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Abstract
From ancient times, cities have been the location
and place of appearance of paper characters
actions in novels and stories. Urban story / film as
a literary genre pictures man’s cinematic
encounter with critically oriented approaches, the
birth of a modern urban man and the
contradictions and changes in his performance in
interacting with his environment. Urban spaces
and existing cultures make up a large part of the
daily lives of citizens. Now, the first question is
what is our tool against the spatial representation
as a text and an image? Undoubtedly, the
metropolis faces the difficulty of presenting and
representing its audience due to its complex
nature. This theme naturally shows itself when
creating an artwork in its various fields. Reading
cross-levels, diverse facets and hidden layers of
space from the lines of literary masterpieces,
including ways to recognize cities, have been in
different historical periods. Now, the question is
that in the Asghar Farhadi movie of the seller,
how is the representation of Tehran and the
contemporary urban community depicted. In
recent years, studies on space-time issues have
been discussed and were fulfilled in various
aspects. Examining such spaces requires a
multidisciplinary tool and approach

چكیده

فضاهای شهری و فرهنگهای موجود در آنها بستر و مکان بروز
کنشهای شخصیتها در داستانها هستند و خود نیز بهعنوان
، فیلم با رویکردهای نقدمحور، ازاینرو.شخصیت نقش ایفا میکنند
 الیههای.تعامل انسان با محیط پیرامونش را به تصویر میکشد
،پنهان فضایی که از البهالی سطور شاهکارهای ادبی میتوان دید
 تهران در، با این رویکرد.ازجمله راههای شناخت فرهنگها هستند
 حال پرسش این.دورهها و شرایط خاص قابل ارزیابی و توجه است
است که ابزار ما در برابر بازنمایی فضایی بهمثابه متن و تصویر
،چیست و بازنمایی تهران و جامعۀ معاصر شهری در فیلم فروشنده
 چگونه است؟ هدف از این تحقیق شناسایی،اثر اصغر فرهادی
عناصر تحلیل فضایی به کمک رویکردی بینارشتهای از جغرافیای
 بدین. بوطیقای فضا و نشانهشناسی کدهای فضا است،انسانی
 قادر خواهیم بود ایدئولوژی فیلمساز و گفتار مقاومتی و،شکل
 نتایج.اجتماعی او را در چارچوب کدهای مذکور شناسایی کنیم
 کدهای عام،حاصله حاکی از آن است که فضای تخیلشناسی
 کدهای سینمایی و فضای شعری به ترتیب بر خوی،تصویری
 تردید و گسستگی و درنهایت به از میان رفتن روح، نزول،حیوانی
.خانه در جامعۀ امروزی داللت دارند
 فویلم، تصوویر سوینمایی، زبان فضایی، بازنمایی اجتماعی:کلیدواژه ها
. اصغر فرهادی،فروشنده
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مقدمه
شهر در قالب فضای داستان میتواند نقش یک شخصویت را
ایفا کند ،شهرنشینی و ارزشهای آن را بازتواب داده و تصوور
ما را نسبت به مردم ،تاریخ و فرهنگ شکل دهد .محیطی که
از اطرافمان متصوور مویشوویم شوامل گفتموانهوا ،نمادهوا،
استعارهها و تخیالتی است کوه بوا آنهوا تجربوۀ مودرن موا از
زندگی در شهر معنا مییابد .زیرا تصورات شوهری و تلقینوات
فرهنگووی م وا از رسووانههووا و بازنمووایی فرهنگ وی از معناهووا و
خاطرهها تشکیلشده است و نقطۀ اشتراک آنها این است کوه
همه سازههایی ذهنی از تمدن شهری هستند.
رویکردهای فرهنگی در فضای عموومی (تاواتر ،سوینما،
دکور خیابوان و )...بوا روشونسوازی کودها ،ارجاعوات آنهوا و
معنوویهووایی قابوول تفسوویر هسووتند کووه از طریووق کنشووگران
اجتماعی (سینماگران ،هنرمندان و )...بازنمایی می شوند .ایون
افووراد بووه اشووکال زیبوواییشووناختی و سوومبولیک فرهنووگ در
بازنماییها معنا میدهند .این بازنماییها میان سطح واقعوی و
سطح سمبولیک نوعی دوگانگی را نمایوان مویکننود سوطح
واقعی بهواسطۀ ثبات و پایداری در استفاده از دالها به وجوود
آمده و سطح سمبولیک بازنمایی در ارجاعها و موقعیوتهوای
واقعی کوه در آنهوا راهبورد فرهنگوی ترتیوب داده مویشوود.
فرهنوگ از دیربواز شوکل سوادهای از حقیقوت بووده اسووت و
رویکردهای فرهنگی همچون کتابخوانی و رفتن بوه سوینما
نیز ،همچون سایر رویکردها ،بهمنظور اجتماعی شودن اتخواذ
میشوند .اما نسوبت میوان شوهر و رسوانه در نشوانهشناسوی،
ادبیات و جغرافیای انسانی چیست و چگونه میتوان چارچوب
کاملی از فضای واقعی و فضای بازنماییشده ارائوه کورد؟ آیوا
تحلیل شهر در متن ممکن است؟ سووژه و مکوان در فضوای
حقیقی و مجازی چه نسوبتی بوا یکودیگر دارنود و فویلمسواز
چگونه دست به بازنمایی معضالت اجتماعی در فیلم میزند؟
به عقیدۀ میتران ،7فضا نهتنها ظرف است ،بلکه محصوول
تعامالت و روابط کنشگران است ( .)731 :7371بنابراین ،یک
اثر در ارتباطش با نویسنده ،خواننده و عناصور دیگور سوازندۀ
داستان شناخته میشود .این تعریف ،مبنای چوارچوب نظوری
این تحقیق است .بنابراین ،در ایون چوارچوب ،هودف از ایون
مقاله بررسی زبان فضایی با توجه بوه آرای باشوالر)7391( ،2
رومر )7311( 3و متز )7393( 7و بازتاب فضای شعری ،فضای
1. Mitterand
2. Bachelard
3. Rohmer
4. Metz

عکاسی ،فضای فیلمی و فضای معماری در فیلم فروشنده ،اثر
اصغر فرهادی ( ،)7337است .راهبرد رسانهای -فرهنگی 9بوه
منظور انتقال دیدگاههای خالق اثر به مخاطب ،نهتنها از منظر
بازنمایی تصویری بررسی میشود ،بلکه مجموع موقعیوتهوا،
کیفیتها ،رفتارها ،و به عبارت دیگر ،زیباییشناسوی مشواهدۀ
فیلم مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با چنین رویکردی ،انتخاب فروشنده اثور اصوغر فرهوادی
دارای این ویژگی است که هم از سوی مخاطوب عوام و هوم
تماشاگران خاص مورد توجه قرار گرفته است .فوروش فویلم،
شاهدِ دیده شدن از سوی میلیونها ایرانی و خارجی است 79
میلیارد توموان فوروش در ایوران 71 ،میلیوون دالرفوروش در
خووار از ایووران ،چهووارمین فوویلم پرفووروش ایرانووی در توواریخ
سینمای ایران .امتیاز فیلم در روتن توماتوز 31 9از  711اسوت
و جوایز خارجی متعددی ،ازجمله اسکار و نخل طالی کن را،
اخذ کرده است .بیش از دههوا نقود در حووزههوای تخصصوی
مختلف ،از سینما تا جامعهشناسی ،شاهدی است بر این مودعا
که مخاطبین خاص فیلم را واجد الیوههوای متعودد و منواظر
ذهنوی متنوووعی دانسووتهانوود .در نقوودهای فروشوونده از سوووی
منتقدان خارجی ،مشابهت درونمایههوا و مضوامین مشوترک
میان تهران و نیویورک و لسآنجلس مورد توجه قورار گرفتوه
است .فرض بور ایون اسوت کوه کوالن شوهرها خصوصویات
مشترکی دارند و شناخت شوهر ارتبوا نزدیکوی بوا شوناخت
هویت اجتماعی شهروندان دارد.

