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 « خانۀ پدری»های  در فیلم« درْ»تفسیر زیملی 

 «داشتنی های دوست آشغال»و 
 2، بهارک محمودی1پور آرش حسن

 9/2/99، تاریخ تایید:13/12/98تاریخ دریافت:

 چکیده
ای است  شناسی فرهنگی و بینارشته های مطالعات فرهنگی و جامعه از حوزهحیات فرهنگی اشیاء یکی 

بضاعت است. ما در این مقاله با عنایت به این کاستی پژوهشی  های ایرانی، محدود و کم که در پژوهش

مثابه یک شیء و پدیدار نظر کنیم.  به« در»تالش خواهیم کرد تا به موجودیت اجتماعی و فرهنگی 

ای برای بازاندیشی پیرامون مفاهیمی چون: امر تاریخی،  عنوان واسطه تواند به ش میشیئی که حضور

« خانۀ پدری»جنسیت، فردیت، سلطه و رازداری عمل کند. این امر از خالل مطالعۀ تفسیری دو فیلم 

)محسن امیر یوسفی( محقق خواهد شد. رویکرد « داشتنی های دوست آشغال»)کیانوش عیاری( و 

شناختی ما در این مقاله، مبتنی بر آراء و نظریات زیمل است. نتایج این مطالعه با پذیرش  نظری و روش

دهد که پدیده  نشان می« انسان موجودی است مرزآفرین و دارای قوه وصل و فصل»فرض که  این پیش

یر تنها عاملی برای نمایش دیالکتیک درون و بیرون و همچنین امر شخصی و غ در این آثار، نه« در»

شود که با همنشینی با عناصری دیگر همچون دیوار، قاب، پنجره و قفل، چونان یک موتیف  شخصی می

کنند که باب تفسیر اجتماعی درباره تکرار تاریخ، تسلسل حوادث و نسبت  ای معنایی عمل می و منظومه

 گشایند. و سُلطه را باز می آنها با جنسیت

در جوانی، ماجرا، مرز، جنسیت، رهیافت دیالکتیکی، گئورگ تاریخ اجتماعی اشیاء، واژگان کلیدی: 

 زیمل.
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 مقدمه و طرح موضوع

 همه کارهایِ جهان را دَر است

 1مگر مرگ کان را دَری دیگر است.

ای است که برای گروهی از آدمیان با معنا باشد، بتوان  ، عین یا شیء، هر پدیده2به باور بلومر

رجوع کرد. به بیان دیگر اعیان آن جهانی است که انسان به آن اشاره کرد و به معنای آن 

(. 1386شود )تنهایی،  واسطۀ معانی در رابطه متقابل با آن است و به جهان آدمیان وارد می به

( معتقد بود تجربه، همواره با اتکاء به 1379) 3شود. کالینز ، از جمله اعیان فیزیکی تلقی می«در»

دهیم، آنها را به  به محض این که به اشیاء توجه نشان می دهد. ما برخی اشیاء خاص رخ می

اشیاء »شناسی صرفاً با  نیز جامعه 4کنیم. از منظر گارفینکل مند بدل می موضوعات نشانه

 سَروکار دارد.« مند نشانه

مثابۀ حامالن  ( معتقد است اشیای بیرونی به1390به نقل از ذکایی، 109-118: 2008) 5آسمن

کنند که پیش از این تنها در حافظۀ فردی ذخیره شده بود. از نظر او،  ایفا می حافظه، نقشی را

آید، بلکه در ارتباط با نمادهای  های انسانی پدید می حافظه نه تنها در تعامل دائم با دیگر حافظه

تر جلوه  ها نقش نمادهای بیرونی حتی مهم بیرونی متجسد نیز قرار دارد. در سطح اجتماع و گروه

شوند )بناها،  کننده تلقی می ها و اجتماعات نیز از طریق اشیایی که یادآوری ند؛ زیرا گروهک می

حافظۀ »کنند. آسمن معتقد است  وپا می ای دست ها، آرشیوها و موارد مشابه( برای خود حافظه موزه

کان دهد(، برای اینکه ام )نامی که او به حافظۀ اجتماعی می« حافظۀ ارتباطی»برخالف « فرهنگی

ها را داشته باشد، در صورت از کالبد خارج شدة خویش نیز  متجسد شدن مجدد در توالی نسل

 حیات داشته و مستلزم نهادهایی برای حفظ و کالبدبخشی مجدد به آن است.

