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این کتاب با هدف تشخیص و پیگریی الگوهای روایی و تصویری در هفت فیلم 
بلند سینمایی اصغر فرهادی در مقام نویسنده و کارگردان نوشته  شده و می کوشد به 

چند پرسش پاسخ دهد:
1- آیا رابطه ای میان سینمای کالسیک و فیلم های فرهادی وجود دارد؟
2- آیا رابطه ای میان سینمای واقع گرا و فیلم های فرهادی وجود دارد؟

3- آیا این دو الگو در هر فیلم او به شکل توأمان قابل تشخیص است یا نه، و در 
هر دو صورت به چه شکل می توان ساختار کلی روایت را در فیلم های او توضیح 

داد؟
کتاب در پاسخ به این سه پرسش به الگوهای روایی و بصری فیلم ها می پردازد و 
می کوشد معیاری برای درک این الگوها به دست دهد. از آقایان حبیب جمیدی، امری 
رضاپور، حسنی نوروزی و حممدعلی حیدری برای کمک به انتشار کتاب تشکر می کنم.

سعید عقیقی
شهریور 95

پیش درآمد





راه های تکامل
کسی که به متاشای خنستنی نوشته های اصغر فرهادی در قالب سریال های تلویزیوین 
 به دشواری می تواند فیلم ساز موفق سال های بعد را تشخیص 

ً
نشسته باشد، احتماال

یافنت درون مایه های  از  که  اثبات می کند  را  دیگر  نکته ای  نوشته ها  این  اما  بدهد، 
حمبوب فیلم ساز در کارهای اولیه اش مهم تر است: این که او مهواره "فراگری بودن"، به 
معنای رودررو شدن با موج وسیع خماطبان را به خنبه گرایی ترجیح داده است. کار در 
رادیو، تلویزیون و جتربه های منایشی، این امکان را به او داده که به مانند کارگردانان 
سینمای کالسیک به شکل یک عنصر صنعیِت قابل ارائه به فیلم نگاه کند. این مسئله 
وقیت امهّیت پیدا می کند که بدانیم خنبه گرایی راه غالب در میان فیلم سازاِن متفاوت 
ایران بوده است. دل مشغویل های بیش تر فیلم سازان موّفق نسل پیشنی ویژگی هایی 
داشته، یا از راه هایی عبور کرده که کم ترین درگریی را با مفهوم "گیشه" داشته باشد، 
به این معنا که انتخاب آن ها یا تردید هتیه کنندگان را در زمینه ی مهکاری برانگیخته 
و سبب کم کاری شان شده، یا راه حل های زیبایی شناخیت شان در ترکیب با مشکالت 
پیچیده ی توزیِع بدتر از تولیِد فیلم در ایران خماطب مناسب خود را نیافته و ادامه ی 