پیشینة تحقیق فضایی در رسانه
شووهر در مفهوووم موودرن ،خووود یووک رسووانه اسووت .و در یووک
دیالکتیک بهشدت فعال ،بر رسانهها توثثیر مویگوذارد و از آنهوا
تثثیر میپذیرد .تکنولوژیهای رسوانهای و ارتبواطی از ظرفیوت
پیکربندی دوبارۀ پارامترهای زموانی و فضوایی ادراک و تجربوه
برخوردار هستند و ما را قادر می سازند از فاصولهای دور ببیونم و
بشنویم .رسانهها نهتنها درزمینۀ عملی شودن تصوورات آرموانی
مدرن معجزه می کنند ،بلکه روابط اقتصادی و اجتماعی مدرنیته
را نیز از بنیان شکل میدهند (مک کوایر.)23 :7337 ،
لوفور )7333( 1در ضرباهنگ کاوی 7شهر های مدیترانه ای،
تفاوت ضرباهنگ برخی از آن شهرها را با یکدیگر و شوهر را در
5. médiatisation
روتن توماتوز یک وب سایت در خصوص اطالعات فیلمها و 6. Rotten Tomatoes
نقد آنها است.
7. Lefebvre
8. rythmanalyse
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زمانهای متفاوت با خودش تحلیل کرده اسوت .از ایون منظور،
مکان های مختلف شهر ماننود خیابوان ،میودان و یوا بوازار نیوز
ضرباهنگ های متفاوتی دارند ،که بخش مهمی از شکل گیوری
و فهم ضرباهنگها در گرو شناخت و تحلیول رابطوۀ رسوانه بوا
زمان و مکان اسوت .لوفوور در موضووع رسوانه ،بوا رویکوردی
انتقادی به وضع موجود ،معتقود اسوت رسوانه روزهوا را اشوغال
میکند ،روزها را می سازد و انگار شب را دربرنمیگیورد ،چراکوه
شب بخشی از روز شده است .رسانه شهر را شبانهروز به اشوغال
درآورده است (لوفور.)717 :7333 ،
شیل و موریس در کتاب سینما و شهر ،فویلم و جواموع
شهری در بستر جهانی ( )7337با ارائۀ تحلیل های متعددی
از بازنمایی شهر در سینما ،دورنمای اصلی ایون بازنموایی را
در مکانمندی سینما می داند .سینما از میان اشکال مختلوف
بیان فرهنگی جزء معدود شکل هایی است کوه در چوارچوب
سازمان دهی مکان عمل موی کنود .رابطوۀ متقابول مکوان و
فیلم ،یعنی هم مکان در فیلم و هم فیلم در مکوان ،ترسویم
محیط زنده و روابط پیچیوده و متوداخل آن اسوت (شویل و
موریس .)29 :7337 ،سینما این امکان را فراهم می سازد تا
بووه توصوویفی توواریخی از توسووعه ،پیشوورفت مدرنیتووه،
جهانی سازی ،صنعت گرایی و ...یا همانندی هوا و تفواوت هوا
دستیابیم.
بازنمایی مدنیت در آیینۀ هنر و ادبیات عنووان سوخنرانی
مهندس سید محمد بهشتی ( )7337در افتتاحیۀ یک سومینار
است .در نظر ،مدنیت منجر به ایجاد شوهر و کیفیوت زنودگی
شهری میشود ،اما باور عموم در عمل بوه خوالف آن اعتقواد
دارد و کالبد شهر را دلیل سامان یافتن زندگی شهری میداند.
هنگووامی کووه هنرمنوودان بووه بازنمووایی فضوواهای شووهری
می پردازند ،نخست احوال مدنی هنرمندان نشان داده میشود
و هنگامیکه شهر را منعکس نمیکنند نشوان از بیگوانگی از
محل زندگی دارد .در این صورت مدنیت نیوز در شوهر وجوود
ندارد .گویی وارد خانهای میشویم که خانۀ غریبه اسوت و بوا
نظم آن آشنا نیستیم .در شهر نیز برای کسوانی کوه اهول آن
نیستند ،شهر «ناکجا» است و اهل شهر «ناکس» هسوتند .او
(بهشتی )7337 ،کتاب تهران مخوف (مشفق کاظمی)7319 ،
را نمونۀ بحران مدنی تهران در سالهوای اخیور دانسوته و در
سینما نیز صحبت از «تهران خودش خوبه ،اما مردمانش بود»
به میان میآورد .در چنین شهری احساس گمشدگی و ناامنی
میکنیم و سعی داریم سریعتر به مقصد یوا خانوه برسویم .در
چنین شهری ،شهروندان احساس صاحب خانه بودن نمی کنند

بلکه مساوالن خود را صاحبخانه میدانند .صاحبخانه خوود
با شهر غریبه اسوت و ایون بوه آشوفتگی بیشوتر مویانجامود
(بهشتی.)7337 ،

تخیل تهران ،مطالعۀ منظر ذهنی شهر در سینمای دهۀ
چهل و پنجواه ایوران عنووان مقالوه ای از اعظوم راود راد و
بهارک محمودی ( ) 7337است .در این مقالوه ،نویسوندگان
با بررسوی سوینمای دو دهوۀ منتهوی بوه پیوروزی انقوالب
اسالمی از منظر ذهنی سازندگان چهار فیلم ،که در دو گروه
سینمای عامه پسند و نخبه گرا جای می گیرند ،شهر تهران را
مورد کنکاش قرار داده اند .تهران در این چهار فیلم شوهری
مدرن است که همواره در تقابل با سنت به تصوویر کشویده
شده است .نکتۀ حائز اهمیت در تحلیل نظری این دو گونوه
فیلم کامالً متفاوت ،نگاه منفی سازندگان به تهران است .به
عبارت دیگر ،در دو فیلم رگبار (بیضایی )7397 ،و خشوت و
آینه (گلستان )7373 ،از گروه سینمایی نخبه گرا ،و دو فویلم
گنج قارون (یاسمی )7377 ،و خاطرخواه (شروان )7397 ،از
گروه عامه پسند ،رشود طبقوۀ متوسوط شوهری و چوالش بوا
برنامه های نوسازی شاه قابل مشاهده است .نگاه نقادانوه بوه
گسترش شهر ،موضع گیری پیرامون شکاف طبقواتی ،تضواد
میان سبک ه ای زنودگی اقشوار مختلوف شوهری و چوالش
همسایگی از مضامین مشترک هر دو جریان غالب سینمایی
دهه های چهل و پنجاه به شمار می روند .این مقالوه ضومن
اشاره به تعارض های مختلف این دو جریان بوا یکودیگر بور
سر مسائل مختلف ،ادعا می کند که در مقولۀ شوهر ایون دو
جریووان توووافقی نانوشووته بوور سوور تهووران دارنوود (راود راد و
محمودی.)7337 ،

