تمایلی به سرنوشت نوزاد 
نمادهایی از  آن سِیئو ر دادگاه و وکیل و از طرف دیگر کالنتری

گوها  و بودن گفت نتیجه ولی در هر دو مکان بی ،اند قانون وعدالت 
تااوجهی بااه مسااائل و مشااکالت انسااانی دیااده  باای و در نتیجااه

 شود. می

 
 شیرخوارگاه به بازگشت ـ روز. 7

امتنااع   پاس بگیارد.  است که هاشام بچاه را   آن تاجی خواستار 
هاشام در   .اقادام کناد  شاود کاه تااجی شخصااً      هاشم باعگ می
کناد و   زیادی را مشاهده مای  سرپرست کودکان بی ،شیرخوارگاه
ساز  فیلم که از یافتن نوزاد تاجی پشیمان شود. شود یماین باعگ 

های مختلم حارف   دهد در موقعیت هایش اجازه می به شخصیت
همچاون   ،سااز  رسد کاه فایلم   نظر می خودشان را بزنند؛ حتی به

هاا نشساته اسات.     به تماشای گفتار و کردار شخصایت  ،مخاط 
یابناد و شاناخته    هایشان موجودیت مای  گوو ها در گفت شخصیت
هااا در کنااار رفتارشااان موجاا   سااخن آن ،شااوند. در واقااع ماای

شااود. تاااجی بااه  پدیدآماادن روابااط دروناای و مفاااهیم اثاار ماای
رو  روبه سرپرست بی ةبچولی با انبوهی  ،شود وارد میشیرخوارگاه 

پناهی تاجی در راهروی  ها و تنهایی و بی تعداد زیاد بچهشود.  می
با تصاویر متکثار هماان    ،شیرخوارگاه با تنهایی هاشم در خیابان

آن  رساد.  نظار مای   مارتبط باه   کاامالً  ،وکیل دادگاه در تلویزیون
ضارورت رفتاار سانجیده باا      ةدربار ،کارشناس در جایگاه ،وکیل

در حالی که ی  معلاول در   ؛کند می رانی کودکان به دروغ سخن
وکیال   ةتکثر اهرگذرد.  می روی خیابان از پشت سر هاشم پیاده

در  شتیلمعنای دروغ و پ بیتلویزیونی نشانی از تکثر  ای در برنامه
 ،. هاشام دهاد  نمای ارائاه  پایان قاطعی ساز  پایان فیلم دارد. فیلم

و کود، را مشاخو کناد،    ،بدون آنکه سرنوشت خودش، تاجی
گیاری و   نتیجاه  نهیآ و خشت رود. شود و می می سوار اتومبیلش

 قطعیت ندارد، بلکه به یاری تصاویر و صداهای مختلام دیگاران  
یااا   اجتماااعی ایاااران را از و شاارایط اقتصاااادی، سیاسااای،  
پاااس از  ،ساارکوب پلیساای   ةمدرنیزاساایون آمرانااه در ساااای  

 ،خورشایدی  1340 و 1330هاای   های اجتماعی در دهه اعتراض
 دهد.  نشان می

 

 نهیآ و خشت فصول در ای مکالمه منطق تحلیل نمودارهای
در نمودارهای زیر ارتباط میانِ هر فصل و صحنه مشخو شاده  

و  هاا  فصال  باا  ای منطاق مکالماه  باه کما    ایان ارتبااط    .است
  شود. برقرار می های دیگر صحنه
، اگرااه در  وار برخوردار اسات  دایرهاز روایتی تقریباً فیلم . 1

از اسات  روایتای   ،گردد. در حقیقت نخست بازنمی ةپایان به نقط
زده و  خفقاان  ةهای ی  شخصیت کاه سارانجام باا جامعا     تالش

سافر یا     شاود. فایلم    مای  و از اصالح آن ناامیاد  رو ریاکار روبه
از  ناه یآ و خشات فایلم   است.قهرمان یا بهتر بگوییم ضدقهرمان 

رساد. هاشام    مای پایاان  شود و در پایان روز بعد به  ش  آغاز می
تنهاا   ولی نه ،رود های مختلفی می برای یافتن مادر نوزاد به مکان

عادالتی در   قاانونی و بای   بلکه متوجاه بای   ،یابد مادر نوزاد را نمی
و به  ستگوو گفتدر دیگر  های لشود. هر فصل با فص جامعه می
 )نماودار  ای برخوردارناد  های فیلم از منطق مکالماه  عبارتی فصل