شناسی که در  فقط در جامعه سو نه به این 1920تدریج از دهه  مطالعات فرهنگ اشیاء به

( 1397کنند. کاظمی ) ن راجع به اشیاء و زندگی آنها صحبت میگیرد و متفکرا فلسفه قوت می

ها معتقد است پارادایم فرهنگ مادی اعتقاد دارد  در معرفی یک رویکرد جدید به مطالعۀ ابژه

ها برقرار  فرهنگ و زندگی خود را دارند و مناسبات خودشان را با دنیای انسان« اشیاء»که 
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1رهنگ عینیایشان معتقد است مطالعه ف .کنند می
2و زندگی اشیاء 

در مطالعات زندگی روزمره  

گیرد. در این  شناسان قرار می همچنین زندگی اشیاء مورد مطالعه انسان .باید لحاظ شوند

اراده و  شود که نباید اشیاء پیرامون را اموری ساکن، منفعل، بی مباحث بر این نکته تأکید می

غیرتأثیرگذار فرض کنیم. آنها بخشی از زندگی ما هستند و تأثیرگذارند و وقتی بهتر فهمیده 

تنها  روابط اجتماعی زندگی شهری ما درک شوند. در این فهم، اشیاء نهشوند که در شبکه  می

ها معنا تولید  دهیم، بلکه این ابژه در زندگی ما حضور دارند و ما به آنها معنا و شکل می

کنند،  شناسان فرهنگی به معانی فرهنگی که اشیاء در زندگی روزمره تولید می کنند. انسان می

شناختی، اشیاء حامل معانی فرهنگی هستند و  عات فرهنگی و انسانتوجه دارند. در فهم مطال

 دهند. دنیای معانی زندگی روزمره ما را گسترش می

شناسی معتقد است که اشیاء در جامعه مدرن و  شاید نخستین کسی است که در جامعه 3زیمل

با خودشان دارند ها و هم  داری یک حضور مستقل دارند و شبکه روابط مستقلی هم با انسان سرمایه

دهند. او نسبت به این شبکه روابط اشیاء، هم رویکرد مثبت و هم  نهایت زندگی را شکل می و در

کند، به نقش مثبتی که اشیاء در  ها و درها صحبت می رویکرد منفی دارد. مثالً وقتی راجع به پل

، «پول»هایی چون  دهبنابراین زیمل راجع به پدی کنند، اشاره دارد؛ برقراری ارتباط ایفا می

کوشد زندگی فرهنگی اشیاء  نویسد و از زوایای مختلف می ، ویرانه می«درها»و « ها پل»، «دستگیره»

نفسه چیزی برای  (. به نظر زیمل، اشیاء فی1384و الجوردی،  1394را توضیح دهد )کاظمی، 

دة دیگری است. پدیدة دهد و هر پدیده، حامل پدی گفتن ندارند. هر جزئی به جزء دیگر ارجاع می

مطلقی که با بقیه ارتباط نداشته باشد و در خود و برای خود اعتبار داشته باشد، وجود ندارد. 

