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 چكیده

بستر و مکان بروز  هاموجود در آن یها و فرهنگ فضاهای شهری
 عنوان بههستند و خود نیز ها  داستاندر  ها یتشخص یها کنش

نقدمحور،  یکردهایبا رو یلمفرو،  ین. ازاکنند شخصیت نقش ایفا می
 های یهالکشد.  را به تصویر میش یرامونپ یطبا مح انسان تعامل

، توان دید ی میادب یسطور شاهکارها یال از البه یی کهپنهان فضا
تهران در  یکرد،رو ین. با اهستند ها فرهنگشناخت  یها ازجمله راه

 ینو توجه است. حال پرسش ا یابیقابل ارز خاص یطها و شرا دوره
 یرمثابه متن و تصو به بازنمایی فضاییاست که ابزار ما در برابر 

فروشنده،  یلمدر ف یمعاصر شهر ۀتهران و جامع ییبازنماو  یستچ
چگونه است؟ هدف از این تحقیق شناسایی  ی،اثر اصغر فرهاد

ی از جغرافیای ا رشتهینابعناصر تحلیل فضایی به کمک رویکردی 
ن شناسی کدهای فضا است. بدی انسانی، بوطیقای فضا و نشانه

ساز و گفتار مقاومتی و  یلمفشکل، قادر خواهیم بود ایدئولوژی 
اجتماعی او را در چارچوب کدهای مذکور شناسایی کنیم. نتایج 

شناسی، کدهای عام  یلتخحاصله حاکی از آن است که فضای 
تصویری، کدهای سینمایی و فضای شعری به ترتیب بر خوی 

به از میان رفتن روح یت درنهاحیوانی، نزول، تردید و گسستگی و 
 خانه در جامعۀ امروزی داللت دارند.

 

، زبان فضایی، تصوویر سوینمایی، فویلم    اجتماعیبازنمایی  :ها کلیدواژه

 .فروشنده، اصغر فرهادی

 

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 

 
Keywords: Social representation, Spatial language, 

Cinematic image, Seller movie, Asghar Farhadi. 
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 مقدمه
تواند نقش یک شخصویت را   شهر در قالب فضای داستان می
های آن را بازتواب داده و تصوور    ایفا کند، شهرنشینی و ارزش

یطی که محما را نسبت به مردم، تاریخ و فرهنگ شکل دهد. 
هوا، نمادهوا،    شوامل گفتموان   شوویم  یمو از اطرافمان متصوور  

از موا  مودرن   ۀاست کوه بوا آنهوا تجربو     یالتیها و تخ استعاره
و تلقینوات   یتصورات شوهر  یراز .یابد یشهر معنا مدر  یزندگ

از معناهووا و  یفرهنگوو ییهووا و بازنمووا رسووانه از افرهنگووی موو
است کوه   یناشتراک آنها ا ۀو نقط شده است یلها تشک خاطره
 .هستند یشهرتمدن از  یذهن ییها سازههمه 

رویکردهای فرهنگی در فضای عموومی )تاواتر، سوینما،    
و  آنهوا سوازی کودها، ارجاعوات     دکور خیابوان و...( بوا روشون   

هووایی قابوول تفسوویر هسووتند کووه از طریووق کنشووگران  معنووی
ند. ایون  شو اجتماعی )سینماگران، هنرمندان و...( بازنمایی می

شووناختی و سوومبولیک فرهنووگ در  افووراد بووه اشووکال زیبووایی
ها میان سطح واقعوی و   دهند. این بازنمایی ها معنا می بازنمایی

کننود  سوطح    سطح سمبولیک نوعی دوگانگی را نمایوان موی  
 به وجوود ها  ۀ ثبات و پایداری در استفاده از دالواسط بهواقعی 

هوای   ها و موقعیوت  اعآمده و سطح سمبولیک بازنمایی در ارج
شوود.   راهبورد فرهنگوی ترتیوب داده موی     آنهوا واقعی کوه در  

ای از حقیقوت بووده اسووت و    فرهنوگ از دیربواز شوکل سواده    
ی و رفتن بوه سوینما   خوان کتابرویکردهای فرهنگی همچون 
اتخواذ   شودن  یاجتماع منظور بهنیز، همچون سایر رویکردها، 

 ی،شناسو  نشوانه  ررسوانه د شوهر و   یوان نسوبت م شوند. اما  می
توان چارچوب  یست و چگونه میچ یانسان یایو جغراف یاتادب

 یوا آشده ارائوه کورد؟    کاملی از فضای واقعی و فضای بازنمایی
 یمتن ممکن است؟ سووژه و مکوان در فضوا    درشهر  یلتحل
سواز   و فویلم  دارنود  یکودیگر بوا   یچه نسوبت و مجازی  یقیحق

 ؟زند چگونه دست به بازنمایی معضالت اجتماعی در فیلم می
محصوول  بلکه تنها ظرف است،  فضا نه ،7یترانم یدۀبه عق

 یک ین،بنابرا (.731: 7371) تعامالت و روابط کنشگران است
 ۀسوازند  یگور عناصور د  و خواننده یسنده،اثر در ارتباطش با نو
چوارچوب نظوری    یمبنا یف،تعر ین. اشود یداستان شناخته م

. بنابراین، در ایون چوارچوب، هودف از ایون     است یقتحق این
( 7391، )2مقاله بررسی زبان فضایی با توجه بوه آرای باشوالر  

( و بازتاب فضای شعری، فضای 7393) 7و متز (7311) 3رومر

                                                      
1. Mitterand 

2. Bachelard 

3. Rohmer 

4. Metz 

، اثر فروشندهعکاسی، فضای فیلمی و فضای معماری در فیلم 
بوه   9فرهنگی  -ای اهبرد رسانه(، است. ر7337اصغر فرهادی )

از منظر  تنها نههای خالق اثر به مخاطب،  منظور انتقال دیدگاه
هوا،   شود، بلکه مجموع موقعیوت  ی میبررسبازنمایی تصویری 

شناسوی مشواهدۀ    یگر، زیبایید عبارت بهها، رفتارها، و  کیفیت
 قرار خواهد گرفت. بحث موردفیلم 

 یاثور اصوغر فرهواد    فروشندهانتخاب  یکردی،رو ینبا چن
مخاطوب عوام و هوم     یاست که هم از سو یژگیو ینا یدارا

 یلم،فوروش  فو   است. گرفته توجه قرار تماشاگران خاص مورد
 79  است یو خارج یرانیا ها یلیونم یشدن از سو یدهشاهدِ د

دالرفوروش در   یلیوون م 71 یوران، فوروش در ا توموان   یلیاردم
 یخدر تووار یرانوویپرفووروش ا مفوویل ین، چهووارماز ایووران خووار 

 اسوت  711از  31 9روتن توماتوز در یلمف یاز. امتیرانا ینمایس
 ،کن رانخل طالی ازجمله اسکار و  ی،متعدد یخارج یزو جوا

 یتخصصو  یهوا  هوا نقود در حووزه    از ده یشاخذ کرده است. ب
 امودع  یناست بر ا یشاهد ی،شناس تا جامعه ینمااز س ،مختلف

متعودد و منواظر    هوای  یوه را واجد ال یلمخاص ف ینکه مخاطب
 یفروشوونده از سووو یدر نقوودها انوود. دانسووته یمتنوووع یذهنوو

مشوترک   ینو مضوام  هوا  یهما مشابهت درون ی،منتقدان خارج
 گرفتوه  توجه قورار  آنجلس مورد و لس یویورکتهران و ن یانم

شوهرها خصوصویات    فرض بور ایون اسوت کوه کوالن     . است
تبوا  نزدیکوی بوا شوناخت     مشترکی دارند و شناخت شوهر ار 
 هویت اجتماعی شهروندان دارد.