1.) 
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و خفقاان   ،در سه فصل از فیلم، موضوع تاریکی، ظلمت، تارس  .2
شااود. هاشاام و وضااعیت او شاابیه بااه داسااتان  پیوسااته مطاارح ماای

در هاشام   .شاود  ای است که در ماشین از رادیاو پخاش مای    شکارای
زند تاا ماادر ناوزاد را بیاباد. تارس و       تاریکی ش  در خیابان پرسه می

متروکه بر او غلبه دارد. در یا  صاحنه، پیرزنای     ةتاریکی در فصل خان
گویاد. تااریکی و تارس در     ها سخن مای  مدام از بدبختی و تنهایی آدم

شاود. هاشام از    اشام بیشاتر مطارح مای    ه ةهای مربوط به خان صحنه
ای اسات کاه    ترسد. تارس او باه انادازه    ها و صداهای نهان می همسایه

اصرار دارد اراغ خاموش شود و روشانایی وجاود نداشاته باشاد. زیارا      
ها پی ببرناد.   سد روشنایی موج  شود که دیگران به کارهای آن تر می
روشنایی و تااریکی در   و دهد که ش  و روز ساز در اینجا نشان می فیلم
 (.2)نمودار  به مفهوم ترس و خفقان است ،ویژه برای هاشم به ،شهر
 

 
 ظلمت و خفقان در جامعه. 2نمودار 

 

 سایاری فصل کافه در انتقاال مفااهیم ماورد نظار از ارزش ب    . 3
سرنوشاتِ ناوزاد و    درباارة دوستانِ هاشام  هر ی  از برخوردار است. 

فایلم ر    ةگویناد. اتفاقااتی کاه در اداما     سخن می او اقداماگونگی 
شاود.   رود در این فصل مطرح می هایی که هاشم می دهد و مکان می

و از  اناد  که هاشم به کالنتاری بارود، برخای مخاالم     اند بر آنبرخی 
ماادر ناوزاد و سرنوشات او مطارح      ةلئترسند. مسا  پیامدهای آن می

اتوانی از نا  کناد،  یما  که جادول حال   ،روشنفکرش دوستشود.  می
تار از   گوید و رؤیا را مهام  انسان در شناخت حقیقت مطلق سخن می

باه دکتاری کاه کتا      آنجا  سیئرداند. در کالنتری نیز  حقیقت می
باودن هار اماری باه      که درست و غلط کند یم حتینصخورده است 

همچاون دیگار    ای شخو بساتگی دارد و کالنتاری را اداره   آن خود
کاه کالنتاری مکاانی بارای      کناد  میداند و ادعا  های کشور می اداره

مخصاور   ةبه ادار دیو هاشم با نوزادان نیست مشکالتبه رسیدگی 
 رونااد ازضاامن انتقاااد  ،فصاالدر ایاان  امااور مراجعااه کنااد.  نیااا

 یو اگاونگ  ریتقاد  بارةافراد زیادی در ،مردم تیامن شدن  یبروکرات
سااز   ولای فایلم   کنناد،  مای  وگاو  گفتمفصل  و کنند بحگ می ریتدب

 (.3 دهد )نمودار ای قطعی به مخاط  ارائه نمی نتیجه
 

 
 . فقدان قطعیت و حقیقت مطلق3نمودار 

نیاز از طریاق مفهاوم تنهاایی زن باا       هاا  تعدادی از فصل. 4
کنناد.   وگاو برقارار مای    و باا هام گفات   شوند  مییکدیگر مرتبط 

شب ـ یافتن  
 نوزاد

 شب ـ کافه

خانة  -شب 
 هاشم

شب ـ خانة 
 متروکه

روز ـ 
 شیرخوارگاه

روز ـ 
 شیرخوارگاه

شب ـ 
 کالنتری

روز ـ 
راهروی 
 دادگاه

ترس و 
 خفقان

خیابان های 
 تاریک شهر

 خانة متروکه

  کافة خانة هاشم

 شبانه

 کالنتری

نسبی بودن 
 حقیقت

 سفر قهرمان در جامعه. 1نمودار 

olyce
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هاشام در شا     ةو خان ،متروکه ةشیرخوارگاه در پایان فیلم، خان
تنهایی زن در جامعه و نیاز او به ی  حامی است. در   ةدهند نشان
گویاد   پیرزن از رهاشدن توسط شوهرش سخن می متروکه، ةخان

 ،طلبی مرد در خانواده بودن زن به مرد، برتری که نمایانگر وابسته
امیدی  ةو مردساالربودن نظام اجتماعی است. تاجی نوزاد را نقط

کم  آن بتواند پناهگاهی در زندگی زناشویی پیدا  داند تا به می
کناد کاه هاشام را باه      ای تالش می کند. او در خانه به هر شیوه