کند. برای او این کار مانند خلق یک اثر  گونه است که زیمل جزئیات را به جوهر زندگی وصل می این

نه چیزی نیست جز نشان دادن شناسا گوید ویژگی اصلی رویکرد زیبایی هنری است. زیمل به ما می

کالم نشان دادن جوهر و معنای چیزهای جزئی. در نظر  نوع امر جزئی یا قانون امر تصادفی و در یک

شناس یا موارد مشابه چیزی متفاوت از کار هنرمند نیست؛ هنرمند هم  او کار فیلسوف یا جامعه

 (.1386د )غفاریان، کن دهد، بلکه آن را بازسازی می واقعیت را صرفاً بازتاب نمی

عنوان  تک اشیای به تصویر درآمده در آثار سینمایی را به توان تک بر این اساس است که می

از یک کلیت معنادار به تفسیر درآورد )کاظمی و محمودی: « ای شده معنادار و بازسازی»جزء 
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2  Thing ’S Life 

3 Georg Simmel  
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یب و ارتباط فقط به شکلی مستقل که در ترک (. اشیایی که حضورشان در قاب سینمایی، نه1387

تواند میانجی فهم  شوند؛ تفسیری که می پذیر می با سایر اجزای موجود در همان قاب تفسیر

« در»مسئله و پاسخی برای پرسشی دیگر به شمار رود. این درست همان امکانی ست که وجود 

که ای  برای ما فراهم کرده است. پدیده« داشتنی های دوست آشغال»و « خانه پدری»در دو فیلم 

پوشی داشته باشد، اما در این دو فیلم، معنادار  هرچند ممکن است، حضوری طبیعی و قابل چشم

توجه است و به ما در فهم مسائلی دیگر همچون تصویر زن، سُلطۀ مردانه و خانواده نسبت  و قابل

ردن قاب فقط ابزاری برای پر ک رساند. دو فیلمی که این پدید در آنها نه آنها با تاریخ، یاری می

 رود. برنده به شمار می تصویر که موجودیتی پیش

 تأملی نظری

شناسان  جامعه در نظریۀ زیمل یک هزارتوی پیچیده، چندالیه و تودرتو است. در بین جامعه

توجه کرد. زیمل معتقد بود،  « کنش متقابل»شناسی بود که به  کالسیک، زیمل اوّلین جامعه

روابط دوجانبۀ میان عناصر نامحدود و نامی است برای تعدادی از ای نامحدود از  جامعه، شبکه

دیگر، جامعه، بافتی پیچیده  عبارتی اند. به افراد که از طریق کنش متقابل به یکدیگر پیوسته شده

های متقابل است. وی بر آن بود که جامعه به میانجی کنش و کنش متقابل و رابطۀ  از کنش

به داشتن رویکرد خردگرایانه مشهور است و اساساً خصیصه  ویشود.  پذیر می اجتماعی امکان

 (.1384است )کاظمی، « جزءنگری»شناسی زیمل  جامعه

 هایی ابژه افراد، چون اجتماعی های کنش برهم آن در که بومی است سان به فضا تعبیر زیمل به

جامعه  به توان می نتیجه در شود؛ می منجر هنری خلق اثر به هنرمندانه نشینی هم با که است

 (. اهمیت1386است )فریزبی، تعامالت اجتماعی محتوای که نگریست شناختی زیبایی کلی مثابه به

 قسمتی در توان می شناختی را جامعه مطالعات در ها کنش واکاوی ارزش بی ظاهر به و ترین کوچک

 است این واقعیت در اختیشن زیبایی تفسیر و مشاهده ذات ما نظر از»گوید:  یافت که می او گفتار از

و  ذات و است تصادفی آنچه در را مند قاعده امر همتاست یافت، بی آنچه در توان می را عادی امر که

 جهان معنای تمام یافته، تربیت کامالً نظر چشم است. از موقت و ظاهری آنچه در را چیزها اهمیت

   (.1386)فریزبی، «تابد می بیرون به منفردی نقطۀ هر از کل یک مثابۀ به

 ابعاد شمرد. این برمی آن بُعد برای پنج فضا، اجتماعی وجوه از اش بندی صورت در زیمل

« سیالیت»و « فاصله یا مجاورت»، «اجتماعی صوری ثبات» ،«مرز»، «یکتایی» از عبارتند
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 یا دولت، شهرداری ابژه، دو هیچ یکتاست؛ یعنی فضایی هر زیمل .( به باور54 :1396 )ژلنیتس،