چارچوب نظری
ابتدا رویکرد ذهنی پدیدآورنده از خالل بوطیقای آن قابولدرک
است .اما از طرف دیگر ،مخاطب میتواند یک شهروند باشود و
ذهنیت او مرتبط با شناختی است که از شهر حقیقوی دارد .لوذا،
نخست منظر ذهنی مخاطب بر اساس نظریۀ کاشوی ( )7377و
رویکرد جغرافیای انسانی موردبحث قرار مویگیورد .سوسس ،بوا
تمرکز بر فضای درونی اثر ،مؤلفههای فضای بازسوازیشوده را
شناسایی خواهیم کرد .درنتیجوه ،فضوای فویلم بوا وامگیوری از
نظریۀ رومر ( )7311به فضای عکاسی ،فضای فیلمی و فضوای
معماری تقسیم میشود و به پیروی از متز ( )7393نیز فضاهای
عکاسی -فیلمی کدبندی میشود .سه عنصور سووژه ،محویط و
کنش ،مؤلفههای اصلی این تحقیق هستند.
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منظر ذهنی
ابتدا الزم است در مورد فضای شعرگونه ،که بازگوکنندۀ منظر
ذهنی نویسنده است ،هرچند بهاجمال سخن بگوییم .بوطیقای
فضا از منظر گاستون باشالر ( ،)7391بازنمایی فضا ،مشواهدۀ
آن و آن معنای روانشناختی را که نویسنده در آن در کورده
است ،موردمطالعه قرار میدهد.
به عقیودۀ بیوانچینی ( ،)7333باشوالر ( )7391در دیووان
شعر فضا ،شعر را تعهدی روحانی تعریف کرده است .بهزعم او
نیروهایی در شوعر بوروز مویکننود کوه در قلمورو دانوش راه
نمییابند و شعر فضا از طریق ایجاد طنین و پوژواک هسوتی،
ما را به تعمیق در وجوود خوویش و ایجواد تغییور در جهوان و
محیط پیرامون فرامی خواند بنابراین ،کیفیت شاعرانۀ بسیاری
از منظرهای ذهنی نیز مویتوانود بیونش موجوود و پویشدادۀ
مردم را ارتقا دهد و جایگزینی برای وضع کنوونی قورار دهود
(بیانچینی.)22 :7333 ،
هر چهاردیواری مسقفی که آدمی بنا میکند ،جایی برای
سکنی گزیدن و استقرار یوافتن اسوت .تواریخ انسوان ،تواریخ
سکنی گزیدن است همچنان که آیندۀ آدموی تصوویری جوز
این نیست .بوه عبوارت دیگور ،خانوه (بنوا) عینیوت گذشوته و
آیندهای است که حال را قابلفهم میسوازد فهموی انسوانی،
فهمی برای ساکنان و نواظران ،اشوتراکی از شوناخت اجوزا و
کلیووت بنووا ،تشووخیت تمووایزات و اشووتراکات .در مطالعووات
پدیدارشناسی ارزشها ،خانه جایگاه برجستهای دارد وحدانیت
و درعینحال پیچیدگی دارد زیرا ارزشهای خاص دیگوری را
در این ارزش پایهای جوای مویدهود .خانوه ،بوا وجوود آنکوه
تصاویر پراکنده ای به نمایش می گذارد ،در حقیقت دارای یک
کالبد از مجموع تصاویر است و ارزشهای حقیقت را منعکس
موویکنوود (باشووالر .)23 :7391 ،منظوور ذهنووی بووه عنوووان
چشم اندازی از افکار ،تخیالت ،خاطرات ،احساسات ،ایودههوا،
ترس یوا هور چیوز دیگوری کوه در ذهون شوکل مویگیورد،
تعریفشده است .این واژه بوا فضوا پیونود عمیقوی دارد ،زیورا
برای درک یک فضوا هموان انودازه کوه منظورۀ فیزیکوی آن
اهمیت دارد ،منظر ذهنی یوا ،بوه عبوارتی ،چشومانوداز روح و
فرهنگ آن نیز مهم است.
امووا در خصوووص شووهر ،تصوواویر سووینمایی «گ وذارهای
نمادین» 7از چهرۀ شهر هسوتند متنوی زنوده از بشوریت کوه
معنای آن با «حاالت زیسته» ،2هوشیاری فوردی و جمعوی و
1. transitions symbolisatrices
2. etats vécus

حقیقت اجتماعی انطباق دارد .بنابراین ،زیباییشناسی یکوی از
ابعاد شناخت جامعه است (تاکوسل.)37 :7339 ،3
به گفتۀ فیجوالکوو 7شوهر شوکلی اجتمواعی اسوت زیورا
«تقسیم فعالیتها و مکانهای قدرت ،فواصل بوین فضواهای
مسکونی و اقتصوادی ،اشوکال سوکونت و اسوکان جمعیوت،
برونووۀ 9اجتموواع ،هنجارهووا ،ارزشهووا و عووادات هسووتند»
(فیجالکوو .)21 :2112 ،روند ارتبا از تعامول معنویهوا بوین
سازندگان شهر و ساکنان آن امکانپذیر اسوت و ایون ارتبوا
هویتساز است.
روششناسی تحلیل فضاهای واقعی شهر
به عقیدۀ کووون ،)9 :7333( 9فاکتورهوایی کوه سووژه را بوه
محیط مرتبط میکنند شامل موارد زیر هستند:
 «خصوصیات خانوادگی و فردی مانند سن ،جنسویت،وضعیت تثهل ،تعداد فرزندان ،غیره،
 ویژگیهای مرتبط با بافوت اجتمواعی-اقتصوادی یوابافووت فرهنگ وی کووه شووامل خصوص ویاتی همچووون
تحصیل ،شغل یا گروه اجتماعی هستند،
 -خصوصیات شخصیتی».

اما فضای شهری برآیند سوه عنصور  )7کالبود شوهر)2 ،
ساکنین یوا ،بوه عبوارتی ،شوهروندان و  )3روابوط اجتمواعی،
اقتصادی ،سیاسوی و فرهنگوی اسوت بنوابراین ،پویشبینوی
ذهنیت مخاطب از این طریق امکانپوذیر اسوت .بایود توجوه
داشت که در تحلیل فضا نباید یک ساختار کالبودی صورف را
مدنظر قرارداد ،بلکه باید تعامالت پیچیدهای را در نظر گرفوت
کووه میووان کالبوود ،ارتباطووات اجتموواعی و قواعوود ،ارزشهووا و
نگرشهای منتشر در مکان و نیوز موقعیوت و جایگواه سووژۀ
کنشگر وجود دارند و درمجموع فضا را به وجود میآورنود .بور
این اساس ،به عقیودۀ کاشوی ( ،)7377مهومتورین متغیرهوا،
مفاهیم و شاختهایی که در تحلیول فضوا مؤثرنود ،بوهطوور
خالصه ،به قرار زیر هستند:
« )7سبک مکان :گاه مکان یک مکوان پیوسوته اسوت و
گاه گسیخته...
 )2مفصوولبنوودی فضووا :ضووروری اسووت مکووان پیرامووون
کارکردهای گوناگون و کاربری های متنوع مفصول بنودی
شود...
 )3روح فضا... :مقصود از روح فضا ،همان معنای کوانونی

3. Tacussel
4. Fijalkow
5. expression
6. Cauvin
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است که جوانب و ساختارهای متنوع مکان را حولوحوش
آن میتوان موضوع مطالعه و بررسی قرارداد...
 )7خاطرات مندر در فضا :خاطرات نوعی زموان تجسود
یافته در فضا [ا]ست  ...بعضی مکانهوا فاقود خواطرهانود.
...هر ساختار تازۀ معنایی را میپذیرند... .رفتار و مناسوبات
بازیگران در فضا را سامان میبخشد...
 )9آرزوها :وجهی دیگر از زموان تجسود یافتوه در مکوان
است .آرزو به بُعدی از مکان راجع است که به آینده نظور
دارد [تا گذشته]...
 )9توازن زمانی در یک فضا... :فضا با چوه تووازنی میوان
خاطرهها و آرزوها قرارگرفته است.
 )1تداعیهای فضا :فضا اصوالً چند منبعی است به ایون
معنا کوه حواوی توداخل فضواهای گونواگون در یکودیگر
است...
 )7مرزهووای فضووا :هوور فضووا در یووک محوویط گسووترده
قرارگرفته است .اینکوه برحسوب چوه مرزهوایی از دیگور
فضاها جدا میشود حائز اهمیت بسیار است .بدیهی اسوت
که این مرزها با بررسی باورها و گورایشهوا و احساسوات
بازیگران موردبررسی قرار میگیرند...
 )3سازمان قدرت در فضا... :فضا تا چه حد اصوالً فضایی
اقتدارگرا و تا چه حد فضایی گشوده بر سوژههوای متنووع
است؟»
(کاشی)7377 ،

دربارۀ فاکتورهای مرتبط با کنش ،باید گفت این فاکتورها
با مشاهدۀ فرد در ارتبا هستند .انگیزشهای ما به استفاده از
مکانها منجر میشوند و درنتیجۀ ایون اسوتفاده ،بازنموایی از
فضوواها رم موویدهوود .انگیووزشهووا و اسووتفادههووا از یکوودیگر
متمایزند (کوون.)9 :7333 ،
روششناسی نشانهشناسی و کدبندی فضای
بازنمایی
زبان فضایی توانایی «تولید فرازبانی را که قادر به پرداختن به هر
چیز دیگری جز فضا باشد» ،دارد (گورمس .)731 :7319 ،7هنور
فیلم تا حد زیادی به فضا وابسته است .از نظر الی فور« 2سینما از
3
زمان ،بعدی از فضا میآفریند» ( .)79-79 :7337موریس شورر
سینما را همچون هنر بینایی میداند هنری که از خالل آن فضا
بهعنوان شکل عام احساسمندی 7بروز میکنود (شورر.)7377 ،
1. Greimas
2. Faure
3. Schérer
4. sensibilité