 

 تحقیق فضایی در رسانه ةپیشین
یووک  در و اسووت. یووک رسووانه موودرن، خووود مفهوووم در شووهر

گوذارد و از آنهوا    ها توثثیر موی   بر رسانه فعال، شدت به یالکتیکد
 ظرفیوت  از ارتبواطی  و ای رسوانه  های تکنولوژی. پذیرد تثثیر می
 تجربوه  و ادراک فضوایی  و زموانی  پارامترهای دوبارۀ پیکربندی
 و ببیونم  دور ای فاصوله  از سازند می قادر را ما و هستند برخوردار
 آرموانی  تصوورات  شودن  ینۀ عملیتنها درزم نه ها رسانه .بشنویم
 مدرنیته اجتماعی و اقتصادی روابط بلکه کنند، یم معجزه مدرن
 .(23: 7337کوایر،  مک)دهند  یم بنیان شکل نیز از را

 ای، مدیترانه های شهر 7کاوی ضرباهنگ ( در7333) 1لوفور 
 در شوهر را  و یکدیگر را با آن شهرها از برخی ضرباهنگ تفاوت

                                                      
5. médiatisation 

6. Rotten Tomatoes ها و  روتن توماتوز یک وب سایت در خصوص اطالعات فیلم
.نقد آنها است  

7. Lefebvre 

8. rythmanalyse 
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 منظور،  ایون  از .اسوت  کرده تحلیل خودش متفاوت با های زمان
 نیوز  بوازار  یوا  و میودان  خیابوان،  ماننود  شهر مختلف یها مکان

 یوری گ شکل از مهمی بخش که دارند، متفاوتی های ضرباهنگ
 بوا  رسوانه  رابطوۀ  تحلیول  و شناختگرو  در ها ضرباهنگ فهم و

 رویکوردی  بوا  رسوانه،  موضووع  در لوفوور . اسوت  مکان وزمان 
 اشوغال  را روزهوا  رسوانه  اسوت  معتقود  موجود، وضع به انتقادی

چراکوه   گیورد،  دربرنمی را شب انگار و سازد  می را کند، روزها یم
 اشوغال  بهروز  شبانه را شهر رسانه .است شده روز از بخشی شب

 .(717: 7333 لوفور،)است درآورده 
فویلم و جواموع   ، سینما و شهر کتاب در شیل و موریس

 متعددی های تحلیل ۀارائ ( با7337) شهری در بستر جهانی
 را بازنموایی  ایون  اصلی ی دورنما سینما، در شهر بازنمایی از
 مختلوف  اشکال میان از سینما. داند می سینما مکانمندی در
 چوارچوب  در کوه  است هایی شکل معدود جزء فرهنگی بیان

 و مکوان  متقابول  کنود. رابطوۀ   موی  عمل مکان یده سازمان
 مکوان، ترسویم   در فیلم هم و فیلم درمکان  هم یعنی فیلم،
شویل و  ) اسوت  آن متوداخل  و پیچیوده  روابط و زنده محیط

 تا سازد می فراهم را امکان این سینما .(29: 7337موریس، 
 مدرنیتووه، پیشوورفت توسووعه، از توواریخی توصوویفی بووه

 هوا  تفواوت  و هوا  همانندی یا یی و...گرا صنعت  سازی، جهانی
 یابیم. دست

 یسوخنران  عنووان  یاتهنر و ادب یینۀدر آ یتمدن ییبازنما
 ینارسوم  یۀ یکدر افتتاح( 7337) یمحمد بهشت یدمهندس س
 یزنودگ  یفیوت شوهر و ک  یجادمنجر به ا یتمدن نظر،است. در 

اما باور عموم در عمل بوه خوالف آن اعتقواد     شود، یم یشهر
. داند یم یشهر یزندگ یافتنسامان  یلو کالبد شهر را دل دارد
 یشووهر یفضوواها ییهنرمنوودان بووه بازنمووا  گووامی کووههن
 شود یهنرمندان نشان داده م ینخست احوال مدن پردازند، یم

از  یگوانگی نشوان از ب  کنند یشهر را منعکس نم که یو هنگام
در شوهر وجوود    یوز ن یتصورت مدن یندارد. در ا یمحل زندگ
 اسوت و بوا   یبهغر ۀکه خان شویم یم یا وارد خانه ییندارد. گو

کوه اهول آن    یکسوان  یبرا یز. در شهر نیستیمنظم آن آشنا ن
هسوتند. او   «ناکس»و اهل شهر است  «ناکجا»شهر  یستند،ن

 (7319)مشفق کاظمی،  تهران مخوفکتاب ( 7337)بهشتی، 
دانسوته و در   یور اخ یهوا  تهران در سال یبحران مدن ۀرا نمون

 «تهران خودش خوبه، اما مردمانش بود »صحبت از  یزن ینماس
 یو ناامن یشدگ احساس گم یشهر یندر چن .آورد یم یانبه م
. در یمخانوه برسو   یوا به مقصد  تر یعسر یمدار یو سع کنیم یم
 کنند یخانه بودن نم روندان احساس صاحبشه ی،شهر ینچن

خانه خوود   . صاحبدانند یخانه م بلکه مساوالن خود را صاحب
 انجامود  یمو  یشوتر ب یبوه آشوفتگ   ایون  اسوت و  یبهبا شهر غر

 .(7337 ی،)بهشت
تخیل تهران، مطالعۀ منظر ذهنی شهر در سینمای دهۀ 

ای از اعظوم راود راد و   عنووان مقالوه   چهل و پنجواه ایوران  
( است. در این مقالوه، نویسوندگان   7337بهارک محمودی )

با بررسوی سوینمای دو دهوۀ منتهوی بوه پیوروزی انقوالب        
اسالمی از منظر ذهنی سازندگان چهار فیلم، که در دو گروه 

گیرند، شهر تهران را  گرا جای می پسند و نخبه سینمای عامه
اند. تهران در این چهار فیلم شوهری   ادهمورد کنکاش قرار د

مدرن است که همواره در تقابل با سنت به تصوویر کشویده   
گونوه   شده است. نکتۀ حائز اهمیت در تحلیل نظری این دو

متفاوت، نگاه منفی سازندگان به تهران است. به  کامالًفیلم 
خشوت و  ( و 7397)بیضایی،  رگبارعبارت دیگر، در دو فیلم 

گرا، و دو فویلم   ( از گروه سینمایی نخبه7373ان، )گلست آینه
( از 7397)شروان،  خاطرخواه( و 7377)یاسمی،  گنج قارون
پسند، رشود طبقوۀ متوسوط شوهری و چوالش بوا        گروه عامه

مشاهده است. نگاه نقادانوه بوه    های نوسازی شاه قابل برنامه
گیری پیرامون شکاف طبقواتی، تضواد    گسترش شهر، موضع

ای زنودگی اقشوار مختلوف شوهری و چوالش      ه میان سبک
همسایگی از مضامین مشترک هر دو جریان غالب سینمایی 

روند. این مقالوه ضومن    های چهل و پنجاه به شمار می دهه
های مختلف این دو جریان بوا یکودیگر بور     اشاره به تعارض

کند که در مقولۀ شوهر ایون دو    مختلف، ادعا می مسائلسر 
بوور سوور تهووران دارنوود )راود راد و جریووان توووافقی نانوشووته 

 (.7337محمودی، 

 چارچوب نظری

 درک قابول پدیدآورنده از خالل بوطیقای آن  یذهن یکردابتدا رو
تواند یک شهروند باشود و   می مخاطباست. اما از طرف دیگر، 

 لوذا،  حقیقوی دارد. از شهر  ی است کهشناخت مرتبط با ذهنیت او
و  (7377یۀ کاشوی ) نظراساس  بر منظر ذهنی مخاطب  نخست

بوا   سوسس،  .گیورد  یموردبحث قرار مو رویکرد جغرافیای انسانی 
را  شوده  یبازسواز  یفضا یها اثر، مؤلفه یدرون یتمرکز بر فضا

از  یوری گ بوا وام  یلمفو  یفضوا یجوه،  درنت. کرد یمخواه ییشناسا
 یو فضوا  یلمیف یفضا ی،عکاس یبه فضا( 7311) ومرر یۀنظر
 یفضاها( نیز 7393)متز به پیروی از و  شود یم یمتقس یمعمار
و  یط. سه عنصور سووژه، محو   شود ی میکدبند یلمیف -یعکاس

 اصلی این تحقیق هستند. یها کنش، مؤلفه



 55سیدابوالحسن ریاضی و آنیتا صالح بلوردی: بازنمایی اجتماعی شهر در فیلم فروشنده    

 

 منظر ذهنی
منظر ابتدا الزم است در مورد فضای شعرگونه، که بازگوکنندۀ 

 بوطیقایسخن بگوییم.  اجمال بهی نویسنده است، هرچند ذهن
(، بازنمایی فضا، مشواهدۀ  7391باشالر ) ناز منظر گاستو فضا

ی را که نویسنده در آن در  کورده  شناخت روانآن و آن معنای 
 دهد.  قرار می موردمطالعهاست، 

 یووان ددر  (7391) باشوالر (، 7333به عقیودۀ بیوانچینی )  
 او زعم به کرده است.تعریف  یروحان یشعر را تعهد، شعر فضا

کوه در قلمورو دانوش راه    نود  نک یدر شوعر بوروز مو    یروهایین
از طریق ایجاد طنین و پوژواک هسوتی،    شعر فضایابند و  ینم

ما را به تعمیق در وجوود خوویش و ایجواد تغییور در جهوان و      
 یاریبس ۀشاعران بنابراین، کیفیت  خواند یفراممحیط پیرامون 

 ۀداد یشموجوود و پو   یونش توانود ب  یمو  یزن یذهن یاز منظرها
 قورار دهود   یوضع کنوون  یبرا یگزینیمردم را ارتقا دهد و جا