بخش یک:
کلیات
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از  پیشنی،  نسل  فیلم سازان  برخالف  او  راه حل  است.  افتاده  تعویق  به  فعالیت شان 
عباس  به مانند  نه  او  می گذرد.  انبوه  خماطب  برای  فیلم  تولید  به  نزدیک  جمراهای 
کیارستمی از فیلم های تبلیغایت و آموزشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
شروع می کند و نه مهچون رخشان بین اعتماد دغدغه ی مستندسازی دارد. او به طور 
مستقیم از جایی شروع می کند که نیاز سیستِم تولیدش به نوشنت و ساخنت، امکاِن 
تداوم حضور و فعالیت مستمر را برایش فراهم کند. تلویزیون رو به گسترِش ایران در 
نیمه ی دوم دهه ی 1370 با کانال های متعدِد در حال افتتاحی که با بودجه ی فراوان 
بینندگان شان  برای  مناسیب  تصویری  می کرد خوراک  اهداف سرگرمی ساز سعی  و 
فراهم کند، حممل مناسیب برای جذب نسل تازه ی فیلم ساز بود، اما متام فیلم سازان 
کنار  تلویزیون  در  و سریال  فیلم  تولید  ویژگی های  با  منی توانستند  یا  منی خواستند 
آورد  وجود  به  را  امکان  این  فعالیتش  زمینه ی  و  فرهادی  روحیه ی  اتفاقًا  بیایند. 
به  رجوع  در  نتیجه،  در  کند.  فعالیت  صنعیت  سیستِم  تولید  چرخه ی  در  بتواند  تا 
آثار تلویزیوین اش ترجیح می دهیم از جمموعه هایی که نوشته )ماه مهربان، پزشکان، 
چشم به راه، روزگار جواین( به سرعت عبور کنیم، در حایل که این فیلم نامه ها جدا از 
نقاط قوت و ضعف شان روشن کننده ی مسریی متفاوت با فیلم سازان گذشته  است. 
به قصد  فعالیت در سیستم صنعیت  او،  از کاِر  این دوره  عنصر تعینی کننده در حتلیِل 
استقالل تولید در کارهای تلویزیویِن متأّخر و آثار سینمایی ست. به این معنا که در 
اواخر دهه ی 1370 دل مشغویل های او در زمینه ی مسائل اجتماعی به تدریج ابعاد 
شهر  یک  داستان  جمموعه ی  قسمت های  از  بعضی  در  که  می کند  پیدا  واضح تری 
قابل بررسی ست؛ هرچند گرایش دیگر او که بعدها از طریق دایره زنگی به سینما 
راه می یابد، در مهان دوره ی اول یعین جمموعه ی طزن جمتمع مسکوین فرج و فّرخ 
بیان  شیوه ی  مرحله به مرحله  به شکل  و  به مرور  فرهادی  که  نکته  این  یافتین ست. 
سینمایی خود را کامل می کند، نباید به حبث پرداخنت به جمموعه ی وسیع خماطبان در 
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قالب داستان های پرهیجان لطمه بزند. او در مهم ترین جمموعه اش یعین داستان یک 
شهر، به گروهی مستندساز جوان می پردازد که در هر قسمت جدا از مسائل خودشان، 
به سوژه هایی برخورد می کنند و هر یک از این سوژه ها ماجرای آن قسمت را رقم 
می زند. موفقیت آن جمموعه که دو فصل آن ساخته شد، مدیون تطبیق دو راه حلی بود 
که بعدها در فیلم های او به موضوع اصلی تبدیل شد. شخصیت های اصلی جمموعه 
به قصد تولید گزارش های مستند راهِی کوچه و خیابان می شدند، اما رخدادهایی کاماًل 
دراماتیک در دو سوی داستان ها خودمنایی می کرد: اول وضعیت منایشی روابط میان 
دو شخصّیت و دوم رخدادهایی که شخصیت های مقابل دوربنی خربی شان به وجود 
می آوردند. این مهان رابطه ای ست که فیلم به فیلم در کار فرهادی شکل پیچیده تری 