نمیتوان به این فضا گفت فضای فیلم ،اما میتوان آن را فضای
«درون» فیلم خواند ،زیرا صفحۀ اکران و کادر مجازی هسوتند و
کنش در آنها اتفاق میافتد .با وجود این ،فضوای بازنمواییشودۀ
فیلم همچون فضای حقیقی به نظر میرسد ،زیرا فضای فیلموی
در فضای حقیقی سسری میشود.
اریک رومر چندین نوع فضای فیلمی متصوور اسوت کوه
هریک خصوصیات منحصربهفردی دارند:
 فضای عکاسی :تصویر سینمایی همچون بازنموایی یوکمکان واقعی یا یک منظره مینمایاند،
 فضای فیلمی :این فضا تااترگونه است و باعث مویشوودسناریو پیش برود،
 فضای معماری :فضوای مجوازیشوده از جهوان واقعوی،طبیعی یا مصنوعی (دکوور) اسوت کوه امکوان در نگواه
زیباییشناختی در آن وجود دارد( .رومر)77 :7311 ،
این سه فضا با سه سبک مشاهدۀ فیلمی انطباق دارنود و
سه مرحلهای هستند که سوینماگر در نظور مویگیورد .بودین
ترتیب ،تکنیک های عکاسی ،تکنیک هوای صوحنه پوردازی و
مونتوواژ و تکنیووکهووای دکوراسوویون  ،همووه ،در نظوور گرفتووه
میشوند .با وجود این ،جداسازی آنها دشوار است.
فضای عکاسی -فیلمی را کریستیان متز کدبنودی کورده
است .وی در این فضاها ،کدها را به کودهای عوام تصوویری
(رنگ ،نور ،موقعیت ،جهت ،حافظۀ بصری ،کدهای کالموی و
کدهای مردمشناسی و فرهنگی) و کودهای خواص سوینمایی
(پالن ،زاویۀ دید ،عمق ،مونتاژها ،حرکات دوربوین ،گوذارها و
ارتباطات آنها) تقسیم میکند (متز.)7393 ،
دربارۀ فضای معماری-زیباییشناختی در سینما ،میتووان
از مشوواهدۀ سووینمایی از منظوور ژیوول دلوووز 7373( 9و )7379
صحبت به میان آورد .از نظر او ،خصوصویت سوینما در تولیود
تصاویری نهفته است که نمیتوان آنها را به شوکل مودلی از
مشاهدۀ فردی تقلیل داد .میتووان گفوت تصواویر سوینمایی
گونه ای از تصویر فکر هستند .ارتبا سوینما -فکور در انوواع
متفاوت تصواویر فیلموی موورد کنکواش قورار گرفتوه اسوت:
تصویر -حرکت 9و تصویر -زمان .1دلووز ( 7373و  )7379بوا
الهام از تاوری برگسون )7311( 7نگواهی فلسوفی بوه سوینما
میاندازد و نشان میدهد چگونه سینما همچون مکانیسمی از

5. Deleuze
6. image-mouvement
7. image-temps
8. Bergson
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فکر بوده و با نشانههای تصوویر -حرکوت پویوایی موییابود.
برگسون خود در اثری به نام تحول خالقگونوه ( )7311ادعوا
می کند که مکانیسم شناخت عوادی مواهیتی سوینمایی دارد.
بدین شکل ،میتوان سینما را همچون روشوی بورای درک و
شناخت یا مستندی از دنیای اجتماعی دانسوت کوه نمایوانگر
فرهنگ است.
درنتیجووه ،الزم اسووت ماننوود کریسووتیان متووز ،سووینما را
همچون زبان دانست و مجمووع سوازمان دهویهوای معنوادار
مشاهده ،ذهنیت 7و ارتبا با تصویر را ترسویم کورد .بنوابراین،
عمووق تصووویر فیلمووی همانووا مشوواهدۀ عمووق جامعووه اسووت و
هوشیاری اجتماعی را خاطرنشان میسازد (الروکا.)2 :2119 ،2
سینما ابزاری است که ما را به سمت تفسیر بصری جهان
اجتماعی و شهری رهنمون میشود واسطی 3است که در آن،
به گفتۀ مک لوهان ،)37 :7391( 7بر طبق تکنولوژی بصری،
زمان و فضا در هم میآمیزند و بدین شکل ،عناصر معنادار را،
خواه در سوطح نظوری و خوواه احساسوی-ذهنوی ،مویتووان
9
بازشناخت .به تصویر کشیدن ورود تورن بوه ایسوتگاه سویوتا
توسط برادران لوومیر 9را مویتووان اسوتعاره وار بودین شوکل
شناخت :حرکتی نفوذی در فضای شهری ،که ظهور سوینما را
خاطرنشووان موویکنوود .صووحبت از حضووور شووهر در سووینما و
صحنهپردازی شهر بازتولیدی تاریخی را عرضه کرد :پیودایش
شهر مدرن ،رفتار اجتماعی ،تحول معماری ،دنیای پساشهری
و ...سینما همچون فرهنگ شهری است که منظرۀ شهری را
در افق تصاویر عریان می کنود .از خوالل تصواویر سوینمایی،
شهر در «پازلی ذهنی» بازسازی میشود .شاید همانگونه که
کوواول )79 :7317( 1خاطرنشووان موویکنوود ،بازنمووایی لفظووی
نامناسب بوده و نسخهبرداری از واقعیت 7یوا معرفوی عبوارات
مناسبتری باشند .رئالیسم فضایی فویلم اجوازه مویدهود توا
بیننده بتواند در فضایی دراماتیک و در کنش رسوم کند.

تحلیل فیلم فروشنده
فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی و بوازی ترانوه
علیدوستی و شهاب حسینی محصول سال  7337است جوایز
1. imaginaire
2. La Rocca
3. medium
4. McLuhan
5. Ciotat
6. Lumière
7. Cavell
8. Transcription de la réalité

متعددی ،از جمله جایزۀ اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبوان
و جایزۀ بهترین فیلمنامه و بهتورین بوازیگر مورد از جشونواره
بین المللی فیلم کن را ،از آن خود کرده است .در تحلیل پیش
رو سکانسهایی که بیشتر کارکرد روایی داشوته و در پیشوبرد
موضوع تحقیق نقشی ندارند ،حذف شدهاند .به منظور سهولت
در مطالعه ،پس از عناوین سکانسها ،مدت زمان و همچنوین
زمان آغاز و پایان هر سوکانس در درون پرانتزهوای جداگانوه
در شدهاند.
ژنریک و پیشدرآمد ( 2دقیقه و  2دقیقه) (تا )11:17:97
این دو بخوش توسوط عناصور متفواوتی بوه یکودیگر تشوبیه
میشوند یا تضادهایی در آنهوا نشوان داده مویشوود .صونعت
تشابه در موارد زیر دیده میشود :دری که نور در دل تواریکی
از آن پرتوافکن است در هر دو بخش وجوود دارد عوالوه بور
ایون ،هور دو بخوش مودتزموان مشوابهی دارنود .دو مونتواژ
متفاوت ،بر اساس اصل اشتراک زموانی و تواریکی محویط در
توالی یکدیگر به وقوع میپیوندنود .بواوجود ایون ،در ژنریوک
بافت فیلم حروفِ نوشتاری دارد و دیگری ندارد فضای دکوور
یکی تااتر و دیگری آپارتمان است .ژنریوک نموایش اسوت و
پیش درآمد واقعیت (حقیقت نمایی) است دریکی بور نوورپرداز
(عامول صووحنهگووردان) تثکیوود شووده اسووت و در دیگووری بوور
شخصیت ها در یکی فضا در حال برپایی و دیگوری در حوال
فروپاشی است یکی سکون و دیگری تحرک دارد .در انتهوا،
عنوان فیلم و نام کارگردان نقش میبندد و هر دو بخش را به
یکدیگر پیوند میزند.
آنچه در پیشدرآمد اتفاق میافتد آشفتگی است و در این
میان دوربین همانند کودکی سورگردان و پنواهجوو بوه دنبوال
هنرپیشگان اصلی مرد و زن روان است و پیوندی عواطفی بوا
آنها میبندد :تراولینگ همراه با مرد بدون برش است و پوس
از آنکه بیننده بور صودای خوار از صوحنۀ «رعنوا» حسواس
میشود ،نقطۀ دید درونی نسبتاً نزدیکی از او داده میشود .اما
«حسین» در این میان چه نقشی دارد؟ چرا معلول اسوت و در
این آشفتهبازار عینک نیز مویخواهود؟ عامول صوحنهگوردان
کارفرمای جرثقیل معرفی میشوود و نقطوۀ دیود روبوهپوایین
ساکن آپارتمان با ترک برداشتن شیشه همراه میشود .گوویی
تسلطی که بر نشینان بر شهر تصوور مویکننود بوه سوخره
گرفته می شود .زیربنا در حال نابود شدن است .بنابراین ،گوره
پیرنگ بالفاصله در پویشدرآمود بوه نموایش درآموده اسوت.
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جایگاه
فردی
خانوادگی
شغلی
اقتصادی
اجتماعی
سیاسی
فرهنگی