 (.22: 7333)بیانچینی، 
جایی برای  ،کند که آدمی بنا می مسقفی یواریهر چهارد

تواریخ   ،تواریخ انسوان   سکنی گزیدن و استقرار یوافتن اسوت.  
آدموی تصوویری جوز     ۀهمچنان که آیند  سکنی گزیدن است

خانوه )بنوا( عینیوت گذشوته و      ،این نیست. بوه عبوارت دیگور   
فهموی انسوانی،     سوازد  فهم می ای است که حال را قابل آینده

ن، اشوتراکی از شوناخت اجوزا و    ان و نواظر افهمی برای ساکن
در مطالعووات  تشووخیت تمووایزات و اشووتراکات.  ،بنووا کلیووت

ای دارد  وحدانیت  ، خانه جایگاه برجستهها ارزشپدیدارشناسی 
ی خاص دیگوری را  ها ارزشحال پیچیدگی دارد زیرا  یندرعو 

 آنکوه  وجوود  بوا دهود. خانوه،    ای جوای موی   در این ارزش پایه
گذارد، در حقیقت دارای یک  ای به نمایش می تصاویر پراکنده

ی حقیقت را منعکس ها ارزشکالبد از مجموع تصاویر است و 
(. منظوور ذهنووی بووه عنوووان   23: 7391کنوود )باشووالر،   مووی
، اهو  یوده ، خاطرات، احساسات، اتخیالت از افکار، یانداز چشم
گیورد،   شوکل موی  در ذهون   یگوری کوه  دیوز  هور چ  یوا ترس 
شده است. این واژه بوا فضوا پیونود عمیقوی دارد، زیورا       یفتعر
 یزیکوی آن ف ۀدازه کوه منظور  نو هموان ا  فضوا  یکدرک  یبرا
انوداز روح و   چشوم  ی،بوه عبوارت   یوا،  یمنظر ذهن دارد، یتاهم

 .مهم است یزن آنفرهنگ 
ذارهای گوو»امووا در خصوووص شووهر، تصوواویر سووینمایی  

از چهرۀ شهر هسوتند  متنوی زنوده از بشوریت کوه       7«نمادین
، هوشیاری فوردی و جمعوی و   2«حاالت زیسته»معنای آن با 

                                                      
1. transitions symbolisatrices 

2. etats vécus 

شناسی یکوی از   بنابراین، زیبایی حقیقت اجتماعی انطباق دارد.
 (.37: 7339، 3ابعاد شناخت جامعه است )تاکوسل

شوهر شوکلی اجتمواعی اسوت زیورا       7به گفتۀ فیجوالکوو 
های قدرت، فواصل بوین فضواهای    ها و مکان تقسیم فعالیت»

مسکونی و اقتصوادی، اشوکال سوکونت و اسوکان جمعیوت،      
« هووا و عووادات هسووتند   اجتموواع، هنجارهووا، ارزش  9برونووۀ

هوا بوین    (. روند ارتبا  از تعامول معنوی  21: 2112)فیجالکوو، 
پذیر اسوت و ایون ارتبوا      سازندگان شهر و ساکنان آن امکان

 ساز است. هویت

 ی تحلیل فضاهای واقعی شهرشناس روش
یی کوه سووژه را بوه    فاکتورهوا (، 9: 7333) 9به عقیدۀ کووون 

 شامل موارد زیر هستند: کنند می مرتبط محیط
 یت،مانند سن، جنسو  یو فرد یخانوادگ یاتخصوص» -

 غیره،تثهل، تعداد فرزندان،  یتوضع
 یوا  یاقتصواد -یافوت اجتمواع  مرتبط با ب های یژگیو -

همچووون  یاتیکووه شووامل خصوصوو یبافووت فرهنگوو
  هستند، یگروه اجتماع یا، شغل تحصیل

 «.یتیشخص یاتخصوص -

( 2( کالبود شوهر،   7فضای شهری برآیند سوه عنصور    اما
( روابوط اجتمواعی،   3و  ساکنین یوا، بوه عبوارتی، شوهروندان    
بینوی   بنوابراین، پویش    اقتصادی، سیاسوی و فرهنگوی اسوت   

یر اسوت. بایود توجوه    پوذ  امکانذهنیت مخاطب از این طریق 
داشت که در تحلیل فضا نباید یک ساختار کالبودی صورف را   

گرفوت   در نظرای را  ، بلکه باید تعامالت پیچیدهقراردادمدنظر 
هووا و  کووه میووان کالبوود، ارتباطووات اجتموواعی و قواعوود، ارزش

گواه سووژۀ   های منتشر در مکان و نیوز موقعیوت و جای   نگرش
آورنود. بور    یم به وجودفضا را  درمجموعکنشگر وجود دارند و 

یرهوا،  متغین تور  مهوم (، 7377این اساس، به عقیودۀ کاشوی )  
طوور   ، بوه مؤثرنود هایی که در تحلیول فضوا    مفاهیم و شاخت

 خالصه، به قرار زیر هستند:

( سبک مکان: گاه مکان یک مکوان پیوسوته اسوت و    7»
 گاه گسیخته...

بنوودی فضووا: ضووروری اسووت مکووان پیرامووون  مفصوول( 2
بنودی   های متنوع مفصول  کارکردهای گوناگون و کاربری

 شود...

( روح فضا: ...مقصود از روح فضا، همان معنای کوانونی  3

                                                      
3. Tacussel 

4. Fijalkow 
5. expression 

6. Cauvin 
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 وحوش حولاست که جوانب و ساختارهای متنوع مکان را 
 ...قراردادتوان موضوع مطالعه و بررسی  آن می

: خاطرات نوعی زموان تجسود   ( خاطرات مندر  در فضا7
انود.   خواطره  هوا فاقود   یافته در فضا ]ا[ست ... بعضی مکان

...رفتار و مناسوبات   پذیرند. ...هر ساختار تازۀ معنایی را می
 بخشد... بازیگران در فضا را سامان می

   ( آرزوها: وجهی دیگر از زموان تجسود یافتوه در مکوان    9
که به آینده نظور  است. آرزو به بُعدی از مکان راجع است 

 دارد ]تا گذشته[...

تووازنی میوان    چوه  ( توازن زمانی در یک فضا: ...فضا با9
 است. قرارگرفتهها و آرزوها  خاطره

چند منبعی است  به ایون   اصوالًهای فضا: فضا  ( تداعی1
معنا کوه حواوی توداخل فضواهای گونواگون در یکودیگر       

 است...

( مرزهووای فضووا: هوور فضووا در یووک محوویط گسووترده  7
چوه مرزهوایی از دیگور     برحسوب است. اینکوه   قرارگرفته

شود حائز اهمیت بسیار است. بدیهی اسوت   فضاها جدا می
هوا و احساسوات    که این مرزها با بررسی باورها و گورایش 

 گیرند... یمی قرار موردبررسبازیگران 

فضایی  اصوالًحد  ( سازمان قدرت در فضا: ...فضا تا چه3
هوای متنووع    اقتدارگرا و تا چه حد فضایی گشوده بر سوژه

 «است؟
 (7377 )کاشی،

 

دربارۀ فاکتورهای مرتبط با کنش، باید گفت این فاکتورها 
های ما به استفاده از  با مشاهدۀ فرد در ارتبا  هستند. انگیزش

شوند و درنتیجۀ ایون اسوتفاده، بازنموایی از     ها منجر می مکان
هووا از یکوودیگر  هووا و اسووتفاده دهوود. انگیووزش فضوواها رم مووی
 (.9: 7333متمایزند )کوون، 

 

 یفضا یو کدبند یشناس نشانه یشناس روش

 ییبازنما
هر تولید فرازبانی را که قادر به پرداختن به »زبان فضایی توانایی 

(. هنور  731: 7319، 7، دارد )گورمس «یز دیگری جز فضا باشدچ
سینما از » 2به فضا وابسته است. از نظر الی فورفیلم تا حد زیادی 
 3(. موریس شورر 79-79: 7337« )آفریند یمزمان، بعدی از فضا 
داند  هنری که از خالل آن فضا  می هنر بیناییسینما را همچون 

(. 7377کنود )شورر،    بروز می 7مندی شکل عام احساس عنوان به

                                                      
1. Greimas 

2. Faure 

3. Schérer 

4. sensibilité 

ان آن را فضای تو توان به این فضا گفت فضای فیلم، اما می ینم
فیلم خواند، زیرا صفحۀ اکران و کادر مجازی هسوتند و  « درون»

شودۀ   وجود این، فضوای بازنموایی   باافتد.  اتفاق می آنهاکنش در 
رسد، زیرا فضای فیلموی   فیلم همچون فضای حقیقی به نظر می

 شود. در فضای حقیقی سسری می
اریک رومر چندین نوع فضای فیلمی متصوور اسوت کوه    

  ی دارند:فرد منحصربهخصوصیات  هریک
فضای عکاسی: تصویر سینمایی همچون بازنموایی یوک    -