 با را خود فضا یکتایی نویسد می کنند. زیمل را اشغال واحدی فضای زمان هم توانند ای نمی خانه

 داللت مرزها است. این فضایی، مرز هر دوم (. ویژگیSimmel: 1997, 138سازد ) می مرتبط ها ابژه

 مادی یا فیزیکی های جامعۀ زیستی دارد. مرز صرفاً واقعیتی صورت فضامندی فهم برای مهمی

سازد )فروزنده و  را می ها گروه بین و افراد بین روابط که است اجتماعی بلکه ساختی نیست،

 ویژگی .است اجتماعی صور تثبیت در آن ظرفیت همانا فضا، سوم (. ویژگی1398منصوری، 

 یا ویژگی پنجم فضا تحرک .است فضایی دوری و نزدیکی احساس زیمل، نگاه در فضا چهارم

به نقل از توفیق و  1903است )زیمل،  ارتباط در فضا کنندگی تثبیت ویژگی که بااست  سیالیت

 مرز، یکتایی، منظر از های گوناگون موقعیت در را فضا (. در واقع کنشگرها14: 1393خراسانی، 

 کنند.  تجربه می سیالیت نزدیکی و -دوری ظرفیت تثبیت،

 شان عملکردی وجه او پیش از تا که را ساز انسان پدیدة دو این ،«دَرها و ها پل»مقالۀ  در زیمل

 های کنش برهم برای کالبدهایی چنین ساختِ که را امکاناتی و کند معنا می تحلیلی بود، توجه مورد

 معتقد مرزآفرین، است موجودی انسان با اینکه در رابطه کاود. او می آورند، می فراهم اجتماعی

 همواره انسان هر وجود که طوری است؛ به برخوردار فصل و وصل قوة از بشری، است؛ موجود

 هم بتواند آنها را به تا کند می سوا هم از نخست را چیزها است. انسان، دیگری وجود فرض پیش

 پل است. بدون مجاورت و فاصله از تازه نوعی درک آمدن پدید ضامن پل، او منظر کند. از مرتبط

 بین آنها معلوم پل که و مسلمی متقن طریق با اما ندارند، معنایی نفسه فی های جدا مانده کرانه

رسد. در  می خود اوج به که است پل ساختن در عمل شوند. این می واجد معنا مفاهیم این کند، می

 مکان، جدایی از ناشی منفعل با مقاومت فقط نه پیوند، ایجاد به انسان ارادة رسد می نظر به اینجا

 گسترش این موانع، بر غلبه با روست. پل روبه نیز خاص بندی شکل یک فعالمقاومت  با ضمناً بلکه

 در تنها نه رودخانه سواحل که ماست نظر از کند. فقط می نمادین مکان، بر را ما ارادة قلمرو

 مطابق نخست هستند. اگر ما آنها را جدا هم از ضمناً بلکه اند، شده واقع  های مختلفی مکان

 میان آنها معنایی نخواهد جدایی از ما تصور نکنیم، مرتبط هم تخیلمان به و اننیازهایم اهدافمان،

 (.simmel: 1997داشت )

مثابه جدایی و پیوند دو روی یک سکه هستند  به اعتقاد او استعارة پل و در به

(Houtum,Struver: 2002,142در به .)  :منظور منع و گشودگی روابط با جهان بیرون است )همان

کند.  دهد که انسان چگونه وحدت یکدست و مستمر این هستی را تقسیم می در نشان می(. 143
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زیمل بر این باور است که نخستین انسانی که راه را ساخت، نخستین کسی که در را ساخت؛ بر 

قدرت آدمی در مقابل قدرت طبیعت افزود؛ او از فضایی که پیوسته نامتناهی است، بخشی را جدا 

ای از مکان  ر واحدی خاص در انطباق با یک معنا شکل داد. به این طریق، قطعهکرد و آن را د

کند. دقیقاً به  وحدت یافت و از بقیه جهان جدا شد. در بر جدایی میان درون و برون غلبه می