خصوصیات
خاطرات
آرزوها

فضای شعری
نمونههایی از فضای زیسته
طنین و پژواک هستی
تداعیهای فضا
پیوستگی/گسستگی

سوژه

تاریخ و جغرافیای فضا
بعد تاریخی ،اجتماعی شهر
مرزهای فضا

فضا

فضای سینمایی
دکور واقعی
ابعاد ،رنگها ،خطو  ،نور
کدهای مردمشناسی و فرهنگ
در دکورها
کدهای ارتبا متوالی و فضایی
پالن ،زاویه دید ،نماها
مونتاژ ،حرکات دوربین ،گذارها

کنش

کنش سوژه
جابهجایی بازیگر
انواع فعالیتها
انگیزشها

کنش سازندگان شهر
سازمان قدرت در فضا
کارکردها و کاربریهای فضا
فضای مسکونی/اقتصادی
اشکال سکونت

شکل  .7شناخت فضای شهری و سینمایی اثر

سکانس  :7وجود مرزهای فضایی (یک دقیقه و سی ثانیه)
(از  11:17:97تا )11:19:39
توالی مکانی حفظ شده است اما زمان گسسوتگی دارد .شوب
گذشته و روز نمایان شده است .شیشه دگربواره حوائلی اسوت
که نمود پیدا میکند ،اما این بوار از ورای آن نوه نموای یوک
دشمن ،بلکه یک دوست نشوان داده مویشوود .دوسوت از در
منزل وارد میشود .شیشه و در منزل هر دو در معماری خانوه
نقشهای کلیدی دارند .شیشه شیای شکننده و شوفاف اسوت
که مانع عبور گردوغبار و گرما و سرما به داخل منزل شوده و،
در عین حال ،در دید صاحبخانه و نگاه او بر شوهر ،کوچوه و
برزن اختاللی به وجود نمیآورد .اما در منزل ،حدفاصول بوین
فضای عمومی یا نیمهعمومی با فضای خصوصوی ،حدفاصول
پناهگاه ،امنیت ،حمایت مادرانوه از سواکنین خانوه بوا حادثوه،
ناامنی ،بالهای طبیعی و تهاجمات حیوانی است.

سکانس  :5فضای تخیلشناسی (حدود  2دقیقه و سی
ثانیه) (از  11:19:39تا )11:13:11
در این سکانس ،برخالف سکانسهای پیشوین ،کوالم نقوش
مهمی ایفا میکند .بینامتنیت 1از تااتر مرگ فروشنده (میلور،2
 )7373به شکلی صریح و آشکار معرفی میشود .ایون هموان
تااتری است که پیش از این دکوور آن را دیوده بوودیم ،زیورا
معلم دوشغله اسوت و در ایون تاواتر نقوش فروشونده را ایفوا
3
میکند .اما در خصوص فیلم گاو ،در حقیقت یک سورمتنیت
شکل میگیرد ،زیرا تا پایوان فویلم تلوویحی 4بووده و ارتبوا
شکلی و مضومونی آن بوا فویلم در انتهوا دریافوت مویشوود
1. intertextualité
2. Miller
3. architextualité
4. implicite
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(زنهای داستان هردو گریان می شوند و مردها دچار استحالۀ
فیزیکی یا فرهنگی میشوند).
1
با توجه به ارتبا بینامتنی که ژرارد ژنوت ( )7372آن را

حذف و دکوپاژهای زمان مرده به پیشرفت داستان کمک
میکنند ،اما مکثوی کوه  71ثانیوه بور روی در خانوه بوه درازا
میکشد باعث تعلیق شده و به دنبوال خوود حوذفی عینوی 6و

تعریف میکند ،ارتبا حقیقی یوک موتن در متنوی دیگور بوه
شکل تلمیحی 2بهوضوح دیده میشود .چنوین رونودی باعوث

مقصود دار به همراه دارد .خون و صودای گربوه نشوانههوای
وقوع یک حادثهاند سمبلهای رژیوم شوبانه کوه بوه عقیودۀ
ژیلبرت دوران )7332( 7از نوع تریومورف و کاتامورف 8بوده و

تحریک روند استقرایی 3در بیننده مویشوود .اموا از آنجوا کوه
بینامتنیت نوعی نقلقول ضمنی به وجود میآورد و از آنجا که
بوا فرامتنیوت 4نیوز ارتبووا تنگواتنگی دارد ،ارتبوا تفسوویری
بهصورت قویتری شکل میگیرد (مانی.)73 :7379 ،5
سکانس  :2ارتبا عناصر در بازنمایی تغییرات اجتماعی (3
دقیقه و سی ثانیه) (از  11:73:11تا )11:79:31
اگر بخشی از دیالوگ بوه پیشورفت روایوی کموک مویکنود،
بخشووی دیگوور نگوواهی ایوودئولوژیک بووه شووهر تهووران دارد.
سروصداهایی شنیده میشود که مبود  ،اهوداف و نیوات آنهوا
مشخت نیست .به گفتۀ شخصیت داستان ،شهر مویبایسوت
خراب شده و از نو ساخته شود ،اما مگر این شهر پیش از ایون
یک بار خراب شده و از نوساخته نشوده اسوت؟ در نگواه اول،
خرابی و ساختوسازها امری آشنا و رایج به نظرمیرسند ،اموا
استفاده از قید یه بار در «هموۀ اینوارو یوه بوار خوراب کوردن
ساختن» ،حافظۀ تاریخی را فرامیخواند .تحولی چنین عظویم
چه زمانی به وقوع پیوسته است؟ اگر فعالیتهای ساختوسواز
را برونه در نظر گرفته و درونۀ آن نیز تغییر اجتماع ،نورمهوا و
ارزشها باشد ،دیالوگ فیلم تثکید میورزد که نیواز بوه تغییور
تمامی ارزشها وجود دارد ،اما پیشازایون یوک بوار هموۀ آن
تغییر یافته و نتیجۀ مطلوبی حاصل نشده است.
سکانس  :3کدهای ارتبا نحوی و مونتاژ فضای فیلمی
( 79دقیقه و بیست ثانیه) (از  11:29:21تا )11:71:11
اجرای تااتر با آغاز زندگی عادی در خانۀ مستثجری همزمانی
مووییابوود ،دو نمووای متفوواوت از صووحنۀ تاوواتر (زنووی کووه در
رختخواب خوابیده است و مردی که از سفر میرسد) و صحنۀ
زندگی روزمره اشتراکات تصوویری ندارنود ،اموا مسوتثجر زن
سابق نشانههوای خوود را از میکورو حادثوه در ایون سوکانس
مینمایاند ،گویی روح خانه تغییرنیافته است.
1. Genette
2. allusion
3. induction
4. métatextualité
5. Magne