یافته، یعین رابطه ی فیلم داستان گوی کالسیک و فیلم واقع گرا.
باقی  فیلم  مؤّلف  یک  کار  هم چنان  و  باشد  فراگری  می تواند  چه طور  فیلم  یک 
مباند؟ پاسخ تا حدی مبهم است، اما شاید به مانند فیلم های فرهادی، نوع ِپرسش 
به پنهان ماندن خبشی از پاسخ کمک کرده باشد. یکی از راه ها مهاهنگی مؤلفه های 
حمبوب فیلم ساز با ایده های فراگری است. جمموعه ی داستان یک شهر نشان داد که 
اتفاقی نه فقط حمتمل، که ضروری ست. اما در سینما  در حمدوده ی تلویزیون چننی 
موضوع کمی متفاوت است. او با رقص در غبار شروع می کند که فیلم فراگریی 
نیست، اما حمبوبیت او را نزد دوستداران سینما تضمنی می کند. پیش از آن، ارتفاع 
از  او پیش  فیلم نامه ی مستقل  تنها  کیا می نویسد که  ابراهیم حامتی  برای  پست را 
تولید فیلم بلند سینمایی ست. مسریی که از رقص در غبار تا فروشنده طی کرده، 
الگوهای کالسیک کمابیش در فیلم های او رشدی  نشان می دهد که واقع گرایی و 
تنها  فرهادی  آیا  اما  است.  کرده  کمک  یکدیگر  به  گاه  و  داشته  یکدیگر  هم پای 
فیلم سازی ست که به این الگوهای فراگری دست  یافته است؟ در سینمای ایران دو 
الگوی فراگری وجود دارد که اویل ادامه ی منطقی فیلمفارسی ست و هرگز در سینمای 
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پیش  موانع  به رغم  اجتماعی  یعین درام  نشده است. دومی  کامل حمو  به طور  ایران 
رویش مهواره مشتریان خود را داشته و هر قدر به طبقه ی متوسط جامعه نزدیک 
با آثار اجتماعی،  بوده توجه بیش تری برانگیخته است. تفاوت فیلم های فرهادی 
ایران منونه ای  افزودن فرمول های کالسیک پرهیجان است که پیش تر در سینمای 
به فرمول دو قطیب سینمای  با توّجه  ایران  انقالِب  از  نداشته است. سینمای پیش 
ایران، به دو الگوی فیلمفارسی برای خماطبان وسیع و سینمای متفاوت برای خماطباِن 
حمدود تقسیم می شد. در این تقسیم بندی، طبقه ی متوسِط رو به ُرشد تقریبًا حمّلی 
از ِاعراب نداشت. شخصّیت های حمورِی فیلمفارسی میاِن تصویر کلیشه اِی هپلوان / 
دلقک در نوسان بودند و تقابل طبقایت میان فقری و غین از حِدّ بازِی کودکانه ای با 
برنده ای از پیش معلوم فراتر منی رفت. یکی از حمدود نشانه های روابِط واقع گرایانه ی 
درون طبقه ای، کمی مانده به انقالب ایران در گزارش کیارستمی خودمنایی می کند که 
متکی به ُخرده پرینگ است و دور از خماطِب فراگری. این گرایِش حمدود، سه دهه ی 
بعد در ملودرام هایی با واقع گرایِی مشترک، و الگوی روایِی متفاوت و فراگری دیده 