های شبانه  تواند. در پرسه ترغی  کند، ولی نمی نوزاداز داری  نگه
خواهاد پایاان فایلم را     مای  ای ای وجود دارد که باه گوناه   صحنه

و ناوزاد را تنهاا    رود و تااجی  سارعت مای   هشدار دهد. هاشم باه 
گاردد.   ایستد و هاشم بازمی شود و می گذارد. تاجی خسته می می

ای از پایاان فایلم اسات. هاشام تااجی را رهاا        این صحنه نشانه
متروکه دیده شد. در پایان  ةخواهد کرد، همچون زنی که در خان

گیارد تاا باه     مای  ماند و دوربین از او فاصاله  فیلم، تاجی تنها می
زن  ،او را نشان دهد. در عین حال مفهوم تنهایی شکلی استعاری

 ،وجود داردها  لو زایندگی هویت مفقودشده است که در این فص
وگوهاا سرنوشات نهاایی ناوزاد را رقام       از این گفت ی  ولی هی 
 .(4 )نمودار زند نمی
 

 
 هویت زن در جامعه. 4نمودار 

 
آن سفر هاشم  ةیافتن مادر نوزاد عاملی است که به وسیل. 5

کردن سرنوشت  رود با مطرح رود. هاشم به هر مکانی می پیش می
تارین نکتاه    شود. مهام  نیز برایش مطرح مینوزاد مسائل دیگری 

. اارا سرنوشات   برای هاشم اسات  سرنوشت نوزادداشتنِ  اهمیت
امید به  ؛ای از امید است نوزاد برای هاشم مهم است؟ نوزاد نشانه

و شاید ناوزاد   تر. امید برای رهایی از خفقانای به آینده و جامعه
ای از اینکه ارا هی  کس آن را به  نمادی از انقالب باشد و نشانه

در  گیارد و سرنوشات ایان ناوزاد ااه خواهاد شاد؟        دست نمی
دارشادن   در عین حال که زنانی هستند که از بچاه  ،شیرخوارگاه

رناد. در  آرزوی فرزناد دا نیاز  اند، زناان دیگاری    بیزار و در هراس
دهد  کالنتری دکتر از مر  ی  نوازد ناراحت است و احتمال می
دارشدن  که سرقت پولش به آن مربوط باشد. هاشم اگراه از بچه

از داری  نگاه  ولیتِئمسا  آیناده و پاذیرشِ   از ،هراسد و ازدواج می
ذکرشاده   هاای  لپذیری در فصنا ولیتئسماست.  تر نوزاد بیمنا،

 ساازند  و یا  منطاق مکالماه را مای     شوند می  با یکدیگر مرتبط
 (.5 )نمودار

 

 
 پذیری فرد و جامعه مسئولیت. 5 نمودار

 
نوزاد را  ةلئشود و مس رو می هاشم در دادگاه با وکیلی روبه. 6

کناد کاه ناوزاد را رهاا      کند. وکیل به هاشم توصیه می مطرح می
هاشم تحت تأثیر ساخنان وکیال    .کند و خودش را گرفتار نسازد

یاان  پاشود که نوزاد را رها کند. اما در  گیرد و مصمم می قرار می
بینااد و  کااه همااان وکیاال را در تلویزیااون ماایهنگااامی  ،فاایلم
متوجاه   ،شانود  دوستی می هایش را مبنی بر انسانیت و نوع حرف

با دیادن   ،شود. هاشم ریاکاری او و گسترش پلیدی در جامعه می
اش در آغاز  ها، سوار همان تاکسی تکثر وکیل در تلویزیونم ةاهر
آرامی غروب را  های شهر به خیاباندر شود؛ در حالی که  می فیلم

خازد. او تااجی را    گذارد به درون تاریکی شا  مای   پشت سر می
ای  تواند حقیقت را در جامعاه  برد که نمی گذارد و پی می تنها می
شاود.   باز تمام مای  فیلم با پایانِشده کشم کند. از این رو،  مدرن

شود که حقیقت مشخو شود  می مفهوم ریاکاری در کشور مانع
یافتاه و دیگار   کاه هاشام    یداو از این رو هرگاز سرنوشات ناوز   
 (.6شود )نمودار  نوزادان شیرخوارگاه مشخو نمی

 

 
 ویی در جامعهرریاکاری و دو. 6 نمودار

 تنهایی زن

خانة متروکه، 
 پیرزن، و هاشم

شیرخوارگاه، 
مسئلة زایمان و 
 سرنوشت نوزادان

خانة هاشم،رابطة 
 هاشم و تاجی

 مسئولیت ناپذیری

 کافه 

خانة 
 هاشم

 کالنتری

شیرخوار
 گاه

 وکیل در دادگاه

وکیل در  
 تلویزیون

 ریاکاری 
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 ____________________________________________________________ جهینت