نمایانگر خشونت ،ظلم و زوال آدمی هستند.
داستان پلیسی میشود ،بدین شکل کوه نووعی بوازی بوا
دانستهها و ندانستههای شخصیتها و بیننده شکل میگیورد.
نوعی تشابه با داستانهای شورلوک هلموز و هرکوول پووارو.
دریکی دوربین عناصری کلیدی را به بیننده نشوان مویدهود
ولی تنها به همین بسنده می کند و در دیگری تنهوا قهرموان
داستان است که دیگران را با تفاسیر خود شگفتزده کورده و
پیش از آن عناصر کلیدی را به بیننده نمینمایاند.
نکتۀ حائز اهمیت در شناخت شهرهای مدرن ،هومزموانی
به وجود آمدن ژانری داستانی با شکلگیوری گسوترش شوهر
مدرن است .ژانری پلیسی که بوا داسوتان شورلوک هلموز در
ادبیات داستانی شناخته میشود ،با لندن در اواخر قرن نوزدهم
همپیوند است .بوزرگ شودن شوهر و افوزایش جمعیوتهوای
مهاجر ،تخصصی شدن مشاغل و پیچیدهتر شدن روابط میوان
افراد در کنار رشد سرمایهداری و ،بوهطوور طبیعوی ،حاکمیوت
پول و تمرکز ثروت و قدرت در کالنشهرها به شوکلگیوری
جرائم و جنایات جدیدی منجر میگردد که ،بورخالف جامعوۀ
سنتی ،کشف انگیزهها و یافتن مجرم بهسادگی ممکن نیست.
از این مرحله است که کارآگاهان شهری بهعنوان متخصصین
کشف جنایات اهمیت مییابند .آنان با استفاده از ابزار علمی و
تجزیووه و تحلیوول شخصوویت مجرمووان و بووازبینی دقیووق
صحنههای جرم ،وظیفۀ یافتن قاتالن و افراد ناهنجار شوهری
را بر عهده دارند .به عبارتی دیگر ،شهر مکوان وقووع جورائم
پیچیده ،صحنۀ جنایوات دلخوراش و تعورضهوای بوزرگ و
کوچکی است که دیگر بهسادگی قابلکنترل نیست.
سکانس  :74همزمانی عناصر سینمایی و تثکید بر مرزبندی
فضا ( 7دقیقه) (از  11:71:11تا )11:73:91
صدای سمساری ،صدای محیطی خیابان و صدای بوق همراه
با نگاه مرد بوه بیورون از خانوه (نموای رو بوه پوایین از ورای
شیشه) است .شیشه مانعی سست و شوکننده اسوت و از ورای
6. ellipse objective
7. Durand
8. Symboles thériomorphes, symboles catamorphes
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آن عامالن تخریب هویدا هستند .اگور در سوکانس اول یوک
جرثقیل عامل تخریب است ،این بار یک شوهروند دسوت بوه
تخریب زده است .دریکی مشخت و در دیگری رازآلود بواقی
مانده است .پس ازآنکه «ندانستن» شکل گرفت«،نتوانسوتن»
هستۀ اصلی میگردد .سروصداها ،رنگها ،نشانههای ممکون
در خار از خانه گنگ هستند و «عماد» تمایل دارد در بیرون
از خانه به جستجو بسردازد .فشار روانی و اجتماعی بور هور دو
شخصیت واضح و آشکار مویگوردد :سروصوداهای بیورون از
منزل نشان از نفوذ عناصر بیرونی و قووت گورفتن درام خانوه
دارد .به عبارتی ،میان هر ومر روانی داخل خانه و آشووب و
ابهام شهر (بیرون خانه) رابطه ای عمیق و غیرقابلصرفنظور
کووردن رم داده اسووت کووه بوودون حوول یکووی ،آن دیگووری
غیرقابلحل خواهد بود ،هرچند ممکن است بهواسطۀ نواتوانی
فرد در مقابل جامعه ،شناخت منجر به حل مشکل نگردد.
سکانس  :77دیدگاه دیگری همچون سازمان قدرت در فضوا
( 9دقیقه) (از  11:73:91تا )11:73:11
داستان معماگونه پیش می رود .گره اصلی داستان بروز کورده
است و به نظر میرسد زمان آن رسیده اسوت توا حلقوههوای
مفقودشده پیدا شووند ،اموا شخصویتپوردازی و روانشناسوی
بیشازپیش شکل میگیورد .ازایونرو ،کلموۀ خیابوان در ایون
سووکانس و نگوواه عموواد بووه خیابووان در سووکانس قبلووی ،دو
شخصیت ویلی و عماد را به هم گره میزند .به نظر میرسود
در اینجا ارتباطی با جملۀ «من هیچی نیستم» وجود دارد و از
سوی دیگر ارتباطی میان عمواد و فروشونده از حیوث اختیوار
نسبت به وضعیتی که گرفتار شدهاند وجود ندارد .شاید بتووان
ادعا کرد که فروشندۀ میلر و عماد هر دو دچار استیصال ناشی
از شرایطی هستند که به آنان تحمیل میشود.
پوالن بعوودی آشوکارا قداسووت و کفور ،رابطووۀ مشووروع و
نامشروع ،پایداری و ناپایداری را به قیاس سنجیده و در یوک
کالم روح خانه را به چالش میطلبد .روحی که ویرانی روابوط
شهری آن را دچار آسیب کرده است.
سکانس  :72کد عام مردمشناسی فرهنگها :پول (73
دقیقه) (از  11:00:55تا )17:71:71
با ادغام ژانرهای دراماتیک و پلیسوی ،ردپوای تصواویر قبلوی
(پول در کشو) و تثثیر آن بر درام برجسوته مویشوود .بیننوده
کموبیش متوجه میشود که باید به جزئیات مهمی دقت کند.

پول توتم 1اسوت .توتمیسوم 2تقسویمات فرعوی قبیلوه را
مشخت میسازد و توتم ازنظر دینی و اعتقادی دارای نووعی
تقدس است و برای معتقودان بوه آن حرموت دارد .بنوابراین،
توتم نخست در گروه بندی روابط اجتمواعی شورکت کورده و
سسس نظامی دینی شامل باورها و کردارهای وابسته به آن را
موویسووازد (فریووزر ،7771 ،3بووه نقوول از روزا 791 :7337 ،4و
 .)793ازاین رو ،پولی که برای زن تون فوروش گذاشوته شوده
است ،به باور عامه و عامالن فویلم حوالل نیسوت و خووردن
ندارد .اما مهمتر از آن ،گوروهبنودی روابوط اجتمواعی اسوت.
مارسل موس ،5دو روش در تشخیت روابوط جمعوی متصوور
است :روابط بوین موجوودات و جایگواه آنهوا و تقسویمبنودی
نقش های کنشگران (فوونتنی )2171 ،ازایون رو ،پوول روابوط
انسان ها را به تقدس/کفر ،درستکار/خطاکار و ،از طرف دیگر،
خریدار/فروشنده و سوژه/ابژه تقسیم میکنود .در اینجوا اسوت
که زن و زمین به یکودیگر تشوبیه مویشووند .هور دو بسوتر
آرامشند ،اما هر دو خریدوفروش شده و خراب میشووند .ایون
خرابی نهتنها دامن خودشان ،بلکه فراتر از آن ،موجب نابودی
اطرافیانشان (آوارگی کودکِ زن تن فروش و آوارگی سواکنان
آپارتمان در ابتدای فیلم) میشود.
توتم (پول) با مسائل عملی زندگی و با نیازهای معنوی
جامعه مربو است .در کنار این نگرش اسواطیری در موورد
پول ،نگرش زیمل )7371( 6نیز بهدرستی این تحلیل اشواره
دارد .از دیدگاه زیمل ،پول مهم تورین ارزش جامعوۀ مودرن
است .پول معیار تعیوین سوایر ارزش هوا ،حتوی ارزش هوای
اخالقووی اسووت (زیموول )297 :7371 ،ازایوون رو ،رفتووار موورد
متجاوز در گذاشتن پول ،توجیه کننودۀ درسوتی عمول وی از
نظر خود او است .او مرتکب هیچ جنایتی نشده ،زیرا به زعم
خود ،هزینۀ تجاوزش را پرداخته و مستوجب هویچ مجوازات
یووا سرزنشووی نیسووت .ایوون نگوواه دردنوواک کووه همووهچیووز
قابل خریدوفروش است ،به نوع ی ،بر انتخاب عنوان فروشنده
از سوی کارگردان تثکید دارد.
سکانس  :70کد پالستیکی نور :تاریکی/روشنایی (2
دقیقه) (از  17:71:71تا )17:72:31
تصمیم عماد برای پیودا کوردن متجواوز بوا آشوفتگی ،دَوَران،
1. totem
2. totémisme
3. Frazer
4. Frederico Rosa
5. Mauss
6. Simmel
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سرگردانی و فحش شنیدن در شهر همراه است شوهری کوه
عالمت دست او به نشانۀ عذرخواهی به چشومش نمویآیود و
کلمۀ ببخشید به گوشش نمیرسد .تاریکی خانهخراب عماد را
در پالن آخر محاصره می کند و بدین شکل در سکانسهوای
پسازاین توالی کردارهای ناشایست از عماد دیده میشود.
سکانس  :71امر درونی مقدسانۀ کنشگر در ارتبا با نظام
اخالقی ( 7دقیقه و بیست ثانیه) (از  17:73:31تا )17:77:91
بیننده اگر عناصر کلیودی دیوداری و شونیداری را هماننود یوک
کارآگاه دنبال کند ،دلیل عصبانیت عماد را درک مویکنود ،زیورا
«بابک» صاحبخانه و آگاه به بار ارزشوی مکوان بووده اسوت .از
منظر پدیدارشناسی ،خانۀ او خانه نه ،بلکه هتلی بیش نبوده است.
خانه در مقابل هتل قرار میگیرد ،تضادی میان تقدس و کفر.
هتل از واژۀ التین  hospitaleریشوه گرفتوه اسوت و در
گذشته محل سکونت شاه و افراد خدمتگوذار او بووده اسوت
(مرکز ملی منابع متنی و واژگانی فرانسه) .1هتل جایی اسوت
که افراد برای کنشی غریزی و کوتاهمدت به آنجوا مویآینود،
کار خود را میکنند و میروند .حال این کونش ممکون اسوت
خوابیدن ،خوردن یا هر عمل دیگری باشود .مشوتریان بیشوتر
گردشگرند مسافران ،غریبهها ،مهاجرین موقت ،کسوانی کوه
درجایی دیگر خانهدارند .خانه و هتل ،هر دو ابژههوایی شوبیه
هم دارند (تخت ،کمد ،چند تابلو ،دستشویی و ،)...اما پوذیرش
هتل تنظیم میکند به کدام اتاق بروی ،چقودر بموانی ،چقودر
هزینه بدهی و ...و غیر از این چیز بیشتری به مشتری موقوت
خود نمیدهد.
شهر مدرن بهواسطۀ تنوع کوارکردی و عملکوردی خوود،
بسیاری از مفاهیم و ارزشهای جامعۀ ماقبل خود را دگرگوون
کرده است ،ازجمله خانه را .در این ساختار جدید ،خانوه صورفاً
مکان استقرار خانواده نیست ،میتواند خلوتگاه ،فاحشوهخانوۀ
شخصی یا دفتر کار باشد جایی که نقشهای متنووع انسوان
شهری در آن آشکار میشود .به عبارت دیگر ،خانه مویتوانود
صحنۀ نمایشهای متنوعی باشد.
سکانس  :57فضای زیسته و کدهای سینمایی :فقدان روح
خانه و نزول ( 79دقیقه) (از  17:73:32تا )17:37:11
شیشۀ شکسته صعود را مشکل میسازد .نگواه روبوهپوایین از
پشت شیشه برای سومین بار تکرار میشود :نخست در نشوان
دادن عامل تخریبگر خانه ،دوم در نشان دادن شهر و سوم در
1. http://www.cnrtl.fr/definition/h%C3%B4tel