می شود. در این فاصله چه اتفاقی افتاده است؟
پاسخ ها روشن تر از پیش است. رشد طبقه ی متوّسط و نیازهایش، تغیری شاخص هایی 
مثل رشد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی، و مهم تر از مهه تغیری الگوی زیسیت، فرهنگی 
و استراتژِی فکری حاکم بر ذهن و زبان این طبقه. اضطراب حاکم بر شخصیت های 
گزارش، خبشی از دست وپا زدن آن ها در زندگی ای ست که احساس آرامش از آن 
سلب شده، دخل وخرج اش با هم منی خواند و هنوز به مرحله ی تضاد درون طبقه ای، یا 
تضاد بینا طبقه ای نرسیده است. اضطراب وضعیت خانوادگی حممد و اعظم، و بسیاری 
از شخصیت های دیگر مبنّیِ نوعی فروپاشی رواین و اجتماعی ست که نتایج اش را در 
بسیاری از فیلم های یب ربط با سرنوشت طبقه ی متوّسط دهه ی 1350 نیز دیده امی. این 
فروپاشی که بیش از هر چیز دیگر در شعر و داستانِ  ایراین میان کودتای 28 مرداد 
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و انقالب، و سینمای 1348 تا 1357 خود را نشان داده بود، طی سه دهه به راه حلی 
تازه دست یافت که هم پای جتربّیات تارخیی و اجتماعی، استراتژی تازه ای به فعالّیت 
فرهنگی در ایران افزود: رسیدن به راه حلی فراگری از طریق جتربّیات واقع گرایانه و 
الگوهای دراِم کالسیک. گزارش به عنوان یک فیلم شاخص در اواخر دهه ی 1350، 
درست در زمان شکسِت کامل فرمول های فیلمفارسی "پساقیصری" و زماین که خبش 
خصوصی ورود فیلم های درجه ی چندم خارجی را به تولید فیلمفارسی های وطین 
ترجیح می داد، در حال منایش فروپاشی کوچک ترین واحد اجتماعی ست که به رغم 
فراگریِی شخصیت ها و رخدادهایش، کم تر بیننده ای در زمان خود حاضر بود به متاشای 
آن بنشیند )هرچند امروز قضیه برعکس باشد(. بعد از سی سال، الگوی زیسیِت جامعه 
تغیری یافته است و شخصّیت ها در برابر غرایز و عواطِف خود، انسان های پریامون و 
قانون نیازمند خویشنت داری اند و می کوشند از طریق پنهان کردن خطاهایشان از افتادن 
در دام هایی بزرگ تر پرهیز کنند. در گزارش، به عنوان یک فیلم واقع گرای اجتماعی که 
دورترین فاصله را با پیچ وخم های منایشی کالسیک دارد، حممد فریوزکوهی )کورش 
افشارپناه( به عنوان یک کارمند ساده، در فصل عیاشی رفقایش می کوشد وفادار باقی 
مباند، اما مرتضاِی چهارشنبه سوری که ایراِد حجاِب واحد پخِش تلویزیون به فیلِم 
تبلیغایت اش را برمنی تابد، می کوشد به نیازهای خود از طریق روابط خمفیانه اش پاسخ 
دهد و نقش پنهان کار را تا آخر به خویب ایفا کند. یکی از حبران های واضِح طبقه ی 
متوّسط در سینمای قبل از انقالب، و گزارش به عنوان یکی از مهم ترین فیلم های آن 
دوران، کوشش برای یافنِت نگاهی متفاوت به زندگی ست: در فصل اغذیه فروشی به 
عنوان یکی از مشهورترین فرآورده های واقع گرایی، آن هم در فرصیت که حممد منتظر 
است تا از وضع حبراین مهسِر خودکشی کرده اش از بیمارستان خربی برسد، حمدوده ی 
نگرشی  حاوی  و  اخالقی  اجتماعی،  به سطحی  فیلم  بیننده ی  و  او  زندگی  زیسیِت 
متفاوت به زندگی ارتقا می یابد و سبب می شود تا به جای منایش تعلیق آمیز حبران 
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روحِی حممد در انتظار دریافت خرب سالمیت یا مرگ مهسرش، به چیزی فراتر، یعین 
تعمیِم مشکالِت خانوادگی به سطحی گسترده تر و متنّوع تر دست یابیم. در حقیقت، 
گرانیگاه فیلم بریون از زیست عاطفِی دو شخصیت اصلی فیلم رخ می دهد و یکی از 
آن دو در شکل ناظِر ماجرا ظاهر می شود. در فیلم های فرهادی قضیه کاماًل برعکس 
است. او می کوشد متام فیلم را بر حمور ُپرتعلیِق رابطه ی شخصیت ها با حقیقت ماجرایی 
ه ای از اشتباه، گناه یا تقصری متوّجه هر 