 نمایاند، مکان واقعی یا یک منظره می

شوود   فضای فیلمی: این فضا تااترگونه است و باعث موی  -
 سناریو پیش برود،

شوده از جهوان واقعوی،     فضای معماری: فضوای مجوازی   -
نگواه   طبیعی یا مصنوعی )دکوور( اسوت کوه امکوان در     

 (77: 7311وجود دارد. )رومر،   آنشناختی در  زیبایی

این سه فضا با سه سبک مشاهدۀ فیلمی انطباق دارنود و  
گیورد. بودین    موی  در نظور ی هستند که سوینماگر  ا مرحلهسه 

ی و پورداز  صوحنه هوای   یکتکنهای عکاسی،  یکتکنترتیب، 
هووای دکوراسوویون ، همووه، در نظوور گرفتووه  یووکتکنمونتوواژ و 

 دشوار است. آنهاوجود این، جداسازی  باند. شو می

فیلمی را کریستیان متز کدبنودی کورده    -فضای عکاسی
است. وی در این فضاها، کدها را به کودهای عوام تصوویری    
)رنگ، نور، موقعیت، جهت، حافظۀ بصری، کدهای کالموی و  

شناسی و فرهنگی( و کودهای خواص سوینمایی     کدهای مردم
)پالن، زاویۀ دید، عمق، مونتاژها، حرکات دوربوین، گوذارها و   

 (.7393)متز،  کند ( تقسیم میآنهاارتباطات 
تووان   شناختی در سینما، می زیبایی-دربارۀ فضای معماری

( 7379و  7373) 9از مشوواهدۀ سووینمایی از منظوور ژیوول دلوووز
او، خصوصویت سوینما در تولیود     نظر ازصحبت به میان آورد. 

را به شوکل مودلی از    آنهاتوان  تصاویری نهفته است که نمی
تووان گفوت تصواویر سوینمایی      مشاهدۀ فردی تقلیل داد. می

فکور در انوواع    -ای از تصویر فکر هستند. ارتبا  سوینما  گونه
اسوت:   گرفتوه  قورار متفاوت تصواویر فیلموی موورد کنکواش     

( بوا  7379و  7373. دلووز ) 1زمان -و تصویر 9حرکت -تصویر
( نگواهی فلسوفی بوه سوینما     7311) 7الهام از تاوری برگسون

دهد چگونه سینما همچون مکانیسمی از  می اندازد و نشان  می

                                                      
5. Deleuze 

6. image-mouvement 

7. image-temps 

8. Bergson 
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یابود.   حرکوت پویوایی موی    -های تصوویر  فکر بوده و با نشانه
ادعوا   (7311) گونوه  خالقتحول برگسون خود در اثری به نام 

سم شناخت عوادی مواهیتی سوینمایی دارد.    کند که مکانی می
توان سینما را همچون روشوی بورای درک و    بدین شکل، می

شناخت یا مستندی از دنیای اجتماعی دانسوت کوه نمایوانگر    
 فرهنگ است.

یجووه، الزم اسووت ماننوود کریسووتیان متووز، سووینما را   درنت
هوای معنوادار    یدهو  سوازمان همچون زبان دانست و مجمووع  

بنوابراین،   و ارتبا  با تصویر را ترسویم کورد.   7مشاهده، ذهنیت
عمووق تصووویر فیلمووی همانووا مشوواهدۀ عمووق جامعووه اسووت و 

 (.2: 2119، 2سازد )الروکا هوشیاری اجتماعی را خاطرنشان می
سینما ابزاری است که ما را به سمت تفسیر بصری جهان 

است که در آن،  3شود  واسطی اجتماعی و شهری رهنمون می
(، بر طبق تکنولوژی بصری، 37: 7391) 7وهانبه گفتۀ مک ل

آمیزند و بدین شکل، عناصر معنادار را،  زمان و فضا در هم می
تووان   ذهنوی، موی  -خواه در سوطح نظوری و خوواه احساسوی    

 9بازشناخت. به تصویر کشیدن ورود تورن بوه ایسوتگاه سویوتا    
وار بودین شوکل    تووان اسوتعاره   را موی  9توسط برادران لوومیر 

تی نفوذی در فضای شهری، که ظهور سوینما را  شناخت: حرک
کنوود. صووحبت از حضووور شووهر در سووینما و  مووی خاطرنشووان 

پردازی شهر بازتولیدی تاریخی را عرضه کرد: پیودایش   صحنه
شهر مدرن، رفتار اجتماعی، تحول معماری، دنیای پساشهری 

سینما همچون فرهنگ شهری است که منظرۀ شهری را  ...و
کنود. از خوالل تصواویر سوینمایی،      یان میدر افق تصاویر عر

که  گونه همانشود. شاید  بازسازی می« پازلی ذهنی»شهر در 
لفظووی  بازنموواییکنوود،  ( خاطرنشووان مووی79: 7317) 1کوواول

عبوارات   معرفوی یوا   7برداری از واقعیت نسخهنامناسب بوده و 
دهود توا    یمو ی باشند. رئالیسم فضایی فویلم اجوازه   تر مناسب

 رسوم کند. کنش دریی دراماتیک و فضاد در بیننده بتوان
 

 تحلیل فیلم فروشنده
ترانوه   یو بواز  یاصغر فرهاد یبه کارگردانفروشنده  یلمف
 یزجوااست  7337محصول سال  ینیو شهاب حس یدوستیعل

                                                      
1. imaginaire 

2. La Rocca 

3. medium 

4. McLuhan 

5. Ciotat 

6. Lumière 

7. Cavell 

8. Transcription de la réalité 

 زبوان  یسیانگلیرغ یلمف یناسکار بهتر یزۀجمله جااز  ی،متعدد
مورد از جشونواره    یگربواز  ینو بهتور  نامه یلمف ینبهتر یزۀو جا
در تحلیل پیش  است. را، از آن خود کرده کن یلمف المللی ینب

هایی که بیشتر کارکرد روایی داشوته و در پیشوبرد    رو سکانس
اند. به منظور سهولت  موضوع تحقیق نقشی ندارند، حذف شده

ها، مدت زمان و همچنوین   در مطالعه، پس از عناوین سکانس
س در درون پرانتزهوای جداگانوه   زمان آغاز و پایان هر سوکان 

 اند. در  شده

 (11:17:97دقیقه( )تا  2دقیقه و  2)درآمد  یشپژنریک و 

این دو بخوش توسوط عناصور متفواوتی بوه یکودیگر تشوبیه        
شوود. صونعت    شوند یا تضادهایی در آنهوا نشوان داده موی    می

شود: دری که نور در دل تواریکی   تشابه در موارد زیر دیده می
افکن است در هر دو بخش وجوود دارد  عوالوه بور    از آن پرتو

مشوابهی دارنود. دو مونتواژ     زموان  مودت ایون، هور دو بخوش    
متفاوت، بر اساس اصل اشتراک زموانی و تواریکی محویط در    

وجود ایون، در ژنریوک   بوا پیوندنود.   توالی یکدیگر به وقوع می
بافت فیلم حروفِ نوشتاری دارد و دیگری ندارد  فضای دکوور  

اسوت و   ر و دیگری آپارتمان است. ژنریوک نموایش  یکی تاات
یکی بور نوورپرداز   درنمایی( است   )حقیقت درآمد واقعیت یشپ

یوود شووده اسووت و در دیگووری بوور تثک( گووردان صووحنه)عامول  
ها  در یکی فضا در حال برپایی و دیگوری در حوال    یتشخص

فروپاشی است  یکی سکون و دیگری تحرک دارد. در انتهوا،  
بندد و هر دو بخش را به  نام کارگردان نقش میعنوان فیلم و 

 زند. یکدیگر پیوند می

افتد آشفتگی است و در این  درآمد اتفاق می یشپآنچه در 
بوه دنبوال    جوو  پنواه میان دوربین همانند کودکی سورگردان و  

هنرپیشگان اصلی مرد و زن روان است و پیوندی عواطفی بوا   
بدون برش است و پوس  بندد: تراولینگ همراه با مرد  می آنها
حسواس  « رعنوا »بیننده بور صودای خوار  از صوحنۀ      آنکه از
شود. اما  نزدیکی از او داده می نسبتاًشود، نقطۀ دید درونی  می
در این میان چه نقشی دارد؟ چرا معلول اسوت و در  « حسین»

 گوردان  صوحنه خواهود؟ عامول    عینک نیز موی  بازار آشفتهاین 
پوایین   د و نقطوۀ دیود روبوه   شوو  یمکارفرمای جرثقیل معرفی 

شود. گوویی   ساکن آپارتمان با ترک برداشتن شیشه همراه می
کننود بوه سوخره     تسلطی که بر  نشینان بر شهر تصوور موی  

شود. زیربنا در حال نابود شدن است. بنابراین، گوره   گرفته می
 درآمود بوه نموایش درآموده اسوت.       یشپو پیرنگ بالفاصله در 
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 سینمایی اثر  و  شناخت فضای شهری .7شکل 