نشان دادن مرد متجاوز .ساختوساز ،شهر و مورد بوه عنووان
سه عامل ویرانی نشان داده میشوند.
دوگانوووۀ بیووورون/درون ،خوووار شووودن/وارد شووودن و
گسست/پیوست 2بروز پیدا میکند .دوربین در درگاه باقیمانده
و برای خوشآمود گوویی از پیرمورد بوه هموراه عمواد خوار
نمیشوود .ایون دریچوۀ نگواه در سوکانس اول و زموان فورار
ساکنین آپارتمان نیز دیده شده بود .اما خانه مثمن و پناهگواه
آدمی است و در سوکانس اول تورک آن مصوادف بوا نواامنی
است .حس ناامنی این بار در خانه و در مصاف با غریبهای که
قصد ورود دارد القا میشود.
دکووور خانووه ،محلووه و شووغل افووراد نمایووانگر وضووعیت
فرهنگی-اجتماعی آنها است و سبک واقعگرایانه دارند .عالوه
بر آن ،این عناصر نمایانگر اخالق جمعی 3نیز بوده و بوا پوول
مرتبط هستند .ارتبا توتمیکی میان کنشگران ،سبک ابژه ها،
نوع محله و ...وجود دارد.
شیشههای آشسزخانۀ خانوه عمواد شکسوته اسوت و یوک
عامل خارجی باعث آن شده است .این خانۀ اصلی اسوت ،اموا
عامل خارجی ساکنان آن را مجبور بوه انتقوال کورده و دکوور
خالی شده است .این بدان معنا است که دیگر چیزی در خانوه
وجود ندارد تا با بار هویتی 4خود به فاصله دامون بزنود .دکوور
کنشگر میشود .فضای خالی موجوب ایجواد پیوسوت ،یوا بوه
عبارت دیگر ،باعث قرار گرفتن دو مرد در محویط مسوتقیم و
آنی میگردد .در حقیقت ،دو روش وجودی 5متفاوت در ابتدا و
انتهای فیلم معرفی می شوند .در انتها زندگی متوقف میشود،
گویی زمان بازایستاده است .محیطِ تهی روابط افراد را از نوع
مستقیم میکند.
آشووسزخانه مرکووز و کووانون گرمووای خووانواده محسوووب
میشود ،اما تهی ،فاقد اسباب و راحتی ،فاقد استحکام ،گرما و
آتش گشته است ،اما با وجود این ،پذیرای تشنهلبوی خسوته و
فرسوده میگردد .همانطور کوه باشوالر معتقود اسوت« ،هور
تصویر بزرگ سادهای ،وضعیت روحی را آشکار میکند .خانوه
حتی بیش از یک منظره بیانگر یک وضوعیت روحوی اسوت»
(باشوالر .)11 :2119 ،در سووکانس آخوور شوواهد خووواهیم بووود
چگونه دگرباره خانه و رعنا به یکدیگر تشبیه شده و انعکواس
وضعیت روحی او در خانه پیشبینی میشود .هر دو متزلزلنود،
2. dysphorie/euphorie
3. éthos collectif
4. altérité des objets
5. modes d’existence
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اما دیگری را پذیرفته و حمایت خود را دریغ نمیکنند.
در ایون سووکانس دوگانوۀ دیگووری بوه شووکل روز/شووب،
کار/استراحت بروز می کند ،اما این موازنه نزد پیرمرد بوه هوم
ریخته است .او شبها کار مویکنود و از منوزل خوود فاصوله
می گیورد ،دلیول آن نیوز قلبوی بیموار اسوت .قلوب در اینجوا
کارکردی دوگانه دارد .نهتنهوا زنودگی را در بودن بوه جریوان
درمیآورد ،بلکه نماد عشق و محبوت اسوت .درنتیجوه ،قلوب
بیمار عشقی بیمارگونه را نیز تداعی میکند.
نگاه باال به پایین عماد بر مرد سرانجام او را بوه تواریکی
میافکند اما تاریکی او را نمیترسواند ،بلکوه قورار گورفتن در
جای بسته اسوت کوه او را موی ترسواند .روشونایی/تاریکی را
معادل آگاهی/جهل و همچنین دوگانۀ باز/بسوته را مویتووان
مترادف آزادی/بند و سرانجام پیوست/گسست در نظر گرفوت.
مرد آزادی را طلبیده ،اما ازنظر عماد در جهل بوه سور بورده و
الیق روشنایی نیست.
در اینجا تقریباً تمامی نشانههوای شوهر کوه در سرتاسور
فیلم بوه نموایش درآموده ،در فضوای بسوتۀ خانوه بازسوازی
می شود .ساکنین بیمار ،ویرانوی ،تنهوایی ،تواریکی ،گسسوت،
اسارت و ،...همگی چالشهایی هستند که شهر و ساکنینش از
حل آنها عاجزند.
سکانس  :59نتیجه :زوال فضای شهری و ارتباطات
اجتماعی ( 73دقیقه) (از 17:39:11تا )17:99:11
عناصر تصویری سینمایی نقش مهمی در ایون سوکانس ایفوا
می کنند .نماهای نزدیک بر هنرپیشه ها ،دکادره ها ،تراولینوگ
همراه با رعنا ،نماهای رو به پایین بر پیرمورد ،همگوی از بوار
عاطفی و روانشناختی باالیی حکایت دارند .زمان بار دیگر به
مدت تقریبی بیست دقیقه و بودون هویچ زموان موردهای بور
سنگینی این فضا افزوده است.
تاوواتر و زنوودگی حقیقووی پیرموورد و همسوورش در حالووت
بینامتنیت واضح و آشکار میگردد .از طرف دیگور ،سورمتنیت
بین فیلم گاو و زندگی عماد و رعنا نیز خود را نمایان میکند.
اگر پیش از این نقش مردان پررنوگتور بوه نظور مویرسوید،
سکانس های پایانی محوریت زنانۀ بیشوتری پیودا موی کننود.
پیرمرد و ویلی (مردانی که از یوک طورف دسوتفوروش و از
طرف دیگر خریدار محبت هستند) به کام مورگ مویرونود و
زنان آنها بر بالینشان اشک ریخته و فقر را دلیل این مصویبت
می دانند .هر دو صحنه در خاموشی مطلق به پایان میرسوند.
حرکات رو به باال در پلوههوا نیوز سورانجام بوا سوقو پایوان