ّ
که آنان را در خود گرفتار کرده و مهواره تک

یک از آن هاست، پیش بربد. فرهادی تقریبًا فیلم به فیلم، نگاه طبقایت خود را تغیری 
داده و فرمول فراگریتری برای آثارش یافته است: رقص در غبار و شهر زیبا به 
طور کامل درباره ی شخصیت های مطرود طبقه ی حمروم اجتماع است و تقابل های 
دوتایی در فیلم اول )نظر با خانواده، نظر با رحیانه، نظر با مارگری( و دوم )اعال/فریوزه، 
اعال/ابوالقاسم، اعال/شوهر فریوزه( در مهنی حمدوده معنا دارد. از چهارشنبه سوری، 
جهش به مسِت تغیری طبقایت شخصیت ها و تقابل درون–بریون طبقه ای آغاز می شود؛ 
میاِن مهسرش  پنهان  رابطه ای  به  مژده  تردید  به  درون طبقه ای اش  شکل  که  تقابلی 
و  مناینده ی ساده  رابطه ی  به  تقابل بریون طبقه ای  و  دارد  اختصاص  و زن مهسایه 
یب مسئله ی طبقه ی فرودست –روحی- با شخصیت های خانواده ی متوّسط ُپرَنَوسان 
آغازین اش  منهای صحنه های  آن که  با  ایل...  درباره ی  می پردازد.  هم گسیخته  از  و 
صرفًا به گستره ای کوچک و نه نفره )اگر سه کودک را به حساب نیاورمی، سه زوج 
به اضافه ی مثلِث ایل، امحد، علی رضا( از تیپ های آشنای طبقه ی متوّسط و حمصور 
در ویالیی ساحلی حمدود می شود، از نظر نزدیکی به رخدادها و جلب خماطبان اش 
بیابان  در  مارگری  مردی  با  برخورد  یا  مثل قصاص  ایده هایی  فراگریتری ست.  فیلم 
فارغ از قوت وضعف شان نیازمنِد خماطرایت عمیق تر در زمینه ی داستان پردازی ست. 
توّجه کنیم که تطبیق الگوی کالسیک بر بستری واقع گرایانه برای ارتباط در سطحی 
وسیع تر نیازمند رخدادهای آشناست. از این منظر، چهارشنبه سوری نشان دهنده ی 
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آغاز این حرکت، و درباره ی ایل... ادامه ی مهنی مسری است؛ با این تفاوت که به نظر 
می رسد نویسندگان فیلم خنست بیش از آن که نیازمنِد باورپذیری رخدادها باشند در 
بند جزییات خام دستانه ی واقعیت هایی شده اند که معّمای آگاتاکریسیت واِر پایاین را در 
سطِح "رودست زدن"های یک فیلم داستان گوی کالسیک نگه می دارد. این شیوه ی 
روایت بیش از آن که به درباره ی ایل... منتقل شده باشد، با جهش از روی دو فیلم 
بعدی در گذشته تکرار می شود. این بار تقابل طبقایت به تقابلی فرهنگی وابسته شده؛ 
جای روحِی پاکدامِن فقری را امحد، ایرایِن باوجدان و قابل اعتماد گرفته، طبقه ی متوّسط 
ایراین چهارشنبه سوری به طبقه ی متوّسط پاریسی تبدیل شده، و به ماننِد مهان فیلم، 
داستان میان آمدن و رفنِت هبترین شخصّیت فیلم می گذرد که از قضا اصلی ترین خبش 
ماجرا خارج از دید او ُرخ می دهد. این فرمول، یعین یافنِت نزدیک ترین راه ارتباط با 
خماطِب سینما رو از طریق منایش تصویری واقع گرایانه و معماوار از مهم ترین ویژگِی به 
منایش درنیامده ی این طبقه  یعین قرار گرفنت در زاویه ای میان فرهنگ رمسی و فرهنگ 
و  درون طبقه ای  روابط شخصی،  برابر  در  پنهان کارانه  مانورهای  نیازمند  که  دخلواه 
بیناطبقه ای از یک سو و قانون از سوی دیگر است، اعتبار و تشّخص توأمان فیلم های 
فرهادی را می سازد. درباره ی ایل... از این نظر بیش ترین انرژی را بر منایش رابطه ی 
میان رخداد مرکزی و مناسبات درون طبقه ای و شخصی می گذارد و فیلم اش را تا 
حدی سندی از پنهان کارِی جربِی شخصیت ها در برابر تقدیِر ناگزیر و حتمیلِی مسّلط 
بر آن باال می برد، حال آن که جدایی نادر از سیمنی به عنوان مهم ترین و متالطم ترین 
مانور منایشِی سازنده اش از طریق داستاین پرتنش و سرشار از سوءتفاهم، فارغ از 
ارزش های روایی و زیبایی شناخیت اش، حاوی بیش ترین درگریی جامعه شناخیت  ست. 
درگریی نادر و سیمنی، نربدی ناخواسته میان فقری و غین، درگریِی جربی با قانون و 
نقش/وضعیِت منایندگان نسل بعدی )ترمه و مُسّیه(، این بار سندی زیرمتین از وضعیت 
جامعه ی ُپرالتهاب ایران در اواخر دهه ی 1380 ارائه می دهد. بن بسِت درون طبقه ای ای 
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که ریشه در مناسباِت اجتماعی دارد، بن بسِت بیناطبقه ای ای که ناشی از سوءتفاهم 
میان تصّوِر حمرومان جامعه از طبقه ی متوّسط است، و در هنایت نگاه یب اعتنای قانون 
تبدیل  اثری چندوجهی  به  را  جدایی...  متهمان اش،  و  شاکیان  عاطفِی  به  مواجهه ی 
کرده که بیش از هر چیز دیگر، منایانگِر تکامل سازنده اش طی پنج فیلم در فاصله ی 
هم  و  کرده  تغیری  جامعه  هم  تا 1389(   1381( فاصله  این  در  است.  سال  هشت 
فیلم ساز؛ از نظر اقتصادی بیش ترین ضربات بر پیکِر طبقه ی متوّسط به عنوان مهم ترین 
تولیدکننده و مصرف کننده ی فرآورده های فرهنگِی دور از فرهنگ رمسی وارد آمده، و 
از نظر سیاسی امید به پیشربد افکار ُمصِلحانه در جامعه تا حدی قابل توّجه از میان 
رفته است. بیننده ی طبقه ی متوّسط دقیقًا جزیّیاِت فیلم را دریافت می کند و عناصر 
واقع گرایانه ی آن را به طور مشخص در برابِر رؤیاپردازی فیلمفارسی های جّدی و 
کمدِی مورد تشویِق فرهنگ رمسی قرار می دهد. دستاورد این نربد، چیزی بیش از یک 
فیلم خوب در اختیار بینندگان اش می گذارد. جتربه ی اجتماعی بیننده در این دهه، یعین 
تکه پاره شدِن مفهوم یکپارچه ی "حقیقت واحد" به عنوان امر سیاسی و جامعه شناخیت 
از طریق داستاین آشنا و تیپ هایی ملموس و قابل تعمیم، مهان چیزی ست که بیننده ی 