 

وجود مرزهای فضایی )یک دقیقه و سی ثانیه( : 7سکانس 

 (11:19:39تا  11:17:97 )از
زمان گسسوتگی دارد. شوب    است اما شده حفظتوالی مکانی 

گذشته و روز نمایان شده است. شیشه دگربواره حوائلی اسوت    
از ورای آن نوه نموای یوک     بوار  یناکند، اما  که نمود پیدا می

شوود. دوسوت از در    دشمن، بلکه یک دوست نشوان داده موی  
شود. شیشه و در منزل هر دو در معماری خانوه   منزل وارد می

ی کلیدی دارند. شیشه شیای شکننده و شوفاف اسوت   ها نقش
 ،و گرما و سرما به داخل منزل شوده و  گردوغبارکه مانع عبور 

و نگاه او بر شوهر، کوچوه و    نهخا صاحبدر دید  ،حالین ع در
، حدفاصول بوین   آورد. اما در  منزل نمی به وجود یبرزن اختالل

فضای خصوصوی، حدفاصول   عمومی با  فضای عمومی یا نیمه
حادثوه،  مایت مادرانوه از سواکنین خانوه بوا     پناهگاه، امنیت، ح
 عی و تهاجمات حیوانی است.ناامنی، بالهای طبی

دقیقه و سی  2دود شناسی )ح فضای تخیل: 5سکانس 

 (11:13:11تا  11:19:39ثانیه( )از 

ی پیشوین، کوالم نقوش    ها سکانس برخالفدر این سکانس، 

، 2)میلور  مرگ فروشندهاز تااتر  1کند. بینامتنیت مهمی ایفا می

شود. ایون هموان    به شکلی صریح و آشکار معرفی می( 7373
زیورا  ، این دکوور  آن را دیوده بوودیم    ازیش پتااتری است که 

را ایفوا  اسوت و در ایون تاواتر نقوش فروشونده       معلم دوشغله

 3. اما در خصوص فیلم گاو، در حقیقت یک سورمتنیت کند می

بووده و ارتبوا     4زیرا تا پایوان فویلم تلوویحی    ،گیرد شکل می

شوود   شکلی و مضومونی آن بوا فویلم در انتهوا دریافوت موی      

                                                      
1. intertextualité 

2. Miller 

3. architextualité 

4. implicite 

 

 جایگاه
 فردی
 خانوادگی
 شغلی 
 اقتصادی
 اجتماعی
 سیاسی
 فرهنگی

 خصوصیات
 خاطرات
 آرزوها

 فضای شعری
 هایی از فضای زیستهنمونه

 طنین و پژواک هستی
 های فضاتداعی

 پیوستگی/گسستگی

 تاریخ و جغرافیای فضا
 بعد تاریخی، اجتماعی شهر

 مرزهای فضا

 فضای سینمایی
 دکور واقعی

 نور ها، خطو ،ابعاد، رنگ
کدهای مردمشناسی و فرهنگ 

 در دکورها
 کدهای ارتبا  متوالی و فضایی

 پالن، زاویه دید، نماها
 مونتاژ، حرکات دوربین، گذارها

 کنش سوژه
 جایی بازیگرجابه

 هاانواع فعالیت
 هاانگیزش

 کنش سازندگان شهر
 سازمان قدرت در فضا

 های فضاکارکردها و کاربری
 فضای مسکونی/اقتصادی

 اشکال سکونت

 سوژه

 فضا کنش
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 استحالۀشوند و مردها دچار  یان میی داستان هردو گرها زن)
 .شوند( فیزیکی یا فرهنگی می

( آن را 7372) 1ارتبا  بینامتنی که ژرارد ژنوت  با توجه به

ارتبا  حقیقی یوک موتن در متنوی دیگور بوه       کند، تعریف می

شود. چنوین رونودی باعوث     وضوح دیده می به 2شکل تلمیحی

ه آنجوا کو   شوود. اموا از   در بیننده موی  3تحریک روند استقرایی

ه از آنجا کآورد و  می  وجود قول ضمنی به نقل بینامتنیت نوعی

 تفسوویرینیوز ارتبووا  تنگواتنگی دارد، ارتبوا      4بوا فرامتنیوت  

 (.73: 7379، 5)مانیگیرد  تری شکل می قوی صورت به

 3ارتبا  عناصر در بازنمایی تغییرات اجتماعی ): 2سکانس 

 (11:79:31تا  11:73:11دقیقه و سی ثانیه( )از 

کنود،   دیالوگ بوه پیشورفت روایوی کموک موی     اگر بخشی از 
شووهر تهووران دارد.  بخشووی دیگوور نگوواهی ایوودئولوژیک بووه 

 آنهوا ، اهوداف و نیوات   مبود  شود که  یی شنیده میسروصداها
بایسوت   یمو شهر  ،شخصیت داستان مشخت نیست. به گفتۀ

ایون   از یشپشود، اما مگر این شهر  ساخته نوو از  شده خراب
نشوده اسوت؟ در نگواه اول،     نوساختهو از  شده خراببار  یک

رسند، اموا   نظرمیامری آشنا و رایج به  وسازها ساختخرابی و 
بوار خوراب کوردن     هاینوارو یو   ۀهمو »در  یه باراستفاده از قید 

خواند. تحولی چنین عظویم   تاریخی را فرامی ، حافظۀ«ساختن
 وسواز  ساختهای  چه زمانی به وقوع پیوسته است؟ اگر فعالیت

هوا و   آن نیز تغییر اجتماع، نورم  در نظر گرفته و درونۀ را برونه
ورزد که نیواز بوه تغییور     ید میتثکها باشد، دیالوگ فیلم  ارزش

آن  هموۀ  بوار یوک  ازایون   یشپها وجود دارد، اما  تمامی ارزش
 مطلوبی حاصل نشده است. یافته و نتیجۀ تغییر

کدهای ارتبا  نحوی و مونتاژ فضای فیلمی : 3سکانس 

 (11:71:11تا   11:29:21قیقه و بیست ثانیه( )از د 79)

 یزمان همی مستثجر خانۀ اجرای تااتر با آغاز زندگی عادی در
تاوواتر )زنووی کووه در  یابوود، دو نمووای متفوواوت از صووحنۀ مووی

 رسد( و صحنۀ و مردی که از سفر می است یدهرختخواب خواب
زن   مسوتثجر زندگی روزمره اشتراکات تصوویری ندارنود، اموا    

هوای خوود را از میکورو حادثوه در ایون سوکانس        ابق نشانهس
 نمایاند، گویی روح خانه تغییرنیافته است.  می

                                                      
1. Genette 

2. allusion 

3. induction 

4. métatextualité 

5. Magne 

حذف و دکوپاژهای زمان مرده به پیشرفت داستان کمک 
ثانیوه بور روی در خانوه بوه درازا      71کنند، اما مکثوی کوه    می

و  6کشد باعث تعلیق شده و به دنبوال خوود حوذفی عینوی     می

هوای   به همراه دارد. خون و صودای گربوه نشوانه    مقصود دار
 رژیوم شوبانه کوه بوه عقیودۀ      یها سمبل  اند وقوع یک حادثه

بوده و  8از نوع تریومورف و کاتامورف( 7332) 7ژیلبرت دوران

 نمایانگر خشونت، ظلم و زوال آدمی هستند.
شود، بدین شکل کوه نووعی بوازی بوا      داستان پلیسی می

گیورد.   ها و بیننده شکل می ی شخصیتها ها و ندانسته دانسته
های شورلوک هلموز و هرکوول پووارو.      نوعی تشابه با داستان

دهود   یکی دوربین عناصری کلیدی را به بیننده نشوان موی  در
کند و در دیگری تنهوا قهرموان    ولی تنها به همین بسنده می

کورده و   زده شگفتداستان است که دیگران را با تفاسیر خود 
 د. نمایان به بیننده نمیر کلیدی را عناص از آن یشپ

 ی زموان  هوم  ،حائز اهمیت در شناخت شهرهای مدرن نکتۀ
گیوری گسوترش شوهر     آمدن ژانری داستانی با شکل به وجود

مدرن است. ژانری پلیسی که بوا داسوتان شورلوک هلموز در     
با لندن در اواخر قرن نوزدهم  ،شود ادبیات داستانی شناخته می

هوای   گ شودن شوهر و افوزایش جمعیوت    یوند است. بوزر پ هم
تر شدن روابط میوان   مهاجر، تخصصی شدن مشاغل و پیچیده

حاکمیوت   ،طبیعوی  طوور  بوه  ،داری و یهسرماافراد در کنار رشد 
گیوری   به شوکل  شهرها کالنپول و تمرکز ثروت و قدرت در 

 ۀبورخالف جامعو   ،گردد که جرائم و جنایات جدیدی منجر می
ی ممکن نیست. سادگ به یافتن مجرمها و  زهکشف انگی ،سنتی

متخصصین  عنوان بهاز این مرحله است که کارآگاهان شهری 
یابند. آنان با استفاده از ابزار علمی و  کشف جنایات اهمیت می

بووازبینی دقیووق  تحلیوول شخصوویت مجرمووان و   و تجزیووه 
ن و افراد ناهنجار شوهری  های جرم، وظیفۀ یافتن قاتال صحنه
شهر مکوان وقووع جورائم    دیگر، ی عبارت به. دارند بر عهدهرا 

هوای بوزرگ و    و تعورض  خوراش  دلجنایوات   پیچیده، صحنۀ
 نیست. کنترل قابلی سادگ بهکوچکی است که دیگر 

ید بر مرزبندی تثکی عناصر سینمایی و زمان هم: 74سکانس 

 (11:73:91تا  11:71:11دقیقه( )از  7فضا )

بوق همراه صدای سمساری، صدای محیطی خیابان و صدای 
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    
یک شوهروند دسوت بوه     بار یناجرثقیل عامل تخریب است، 

ی بواق یکی مشخت و در دیگری رازآلود درتخریب زده است. 
« نتوانسوتن »شکل گرفت، «ندانستن» ازآنکه پسمانده است. 