میپذیرد .با فیلم گاو نیز ،هم از لحاظ شوکلی (زنوان گریوانی
که از خانه خار می شوند) و هم مضمونی (استحالۀ موردان)،
رابطۀ همحضوری 1دیده میشود.
اما آنچه در این سکانس تثملبرانگیز است ،گذشت رعنوا
و عدمگذشت عماد است .افکار عمومی بر ایون حادثوه سوایه
نیفکنده است و در اینجا است که تفاوت ارزشها بین عماد و
رعنا بروز میکنود .یکوی انتقوام و دیگوری گذشوت را پویش
میگیرد و ،همانطور که در سکانس دوم پیشبینی شده بود،
مردان در هر دو داستان به مرور زمان دچار استحاله شدهاند و
زن گریان از این حادثوه ،دیگور خانوه را پناهگواه نسنداشوته و
دوربین دیگر در خار شدن از خانه بعد از یوک مکوث کوتواه
تردید به خود راه نداده ،به همراه رعنا از خانه خار مویشوود.
در این خیابان کماکان ساختوساز سازههوایی نوو در جریوان
اسووت .سوواختهووایی کووه در شووهر ناپایووداری و ویرانووی و
درعینحال بناهایی نو به همراه دارند.
پایانبندی فیلم ،مانند آغاز فیلم با شهر است .شهری که
خانواده را از خانه رانده بود ،این بار از طریق اودیسهای پور از
درد و رنج و جدایی ،مسیری جدیود از فراموشوی و گذشوت و
پناهگاهی جدید ناشی از درکوی متفواوت از روابوط انسوانی و
شهری پیش پای زن میگشاید .مسیری که در تاریکروشنی
شب آغاز میشود تا به صبح ختم شود .مسویری کوه از تفورد
انسانها آغاز میشود .خودآگاهی رعنا کنشی کوامالً فوردی و
ناشی از درکی جدید از جامعه است.
بهطور خالصه ،در فیلم فروشنده ،با تمرکز بر عناصر سوژه،
کنش و فضا ،به نتایج زیر رسیدیم( :نک .شکل شمارۀ )7
سوژه :فضوای شوهری بوا لورزش هوای یوک مجتموع
آپارتمانی و آشوب ناشی از احتمال ریزش ،اضوطراب و تورس
از ویرانی و مورگ را بازتواب مویدهود .سووژههوا ،بوهعنووان
انسان های شهری در کالن شهرها ،دستمایوۀ داسوتان قورار
گرفتهاند و به دنبال رسیدن به تعادلی در وضعیت ناپایدار خود
هستند .عدم تعادلی که عامل آن کنش و فضای پیرامون بوده
است .فضای شهری که در حوال تخریوب و نوسوازی اسوت،
صورتی از تخریب روابط انسانی را در کنار تخریب سازههوای
شهر نشان می دهد .صدای خیابان و ترمز اتومبیل پیوند میان
بینظمی و آشوب درون و بیرون خانه است.
کنش :پیرنوگ حوول مضوامین اصولی آزادی و عشوق
میچرخد .آزادی بیوان و آزادی عمول مصوادیق آن هسوتند.
1. coprésence
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هنگامی که تهوران را همچوون پرسووناژ سوینمایی متصوور
شویم ،رویکردی پدیدارشناسانه بر تصاویر ،ارتبا با فضا یا،
بهتوور بگوووییم« ،جغرافیووای خصوصووی» 1شووهر از خووالل

برجسته است .فروشونده روایوت فوروریختن خوانواده و فهوم
متعارف از آن در جامعه ای در حال پوست اندازی است روایتی
که هیچ نسخه ای برای آنچه باید جایگزین شوود نودارد .ایون
روایتی سرراست از یک حادثۀ خطوی اسوت اموا ،بوه شوکلی
مهیب ،خیره شدن به تاریکی است ،با علم بوه آنکوه تواریکی
ممکن است تو را در خود ببلعد.
در این جامعه« ،بایستنهای» اجتمواعی بور «خواسوت»
فردی سایه افکنده و فضای تخیلشناسی ،فضوایی طبیعوی و
دور از فرهنگ را می نمایاند .شوهر و مورد هور دو دسوت بوه
تخریب ماده و روح میزنند .تهاجمات به خانه از نووع تهواجم
موجود زنده است حیوانیتی که در عمل تهاجمی پیرمرد و در
فریاد بر خواسته از خشم و نفرت عماد در سکانس آخر همراه
است .زوال معنایی به اشکال کلی نشان داده میشود:
 تصاحب مستقیم دیگری :تجاوز، تصاحب ناپیدا یا غیرمستقیم دیگری :از میان بردن ارزشدیگری و خواست او (زن)،
 یکدسووت شوودن هویووت اقشووار متفوواوت ،فرهنگووی وغیرفرهنگی (هنرپیشۀ فروشنده و فروشندۀ واقعی فیلم).

دوگانگی و پیچیدگی آنها اگر مبهم به نظر میرسود ناشوی از
جستجوهای اخالقی نیست ،بلکه به دلیل بحرانهای وجودی
و آسویبهوای اجتمواعی اسوت .تموایالت آنهوا کوه نخسوت
سلطهگر/سلطهپذیر است ،بحرانی روانشوناختی اسوت کوه از
جستجوی هویت جدید در دنیای مدرن برخاسته است.
فضا :در این فیلم با پدیدۀ شهر مدرن و عناصر آن روبرو
هستیم که مهمترین وجه آن فقدان خانه است .استحالۀ خانه
و درنتیجه آسیب وارد شده به خانواده به شکلی نموادینگونوه
در آزادی گربه و توانایی جابوهجوایی او در فضواهای شوهری
مشاهده میشود .خشونت ،ظلم و زوال سه عنصر ثابوت ایون
شهر در البهالی تصاویر است .کالنشهر ،همچنان که زیمل
( )273 :7373میگوید ،با خود دلزدگی و تحریکوات عصوبی
از محرکهای بیرونی به همراه میآورد.

دیالوگ گونه است که به مشاهدۀ دنیوای شوهری از خوالل
تصویر کمک میکند.
شهر ارتبا تنگاتنگی با هویت جمعی شوهروندان دارد
ارتباطی است که بوین سواکنان شوهر و تصواویر فضواهای
خصوصی و عمومی وجود دارد .در این تحقیق انوواع کودها
مورد ارزیابی قرار گرفتند .فضای شهری در سینما با تکیه بر
سه عنصر سوژه ،فضوا و کونش شناسوایی شودند .شوناخت
فضووایی از یووک طوورف در تجربووۀ زیسووته ای کووه فوورد (بووا
خصوصیات شخصی -اجتماعی) از مشواهدۀ فضوای واقعوی
دارد ،نهفته است ،و از طورف دیگور ،بوا انوواع ترفنودها بوه
مشاهدۀ فضای بازنماییشده در فیلم دعوت مویشوود .ایون
فضا الیه های متفاوتی دارد و شامل ابعاد شعری ،تواریخی و
سینمایی است .در چنین فضوایی ،درحوالیکوه تحوت توثثیر
سازمان قدرت در فضا قرار دارد ،کنش پرسوناژ ،فعالیت ها و
انگیزش های او شکل میگیرد.
ارزش اثر فرهادی به دلیل ایجاد حاالت حسی خواص از
طریق وابستگی به عالیق اجتماعی-فرهنگی این کوارگردان

اما روابط بینا فردی بوا عناصور فضوایی-مکوانی ارتبوا
مستقیمی دارند:
 رابطۀ موازی مابین مکان (شهر و خانه) و شخصیتهوایاصلی :رابطۀ سازمان قدرت و تخریب زندگی زناشویی،
 قطووع روابووط اجتموواعی و رویووارویی افووراد بووه شووکلتوودوینهووای موووازی ،نمووای دور ،تراولینووگ همووراه بووا
شخصیت زن،
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