سینمای این دهه از فیلم اجتماعی می طلبد.
اجازه بدهید این قیاس را با فیلم های واقعًا –یا موسوم به – "اجتماعی" چهار دهه ی 
ر دوقطیِب رادیکال 

ّ
تفک تأثری  ایران، حتت  انقالب  از  قبل  ادامه دهیم. سینمای  پیش 

قرار داشت که تابعی از زندگی در سایه ی نظام دیکتاتوری حمسوب می شد. جتربه ی 
دو کودتا طی چهل وسه سال نشان داده بود که میانه روی و مصاحله میان دو جریاِن 
عمومی )حکومیت و غری حکومیت( عماًل حملی از اعراب ندارد. فیلم های ساخته  شده 
در فاصله ی سال های 1348 تا 1357 بیش از آن که بیانّیه های طبقه ی متوّسط رو 
به رشد باشد، خطابه های طبقه ی فقری جامعه حمسوب می شد و شخصیت اصلی چه 
در قالب قهرمان رؤیایی طبقه ی فقری و چه در جامه ی ضدقهرمان به عنوان "سنگ 
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را  انتقام جویی  زمستان،  شعر  در  ثالث  اخوان  مهدی  تعبری  به  رجنور"  ِتیپاخورده ی 
سرلوحه ی کار خود قرار داده بودند: حقیقت نزد کساین بود که یا قهرمان آرمایِن فقرا 
بودند و به ُیِن ساده دیل و مردانگی جایی در میان اغنیا باز می کردند و یا ضدقهرماناین 
قرباین و اندوهگنی به حساب می آمدند که سرنوشت تراژیک شان زاییده ی زندگی 
سرشار از پلشیت و یب عدالیت در طبقه ای حمروم بود. حقیقِت یکپارچه به عنوان ارزشی 
یکسان که نزد گروه خنست مزنلت می یافت و در شرایطی ناهنجار از دید گروه دوم 
پایال می شد، در بیش تر فیلم های این دوره  قابل پیگریی ست. از منظری فرهنگی، 
صورت مسئله ی "حقیقت یکپارچه" طی سه دهه ی اخری در سینمای اجتماعی ایران 
چند بار به طور واضح دگرگون  شده است: در سینمای " گذشته ی تراژیک" و "زمان 
قهرمانان  نزد  یکپارچه مهچنان  حقیقت  قطع نامه ی 598،  پذیرش  تا  حال محاسی" 
عدالت خواه بود و پس از آن، جتربیات اجتماعی طی دو دهه ی بعدی به وضوح اثبات 
 حقیقت امر واحد و یکپارچه ای نیست که یک جا نزد قهرمان یا قهرمانان 