تارین آثاار ساینمایی قبال از      تنها یکی از مهام  نه ،نهیآ و خشت
انقالب اسالمی ایران است، بلکه از معادود آثااری اسات کاه بار      
 ةاساس تفکر ادبیات و سینمای مدرن ساخته شده اسات. نظریا  

مار   » ناام باا   کاه بعادها   میخائیل بااختین، « منطق مکالمه»
و ، «بااااز پایاااانِ»، «بینامتنیااات»، «معناااا تکثااار»، «مللااام

نظاری یافات، اااراوب     ةدیگران توسعبه دست  «اندصدایی»
 شامار  نظری مناسبی برای در، روابط میان مخاط  و ماتن باه  

تواناد ساخن    ای هار کسای مای    منطق مکالمه ة. در نظریرود می
هاای  یاا  از  گااویی دیکتاتورگونااه وجااود ناادارد. بگویااد و تاا 
ناد. باه   نک ی  روایت نظار خاود را تحمیال نمای     هایِ شخصیت

ها یا قهرمان  کند از زبان شخصیت مللم تالش نمی ،عبارتی دیگر
اثاارش حاارف و دیاادگاه خااودش را بااه مخاطاا  منتقاال کنااد. 

کاه ایان    هناد نشان دند تا ا هحاضر کوشید طالعةمنگارندگان در 
قابال   ،اباراهیم گلساتان   ةسااخت ، ناه یآ و خشات نظریه در فیلم 

شاده، مخاطا  باا سااختار      سایی است. از طریق نوزادیافتاه شنا
هاای مختلام و    شود و با دیدن و شنیدن دیدگاه جامعه آشنا می

گیارد.   کناد و نتیجاه مای    هاای متفااوت قضااوت مای     شخصیت
گاو   و گفات گذارند و با هام   های فیلم مدام بر هم تأثیر می صحنه
و  شود میداده قبلی و بعدی ارجاع  ة. هر صحنه به صحنکنند می

کناد. در   انسجام کلی اثر را تقویت میکه شود  مسائلی مطرح می
 سخن قطعی یا تحمیلی وجود نادارد و های    ها لفص هی  ی  از

های یا  صاحنه و هام میاان      شخصیتمیان ها  وگو از گفت ی 
باا  ، ناه یآ و خشات رساد. فایلم    به نتیجه و قطعیت نمی ها فصل

 ؛دهاد  دگردیسای را نشاان مای   ای در حال  روایتی مدرن، جامعه
 ،ای که در تاریکی فرورفته و امیدی به آینده ندارد. مللام  جامعه

 .دهد هایش می زندگی به شخصیت ةاجاز ،به کم  منطق مکالمه
رو  با مشکلی که پیش آمده روبه ،های واقعی همچون انسان ،ها آن
و  هاا  کنناد. تماام فصال    مای بیان خود را  های دیدگاهشوند و  می

هاای فایلم باه یکادیگر بار مبناای منطاق مکالماه گاره           صحنه
هاا و تصااویر باا هام      تنها در هر صاحنه شخصایت   اند. نه خورده
 در .اناد  کنند، بلکه با مفااهیم نیاز در ارتبااط    وگو برقرار می گفت
عادالتی،   مفاهیمی همچون خفقاان در کشاور، بای    نهیآ و خشت

باودن سرنوشات نسال     نامشاخو  ،شاان  هویتی تنهایی زنان و بی
ریاکااری افارادی کاه الگاو و      ،بودن حقیقت نسبی ةلئآینده، مس
ناتوانی قانون در اجرای احکاام و رسایدگی باه    و ، اند معلم مردم

های  وگو و در پایان همچون گفت شود مشکالت جامعه تحلیل می
باودن درسات و غلاط از     ناپذیر فیلم مبنی بر تکثر معنا و تفکی 

باا   ،رساد. در هار فصال    نی غیرقطعی به انتها مای پایاهم فیلم با 
هاای   لشود که در فصا  نوزاد، پرسشی مطرح می ةلئتوجه به مس

بلکاه   گیارد،  نمی ساز نتیجه شود. فیلم دیگر به آن پاسخ داده می
ای  دهاد بار مبناای منطاق مکالماه      مای  در سراسر فایلم اجاازه  

 و عمل کنند. ،ها حرف بزنند، تصمیم بگیرند شخصیت
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