تری از جدایی از همه فضای بیرون  توان باز کرد، بستنش حس حتی قوی خاطر آنکه در را می

کند. در تصویری از یک  که انسان دیواری صرفاً ساده را بنا می یسه با وقتیکند در مقا ایجاد می

تواند تکیه کند و واحدی متناهی است که ما  کند یا می نقطه مرزی است که انسان بر آن تکیه می

ایم، دوباره به همین فضای نامتناهی  ای از فضای نامتناهی که ثبات بخشیده از طریق آن قطعه

خورند، اما نه  از طریق این واحد متناهی محدود و نامحدود به هم پیوند می دهیم. پیوند می

صورت امکان یک  گونه که در یک دیوار صرف شاهدیم؛ بلکه بیشتر به صورت هندسی مُرده آن به

کند؛  برخالف پل که فقط امر محدود را به امر محدود وصل می -مبادله مستمر و دوسویه 

کند که فرد از کدام  که فرقی نمی کند، درحالی شده آزاد می ن نقاط تثبیتبنابراین در، ما را از ای

جهت از روی پل بگذرد، تفاوتی کلی میان قصد به درون آمدن و قصد بیرون رفتن در مقایسه با 

سوی هستی  سوی جهان و از جهان به در وجود دارد. از طریق در زندگی از هستی در خودش به

 (.Simmel ،1997 :123- 117کند ) در خودش حرکت می

ایستاده  آن روی دقیقاً بلکه آن، دو سوی بر نه که انسان مرزی است تماماً ای نقطه عمالً در،

 بر مرزی است همیشه یابیم، می آن را در خود ما که ای است. محدوده بشر عاملیت است. در ضامن

که  است مرزی نقطۀ یک از تصویری در متافیزیکی؛ بنابراین، وجود یا فیزیکی وجود نامتناهی

 از ما که است متناهی بایستد. در واحدی تواند می یا است ایستاده آن روی عمالً انسان همیشه

 همین فضای به دوباره ایم، بخشیده ثبات آن به را که فضای نامتناهی از ای قطعه آن، طریق

خورند  پیوند می هم به نامحدود و متناهی، محدود واحد این طریق دهیم. از می پیوند نامتناهی

. )تمام منابعی که تاریخ میالدی دارند، به صورت انگلیسی نوشته شوند(( 1994 )زیمل،

 اجتماعی، روابط در مرز مفهوم که رساند نتیجه می این به را ما بشری، های ساخته به رویکرد این

 واقعیتی مرز، دیگر بیانی پذیرد. به می آن تأثیر از هم و گذارد می آن تأثیر بر هم است که مفهومی

 مکانی شکل لحاظ به که است واقعیتی اجتماعی بلکه شناختی نیست، جامعه نتایج با مکانی

 .(57 :1386 )فریزبی، گیرد می
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 شناسانه مالحظات روش

شناسی زیمل پیوسته با یک رهیافت دیالکتیکی همراه است؛ رهیافتی که ارتباط متقابل و جامعه

دهد. او در سراسر  های واحدهای اجتماعی مورد تحلیل او را نشان میپویا و نیز درگیری

ورزد. به نظر زیمل، فرد اجتماعی شده های میان فرد و جامعه تأکید میمطالعاتش بر تنش

سو در جامعه عجین شده است  ماند؛ یعنی اینکه از یکپیوسته در ارتباط دوگانه با جامعه باقی می

جایی میان فرد و  ایستد. تأکید زیمل بر رابطۀ دیالکتیکی همهآن میو از سوی دیگر در برابر 

شناختی او را تحت تأثیر خود دارد. از نظر زیمل، اجتماع همیشه با جامعه، تمامی اندیشۀ جامعه

(. وی کوشیده 255: 1385هماهنگی و کشمکش، جذب و دفع، عشق و نفرت همراه است )کوزر، 

گیری  ها به محتوا و چگونگی شکل اجتماعی متداول بین انسان های صورت کنش است با توجه به