ً
کرد که اصوال

مجع شده باشد. از نیمه ی دهه ی 1370 به تدریج صورت مسئله از حقیقت یکپارچه 
به مسِت درکِ تغیرِی مفهوم یکپارچگی از یک  سو و تفاوت مناسبات اجتماعی در 
شناخت حقیقت متمایل شد که نتیجه اش در سینمای دهه ی 1380 پیگریی پذیر است. 
فیلم های فرهادی این سری تکامل را چه در حرکت از منایش نیازهای طبقات حمروم به 
مسِت خماطرات اجتماعی طبقه ی متوّسط، و چه در تغیری فرِد صاحِب حق در تقابل با 
انسان های ناحق، یا در قیاس با حقیقیت با زوایای تغیرییافته نزد افراد متعّدد به منایش 
گذاشت و طبعًا از جانب کساین که این جتربه ی اجتماعی را با متام وجود احساس 
کرده بودند، و برای درک این جتربه قدم زدن در کوچه و خیابان به اندازه ی مطالعات 
اجتماعی سودآور بود، با آغوش باز از این جتربه ی سینمایی فراگری استقبال کردند. اگر 
فرض نورتروپ فرای را درباره ی نقش شخصیت در حماکات واقعیت بپذیرمی )"اگر 
قهرمان نه بر دیگر انسان ها برتری داشته باشد و نه بر حمیط، یکی از ماست"(، بیننده ی 
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به رغم احاطه ی فرمول های کالسیک، در حال مشاهده ی  از اصغر فرهادی  فیلمی 
خماطرات "یک یا چند تن از ما" در دل رخدادی منایشی، اما مشتّق از واقعیت است. 
در نتیجه نسبِت شخصیت با واقعیت می تواند چیزی بیش از جزییات واقعی در اختیار 
بیننده اش قرار دهد. به بیان دیگر، در پایان داستان های واقع گرا می توانیم به واقعییت 
بیش از جمموع واقعیات موجود در اثر دست  یابیم یب آن که جنبه ی کالسیک آن را 
و  توان  از  فراتر  که  دارد  داستان، حقیقیت جربی وجود  در سطِح  بدهیم.  از دست 
ظرفّیت فردی ست و فرد برای نگاهداشِت حقیقت موردنظرش ناگزیر از تغیری آن به 
شیوه ی دخلواه خویش است؛ معادیل در زندگی جامعه ی امروز ایران  که گرچه در 
زندگی واقعی رخ می دهد، اما نتیجه ای به مراتب منایشی تر از رخدادهای بزرگ در آثار 
فرهادی دارد. در این جهان، نه قهرمان آرماین ای وجود دارد که ناگهان به مهه چیز 
دست یابد و نه ضدقهرمان تراژیکی که مهذات پنداری با آن به عنوان موجودی با 
سرشت و سرنوشیت فروتر از خماطب خود صورت گرید. در فیلمی چون جدایی نادر 
از سیمنی، تکامل شخصیت ها و به موازات یکدیگر شکل  گرفته است و بیننده فارغ از 
دوست داشنت یا نداشنِت فیلم، با تصویری آشنا روبه رو می شود که به واسطه ی "طرح 
مسئله اش " کم یاب است، نه به خاطر شخصیت هایش. جتربه ی اجتماعِی بیننده ای که 
عماًل خود را نه برتر از دیگران می بیند و نه برتر از حمیط، او را به مسِت مشاهده ی 
فیلمی "نزدیک به خود" سوق می دهد و مهان جتربه ی اجتماعی ست که سبب می شود 
با تصویر یک دلقک بیش از تصویر یک قدیس یا قهرمان آرمان خواِه محاسی ارتباط 
برقرار کند؛ چون هنگام دیدن کمدی های ریشخندآمیز می تواند خود را در جایگاه 
اشراف ببیند و بر مضحکه ی برده واِر دلقک تا ابد خبندد، و هنگام دیدن نوع دوم فیلم، نه 
می خواهد که به او از زاویه ای باالتر، و لزومًا تقّلیب بنگرند و نه از منظری واقع گرایانه، 
تواِن تکراِر جتربه ی تلِخ پرداخنِت تاواِن آرمان های فراگری را دارد. در نتیجه، ذّره ای 
واقعیِت هم سطح بر پرده ی سینما، او را از بسیاری از حمصوالت هر دو نوِع پیشنی 
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یب نیاز می کند. از سوی دیگر، جتربه ی موفقیت آثار واقع گرا در داخل و خارج ایران، 
به بیننده این اعتمادبه نفس را می دهد که مفهوم "پذیرفته شدن" را به عنوان واقعییت 
دروین و بریوین، آن هم در قبال تصویری قابل اعتماد از زیسِت اجتماعی خود بپذیرد 
و به آن اتکا کند. ریشخند فراگرِی آداب و رسوِم سّنیت در فیلم های سّنت گرا، حیت از 
جانب فیلم سازاین وابسته و تابع سّنت، جدا از آن که کامل کننده ی پارادوکسی فراگری 
از مفهوم آرمان گرایی سّنیت ست، جای خایِل عنصری را تداعی می کند که مهه به آن 
نیازمند و از آن هراسان اند: منایش واقعّیت؛ به معنای نسبِت زیسِت اجتماعی فرد با 