های ممکون   ها، نشانه ، رنگسروصداهاگردد.  یماصلی  هستۀ
تمایل دارد در بیرون  «عماد»خانه گنگ هستند و از در خار  

از خانه به جستجو بسردازد. فشار روانی و اجتماعی بور هور دو   
بیورون از   یسروصوداها گوردد:   شخصیت واضح و آشکار موی 

منزل نشان از نفوذ عناصر بیرونی و قووت گورفتن درام خانوه    
روانی داخل خانه و آشووب و   ومر  هر دارد. به عبارتی، میان 

 نظور  صرف ای عمیق و غیرقابل ن خانه( رابطهابهام شهر )بیرو
اسووت کووه بوودون حوول یکووی، آن دیگووری    داده رمکووردن 

نواتوانی   ۀواسط بهحل خواهد بود، هرچند ممکن است  یرقابلغ
 فرد در مقابل جامعه، شناخت منجر به حل مشکل نگردد.

یدگاه دیگری همچون سازمان قدرت در فضوا  د: 77سکانس 

 (11:73:11تا  11:73:91دقیقه( )از  9)
رود. گره اصلی داستان بروز کورده   یش میپداستان معماگونه 
هوای   رسد زمان آن رسیده اسوت توا حلقوه    است و به نظر می

شناسوی   پوردازی و روان  یتشخصو پیدا شووند، اموا    قودشدهمف
در ایون   خیابوان  ، کلموۀ رو یون ازاگیورد.   ازپیش شکل می یشب

سووکانس و نگوواه عموواد بووه خیابووان در سووکانس قبلووی، دو   
رسود   می زند. به نظر شخصیت ویلی و عماد را به هم گره می

وجود دارد و از  «من هیچی نیستم»در اینجا ارتباطی با جملۀ 
وی دیگر ارتباطی میان عمواد و فروشونده از حیوث اختیوار     س

. شاید بتووان  وجود ندارد اند شده گرفتارنسبت به وضعیتی که 
میلر و عماد هر دو دچار استیصال ناشی  ادعا کرد که فروشندۀ

 شود. از شرایطی هستند که به آنان تحمیل می
عوودی آشوکارا قداسووت و کفور، رابطووۀ مشووروع و   پوالن ب 
یوک  پایداری و ناپایداری را به قیاس سنجیده و در ، نامشروع

طلبد. روحی که ویرانی روابوط   کالم روح خانه را به چالش می
 شهری آن را دچار آسیب کرده است.

 73ها: پول ) ی فرهنگشناس مردمکد عام : 72سکانس 

 (17:71:71تا  11:00:55دقیقه( )از 

و پلیسوی، ردپوای تصواویر قبلوی      ام ژانرهای دراماتیکبا ادغ
شوود. بیننوده    یر آن بر درام برجسوته موی  تثث)پول در کشو( و 

 یات مهمی دقت کند. شود که باید به جزئ متوجه می یشوب کم

تقسویمات فرعوی قبیلوه را     2اسوت. توتمیسوم   1توتم پول

دینی و اعتقادی دارای نووعی   ازنظرو توتم  سازد میمشخت 
 ،ن  بوه آن حرموت دارد. بنوابراین   و برای معتقودا  استتقدس 

ی روابط اجتمواعی شورکت کورده و    بند گروهتوتم نخست در 
سسس نظامی دینی شامل باورها و کردارهای وابسته به آن را 

و  791: 7337، 4، بووه نقوول از روزا7771، 3فریووزر)سووازد  مووی

 شوده  گذاشوته  فوروش  تون ، پولی که برای زن  رو ینازا(. 793
است، به باور عامه و عامالن فویلم حوالل نیسوت و خووردن     

ی روابوط اجتمواعی اسوت.    بنود  گوروه از آن،  تر مهمندارد. اما 

، دو روش در تشخیت روابوط جمعوی متصوور    5مارسل موس

بنودی   یمتقسو    وآنهوا است: روابط بوین موجوودات و جایگواه    
رو، پوول روابوط    یون ازا (2171)فوونتنی،  ی کنشگران ها نقش
 ،از طرف دیگر ،را به تقدس/کفر، درستکار/خطاکار و ها نانسا

سوت  ا کنود. در اینجوا   سوژه/ابژه تقسیم می وشنده وخریدار/فر
شووند. هور دو بسوتر     که زن و زمین به یکودیگر تشوبیه موی   

شووند. ایون    یدوفروش شده و خراب میخر، اما هر دو ندآرامش
ب نابودی بلکه فراتر از آن، موج دامن خودشان، تنها نهخرابی 

آوارگی سواکنان   و فروش تناطرافیانشان )آوارگی کودکِ زن 
 شود.  آپارتمان در ابتدای فیلم( می

توتم )پول( با مسائل عملی زندگی و با نیازهای معنوی 
این نگرش اسواطیری در موورد    در کنارجامعه مربو  است. 

ی این تحلیل اشواره  درست به( نیز 7371) 6پول، نگرش زیمل

ین ارزش جامعوۀ مودرن   تور  مهمدارد. از دیدگاه زیمل، پول 
هوای   ، حتوی ارزش هوا  ارزشمعیار تعیوین سوایر    پولاست. 

رو، رفتووار موورد  یوونازا( 297: 7371اخالقووی اسووت )زیموول، 
کننودۀ درسوتی عمول وی از     یهتوجمتجاوز در گذاشتن پول، 

 زعم به، زیرا نظر خود او است. او مرتکب هیچ جنایتی نشده
خود، هزینۀ تجاوزش را پرداخته و مستوجب هویچ مجوازات   

یووز چ همووهیووا سرزنشووی نیسووت. ایوون نگوواه دردنوواک کووه  
ی، بر انتخاب عنوان فروشنده نوع بهیدوفروش است، خر قابل

 ید دارد.تثکاز سوی کارگردان 

 2کد پالستیکی نور: تاریکی/روشنایی ): 70سکانس 

 (17:72:31تا  17:71:71دقیقه( )از 
بوا آشوفتگی، دَوَران،    ای پیودا کوردن متجواوز   تصمیم عماد بر
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نی و فحش شنیدن در شهر همراه است  شوهری کوه   سرگردا
آیود و   عذرخواهی به چشومش نموی   عالمت دست او به نشانۀ

عماد را  خراب خانهرسد. تاریکی  به گوشش نمی ببخشیدکلمۀ 
هوای   سکند و بدین شکل در سکان در پالن آخر محاصره می

 شود. ین توالی کردارهای ناشایست از عماد دیده میازا پس

امر درونی مقدسانۀ کنشگر در ارتبا  با نظام : 71سکانس 

 (17:77:91تا  17:73:31دقیقه و بیست ثانیه( )از  7اخالقی )
یودی دیوداری و شونیداری را هماننود یوک      عناصر کلبیننده اگر 

کنود، زیورا    کارآگاه دنبال کند، دلیل عصبانیت عماد را درک موی 
و آگاه به بار ارزشوی مکوان بووده اسوت. از      خانه صاحب« بابک»

منظر پدیدارشناسی، خانۀ او خانه نه، بلکه هتلی بیش نبوده است. 
 .کفرگیرد، تضادی میان تقدس و  خانه در مقابل هتل قرار می

و در  گرفتوه اسوت  ریشوه   hospitaleاز واژۀ التین  هتل
گوذار او بووده اسوت     گذشته محل سکونت شاه و افراد خدمت