جامعه و قواننی پریامون اش.
اگر گذشته را به واسطه ی تغیری مناسبات جغرافیایی، فرهنگی و تارخیی اش استثنا 
بدانیم، رابطه ی فرد، جامعه و قانون به تدریج در فیلم های فرهادی گسترش یافته 
است. اگر مهم ترین صحنه های رقص در غبار در فضایی بدوی و بیاباین جریان دارد، 
در فیلم های بعدی دوربنی به مرور از فضای ته خِط آهن شهر زیبا به آپارمتان های 
مرکِز شهر چهارشنبه سوری می رود و از تفرحیگاه ساحلِی طبقه ی متوّسط درباره ی 
 ... جدایی  روحِی  و  تنش های جسمی  از  سرشار  و  ملتهب  بسته،  فضای  به  ایل... 
راه می یابد. سفر ناخودآگاه و کمابیش ُمنّظِم فیلم ساز در دل طبقات اجتماعی، از 
حاشیه به مست مرکِز شهر، با ملزومایت از جنس سینمای واقع گرا امکان پذیر است و 
ُرخدادهای خّطی و معنی در فیلم خنست به تدریج به کالف های سردرگم و پیچیده ی 
آثار متأّخر بدل می شوند. با این حال، چنان که در خبش دوم خواهیم دید، خماطره ی 
اصلی در فیلم های فرهادی نه در پرداخنت به مفهوم واقعّیت هنفته است و نه در اجیاد 
درگریی دائمی میان شخصیت ها. مشکل اصلی وقیت پیش می آید که شخصّیت سعی 
می کند به مدِد دروغ از حبران بگریزد، و گاه یب آن که ناگزیر باشد اعتراف می کند. 
به طور خالصه، پاشنه ی آشیِل فیلم های او حلظه ای نیست که شخصّیت اشتباه می کند؛ 
حلظه ای ست که او به اشتباه راست می گوید. این جا دیگر نه مضمون، که منطق حمافِظ 