هتل جایی اسوت   .1)مرکز ملی منابع متنی و واژگانی فرانسه(

 ،آینود  یمو به آنجوا   مدت کوتاهبرای کنشی غریزی و  که افراد
ممکون اسوت   کونش  روند. حال این  یمکنند و  یمکار خود را 
دیگری باشود. مشوتریان بیشوتر     عمل، خوردن یا هر خوابیدن
ها، مهاجرین موقت، کسوانی کوه    مسافران، غریبه  دنگردشگر
هوایی شوبیه    هر دو ابژه . خانه و هتل،دارند خانهیی دیگر درجا

پوذیرش  اما  و...(، تخت، کمد، چند تابلو، دستشویی) هم دارند
چقودر  روی، چقودر بموانی،   کند به کدام اتاق ب تنظیم می هتل

به مشتری موقوت   یبیشتر غیر از این چیز... و و هزینه بدهی
 دهد.  ینمخود 

تنوع کوارکردی و عملکوردی خوود،     ۀواسط بهشهر مدرن 
ماقبل خود را دگرگوون   ۀی جامعها ارزشبسیاری از مفاهیم و 

 صورفاً . در این ساختار جدید، خانوه  را خانه ازجملهکرده است، 
خانوۀ   گاه، فاحشوه  تواند خلوت رار خانواده نیست، میمکان استق

ی متنووع انسوان   ها نقشجایی که  شخصی یا دفتر کار باشد 
توانود   یمو ، خانه به عبارت دیگرشود.  شهری در آن آشکار می

 های متنوعی باشد. یشنما صحنۀ

ای زیسته و کدهای سینمایی: فقدان روح فض: 57سکانس 

 (17:37:11تا  17:73:32دقیقه( )از  79خانه و نزول )
پوایین از   سازد. نگواه روبوه   عود را مشکل میشکسته ص شیشۀ

شود: نخست در نشوان   تکرار می بارپشت شیشه برای سومین 
سوم در  و دادن عامل تخریبگر خانه، دوم در نشان دادن شهر

                                                      
1. http://www.cnrtl.fr/definition/h%C3%B4tel 

بوه عنووان   ، شهر و مورد  وساز ساخت. متجاوزنشان دادن مرد 
 شوند. عامل ویرانی نشان داده می سه

 وارد شووودن ودرون، خوووار  شووودن/دوگانوووۀ بیووورون/

مانده  یباقکند. دوربین در درگاه  بروز پیدا می 2گسست/پیوست

از پیرمورد بوه هموراه عمواد خوار        ییآمود گوو   خوشو برای 
نگواه در سوکانس اول و زموان فورار       شوود. ایون دریچوۀ    نمی

و پناهگواه   مثمنبود. اما خانه شده  دیدهساکنین آپارتمان نیز 
و در سوکانس اول تورک آن مصوادف بوا نواامنی       استآدمی 

ای که  در خانه و در مصاف با غریبه بار ینااست. حس ناامنی 
 شود. دارد القا می ورودقصد 

یت وضووعدکووور خانووه، محلووه و شووغل افووراد نمایووانگر   
دارند. عالوه  گرایانه واقعو سبک  است آنهااجتماعی -فرهنگی

پوول   نیز بوده و بوا  3نمایانگر اخالق جمعیاین عناصر  ،بر آن

ها،  کنشگران، سبک ابژه میان مرتبط هستند. ارتبا  توتمیکی
 ... وجود دارد.نوع محله و
اسوت و یوک     خانوه عمواد شکسوته    های آشسزخانۀ شیشه

اصلی اسوت، اموا    ۀآن شده است. این خان باعثعامل خارجی 
ساکنان آن را مجبور بوه انتقوال کورده و دکوور     عامل خارجی 

ست که دیگر چیزی در خانوه  ا است. این بدان معنا شدهخالی 

4وجود ندارد تا با بار هویتی
زنود. دکوور   بفاصله دامون  به خود  

بوه  شود. فضای خالی موجوب ایجواد پیوسوت، یوا      کنشگر می
دو مرد در محویط مسوتقیم و    قرار گرفتنباعث  ،عبارت دیگر

ابتدا و متفاوت در  5دو روش وجودی ،گردد. در حقیقت یآنی م

شود،  د. در انتها زندگی متوقف میشون انتهای فیلم معرفی می
محیطِ تهی روابط افراد را از نوع  .یستاده استبازاگویی زمان 
 کند. مستقیم می

آشووسزخانه مرکووز و کووانون گرمووای خووانواده محسوووب   
رما و ، فاقد استحکام، گشود، اما تهی، فاقد اسباب و راحتی می

ی خسوته و  لبو  تشنهپذیرای  این، وجود با آتش گشته است، اما
هور  »معتقود اسوت،    باشوالر کوه   طور همانگردد.  فرسوده می

 کند. خانوه  ای، وضعیت روحی را آشکار می تصویر بزرگ ساده
 «وضوعیت روحوی اسوت   حتی بیش از یک منظره بیانگر یک 

خوور شوواهد خووواهیم بووود در سووکانس آ .(11: 2119باشوالر،  )
چگونه دگرباره خانه و رعنا به یکدیگر تشبیه شده و انعکواس  

، نود متزلزلهر دو  شود.  بینی می یشپوضعیت روحی او در خانه 
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 کنند. اما دیگری را پذیرفته و حمایت خود را دریغ نمی
شووب، در ایون سووکانس دوگانوۀ دیگووری بوه شووکل روز/   

 هوم  بوه کند، اما این موازنه نزد پیرمرد  کار/استراحت بروز می
کنود و از منوزل خوود فاصوله      ها کار موی  یخته است. او شبر

گیورد، دلیول آن نیوز قلبوی بیموار اسوت. قلوب در اینجوا          می
زنودگی را در بودن بوه جریوان      تنهوا  نهکارکردی دوگانه دارد. 

، قلوب  یجوه تدرنعشق و محبوت اسوت.    نمادآورد، بلکه  یدرم
 کند. عشقی بیمارگونه را نیز تداعی می بیمار

نگاه باال به پایین عماد بر مرد سرانجام او را بوه تواریکی   
در  قورار گورفتن  بلکوه   ،ترسواند  افکند اما تاریکی او را نمی می

تاریکی را ترسواند. روشونایی/   سوت کوه او را موی   جای بسته ا
تووان   یمو را بسوته  جهل و همچنین دوگانۀ باز/معادل آگاهی/

مترادف آزادی/بند و سرانجام پیوست/گسست در نظر گرفوت.  
عماد در جهل بوه سور بورده و     ازنظراما مرد آزادی را طلبیده، 
 الیق روشنایی نیست. 

هوای شوهر کوه در سرتاسور      یباً تمامی نشانهتقردر اینجا 
خانوه بازسوازی    ، در فضوای بسوتۀ  درآموده فیلم بوه نموایش   

نوی، تنهوایی، تواریکی، گسسوت،     ، ویراشود. ساکنین بیمار می
 هستند که شهر و ساکنینش از ییها چالشهمگی  ،...اسارت و
 عاجزند. هاحل آن

نتیجه: زوال فضای شهری و ارتباطات : 59سکانس 

 (17:99:11تا 17:39:11دقیقه( )از  73اجتماعی )
عناصر تصویری سینمایی نقش مهمی در ایون سوکانس ایفوا    

ها، تراولینوگ   ها، دکادره کنند. نماهای نزدیک بر هنرپیشه می
همگوی از بوار    ،بر پیرمورد یین پاهمراه با رعنا، نماهای رو به 

دارند. زمان بار دیگر به  یی حکایتی باالشناخت روانعاطفی و 
ای بور   مورده  مدت تقریبی بیست دقیقه و بودون هویچ زموان   

 سنگینی این فضا افزوده است.
حالووت  درتاوواتر و زنوودگی حقیقووی پیرموورد و همسوورش 

 سورمتنیت  یگور، گردد. از طرف د و آشکار می واضح بینامتنیت
کند.  بین فیلم گاو و زندگی عماد و رعنا نیز خود را نمایان می

رسوید،   بوه نظور موی    تور  پررنوگ مردان   نقش یش از اینپاگر 
کننود.   بیشوتری پیودا موی    ایانی محوریت زنانۀی پها سکانس

و از  فوروش  دسوت  یوک طورف   ازپیرمرد و ویلی )مردانی که 
رونود و   طرف دیگر خریدار محبت هستند( به کام مورگ موی  

بر بالینشان اشک ریخته و فقر را دلیل این مصویبت   آنهازنان 
رسوند.   دانند. هر دو صحنه در خاموشی مطلق به پایان می می

هوا نیوز سورانجام بوا سوقو  پایوان        به باال در پلوه  حرکات رو

شوکلی )زنوان گریوانی     لحاظ ازفیلم گاو نیز، هم  باپذیرد.  می
موردان(،   شوند( و هم مضمونی )استحالۀ که از خانه خار  می

 شود. دیده می 1یحضور هم ۀرابط

، گذشت رعنوا  است یزبرانگ تثملاما آنچه در این سکانس 
گذشت عماد است. افکار عمومی بر ایون حادثوه سوایه     و عدم

ها بین عماد و  ست که تفاوت ارزشا است و در اینجا یفکندهن
کنود. یکوی انتقوام و دیگوری گذشوت را پویش        می رعنا بروز 

بود،  بینی شده یشپکه در سکانس دوم  طور همان ،گیرد و می
اند و  دچار استحاله شده زمان مرور بهدر هر دو داستان  انمرد

زن گریان از این حادثوه، دیگور خانوه را پناهگواه نسنداشوته و      
از خانه بعد از یوک مکوث کوتواه     خار  شدندوربین دیگر در 

شوود.   تردید به خود راه نداده، به همراه رعنا از خانه خار  موی 
هوایی نوو در جریوان     سازه وساز ساختدر این خیابان کماکان 

اری و ویرانووی و هووایی کووه در شووهر ناپایوود  اسووت. سوواخت
 بناهایی نو به همراه دارند. حال یندرع

فیلم، مانند آغاز فیلم با شهر است. شهری که  بندی یانپا
ای پور از   خانواده را از خانه رانده بود، این بار از طریق اودیسه

مسیری جدیود از فراموشوی و گذشوت و     ،درد و رنج و جدایی
ابوط انسوانی و   پناهگاهی جدید ناشی از درکوی متفواوت از رو  

 روشنی یکتارگشاید. مسیری که در  شهری پیش پای زن می
شود تا به صبح ختم شود. مسویری کوه از تفورد     شب آغاز می

فوردی و   کوامالً شود. خودآگاهی رعنا کنشی  آغاز می ها انسان
 ناشی از درکی جدید از جامعه است.

خالصه، در فیلم فروشنده، با تمرکز بر عناصر سوژه،  طور به
 (7کنش و فضا، به نتایج زیر رسیدیم: )نک. شکل شمارۀ 

مجتموع   یوک  یهوا  بوا لورزش   یشوهر  یفضوا  :سوژه

اضوطراب و تورس    یزش،از احتمال ر یو آشوب ناش یآپارتمان
 عنووان  بوه هوا،   . سووژه دهود  یو مورگ را بازتواب مو    یرانیاز و

داسوتان قورار    یوۀ ما شهرها، دست در کالن یشهر یها انسان
خود  یدارناپا یتدر وضع یبه تعادل یدنو به دنبال رس اند گرفته
بوده  یرامونپ ی که عامل آن کنش و فضا ی. عدم تعادلدهستن

اسوت،   یو نوسواز  یوب که در حوال تخر  یشهر یاست. فضا
 یهوا  سازه یبرا در کنار تخر یروابط انسان یباز تخر یصورت

 نیام یوندپ یلو ترمز اتومب یابانخ ی. صدادهد یشهر نشان م
 .خانه است یرونو آشوب درون و ب نظمی یب

 عشوق و  یآزاد یاصول  ینحوول مضوام    یرنوگ پ :کنش

آن هسوتند.   یقعمول مصواد   یو آزاد یوان ب ی. آزاددچرخ یم
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از  یناشو  رسود  یاگر مبهم به نظر م آنها یچیدگیو پ یدوگانگ
 یوجود یها بحران یلبلکه به دل ،یستن یاخالق یجستجوها

کوه نخسوت    آنهوا  یالتاسوت. تموا   یاجتمواع  هوای  یبو آسو 
اسوت کوه از    یشوناخت  روان یاست، بحران یرپذ سلطهگر/ سلطه
 .است برخاستهمدرن  یایدر دن یدجد یتهو یجستجو

شهر مدرن و عناصر آن روبرو  یدۀبا پد یلمف یندر ا: فضا

خانه  ۀوجه آن فقدان خانه است. استحال ینتر که مهم یمهست
 گونوه  ی نموادین به خانواده به شکل شده وارد یب آس یجهو درنت
 یشوهر  یاو در فضواها  ییجوا  جابوه  ییگربه و توانا یدر آزاد

 یون خشونت، ظلم و زوال سه عنصر ثابوت ا  .شود یمشاهده م
 یمل، همچنان که زشهر کالناست.  یرتصاو یال البهشهر در 

 یعصوب  یکوات تحر ی وزدگ با خود دل ،گوید یم( 273: 7373)
  .آورد یبه همراه م یرونیب یها از محرک

 نتیجه 
که تهوران را همچوون پرسووناژ سوینمایی متصوور       یهنگام

شویم، رویکردی پدیدارشناسانه بر تصاویر، ارتبا  با فضا یا، 

شووهر از خووالل   1«جغرافیووای خصوصووی»بهتوور بگوووییم، 

شناسوی تهوران در    گردد. زیبایی بصیرت سینمایی آشکار می

ای  ز هسوت  رابطوه  بصوری نیو   2منودی  سینما نوعی تجربوه 

است که به مشاهدۀ دنیوای شوهری از خوالل     گونه یالوگد
 کند.  تصویر کمک می

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   

یه بر تکشهری در سینما با  مورد ارزیابی قرار گرفتند. فضای
سه عنصر سوژه، فضوا و کونش شناسوایی شودند. شوناخت      

ای کووه فوورد )بووا  یووک طوورف در تجربووۀ زیسووته ازفضووایی 
اجتماعی( از مشواهدۀ فضوای واقعوی    -خصوصیات شخصی

دارد، نهفته است، و از طورف دیگور، بوا انوواع ترفنودها بوه       
ایون  شوود.   در فیلم دعوت موی  شده ییبازنمامشاهدۀ فضای 

های متفاوتی دارد و شامل ابعاد شعری، تواریخی و   فضا الیه
یر توثث کوه تحوت    سینمایی است. در چنین فضوایی، درحوالی  

ها و  ، کنش پرسوناژ، فعالیتقرار داردسازمان قدرت در فضا 
 گیرد. های او شکل می انگیزش

ارزش اثر فرهادی به دلیل ایجاد حاالت حسی خواص از  
فرهنگی این کوارگردان  -اجتماعی طریق وابستگی به عالیق

                                                      
1. géographie intime 

2. empirisme 

 فهوم  و خوانواده  یختنفورور  روایوت  برجسته است. فروشونده 
 روایتی است  یانداز پوست حال در ای جامعه در آن از متعارف

ایون  . نودارد  شوود  جایگزین باید آنچه برای ای نسخه هیچ که
 شوکلی  بوه  ،اموا  اسوت  خطوی  حادثۀ یک از سرراست روایتی
 تواریکی  آنکوه  بوه  علم با ،است کیتاری به شدن خیره مهیب،
 ببلعد. خود در را تو است ممکن

 «خواسوت »اجتمواعی بور    «های بایستن» در این جامعه،
شناسی، فضوایی طبیعوی و    فردی سایه افکنده و فضای تخیل

بوه   دسوت  دونمایاند. شوهر و مورد هور     فرهنگ را می از دور
زنند. تهاجمات به خانه از نووع تهواجم    تخریب ماده و روح می

پیرمرد و در  ست  حیوانیتی که در عمل تهاجمیموجود زنده ا
از خشم و نفرت عماد در سکانس آخر همراه  بر خواستهفریاد 

 شود:  است. زوال معنایی به اشکال کلی نشان داده می
 تصاحب مستقیم دیگری: تجاوز، -

یرمستقیم دیگری: از میان بردن ارزش غتصاحب ناپیدا یا  -
 دیگری و خواست او )زن(،

یکدسووت شوودن هویووت اقشووار متفوواوت، فرهنگووی و     -
 غیرفرهنگی )هنرپیشۀ فروشنده و فروشندۀ واقعی فیلم(.

 

مکوانی ارتبوا    -بوا عناصور فضوایی    یفرد یناباما روابط 
 مستقیمی دارند:

هوای   یتشخصموازی مابین مکان )شهر و خانه( و  رابطۀ -
 سازمان قدرت و تخریب زندگی زناشویی، اصلی: رابطۀ

قطووع روابووط اجتموواعی و رویووارویی افووراد بووه شووکل     -
موووازی، نمووای دور، تراولینووگ همووراه بووا  هووای ینتوودو

 ،شخصیت زن

 ۀتووالی زوال تودریجی بوه شووکل عناصور شوکلی شیشوو      -
دریجی نماهوای رو بوه     ظهور تو ن خانهشکسته و میزانس

 پایین،  

شناختی به شکلی پویا و پایدار  ایجاد تداوم حسی و زیبایی -
ها نوزد   ابژه ی متوالی به شکل عرضۀ معماگونۀها پالندر 

 ،یافتن متجاوز در ،بیننده و عماد

بر مرزهای فضایی میان داخل و خار  خانه، محرم  یدتثک -
 و نامحرم، خانه و هتل،

کورده و   ییود تثهوا آن را   تهرانی ینذه یرتصوتمامیتی که  -
و از ابتدا تا انتهای فویلم در حوال    استپایدار  حال یندرع

 است. وساز ساخت
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