هایی پی ببرد. به عقیده زیمل، حیات فردی در یک دیالکتیک مداوم با  بروز چنین کنش

ها را  های اجتماعی درگیر است و جامعه صورتی است بااهمیت روزافزون که حیات انسان صورت

 (.119: 1382دهد )کرایب،  سازمان می

که کلیت ساختارى  نحوی ل مبتنى است بر تفسیر امر کلى به میانجى امر جزئی؛ بهروش زیم

شود. این امر،  زندگى مدرن از طریق رجوع به یک جزء، عنصر، تصویر، کنش، تحلیل و عیان مى

ها و خالصه هر یک از  هاى متقابل چهره به چهره، میکروارگانیسم یعنى عطف توجه به کنش

توان در هر یک  ت زندگى مدرن. وی معتقد است، کلیت معناى حیات را میاهمی اجزاى ظاهراً بى

کشاند و راجع  ترین امور می شناسی را به حوزة انضمامی از جزئیات آن یافت. زیمل فلسفه و جامعه

کند. به این دلیل زیمل را یک امپرسیونیست  ورزی می تکه اندیشه به جهان روزمره و تکه

ویا و ضدسیستمی است و این اندیشمند، سبک شخصی در تحلیل امور خوانند. تفکر زیمل، پ می

کند. از نظر متدولوژی زیمل در  اندازهای متعدد گفتگو می چیز، از چشم دارد و راجع به همه

شناختی روزمره  مند به مطالعۀ روابط جامعه نگر و عالقه گرا، جزئی بررسی مقوالت اجتماعی تقلیل

اهمیت، تصادفى،  فکر در نظریه زیمل با پرداختن به جزئیات ظاهراً بىافراد است. آغاز پژوهش و ت

منزله  شود که در نهایت، همین جزئیات به کلید فهم واقعیت اجتماعى به گذرا و حادث آغاز می

نشان  1پاره وار و تکه شوند. به باور زیمل، واقعیت همواره خود را در هیأتى قطعه کلیت آن بدل مى

اى را  دلیل، هیچ نقطه عزیمت ممتازى براى تفکر وجود ندارد و هر پدیدهدهد؛ به همین  مى

 توان ابژة تأمل قرارداد. مى

                                                           
1  Fragmentary 
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 روش مطالعه

زیمل معتقد است انسانِ اجتماعی، چنان نیست که بخشی از او اجتماعی و بخشی دیگر فردی 

با روشی  توان آن را، جُز گیرد که نمی باشد، بلکه وجود او با یک وحدت بنیادین شکل می

اش از یک کانون  او معتقد است انسان هم محصول جامعه است و هم زندگی  دیالکتیکی دریافت.

گیرد. تأکید زیمل بر رابطه دیالکتیکی میان فرد و جامعه،  مستقل و خودمختار سرچشمه می

عی شناختی او را تحت تأثیر خود دارد. او عجین شدن در شبکۀ روابط اجتما تمامی اندیشۀ جامعه

گوید جامعه هم پیدایش فردیت و خودمختاری انسان را  داند و می را سرنوشت گریزناپذیر بشر می

 (.256: 1382کند )کوزر، دارد و هم از آن جلوگیری می روا می

شناسی در نگاه اوّل برای زیمل یک روش و  شناسی صوری: جامعه صورت و محتوا در جامعه

ها عنصر جامعۀ زیستی  ت. روشی که تالش دارد از پدیدهچارچوبی تفسیری، تفهمی و تأویلی اس

اند  هایشان جدا افتاده شناختی از محتوا و هدف صورت استقرایی و روان را بیرون بکشد که به

خواهد یک علم تخصصی  شناسی هم اگر می (. زیمل معتقد است که جامعه49: 1386)واندنبرگ، 

های جامعۀ  صورت  ر منظم به انتزاع و استخراجطو و مستقل بشود، باید با روش استقرایی به

کننده  ای سردرگم جای برخورد با مجموعه زیستی از محتواهایشان بپردازد. از دیدگاه وی افراد به

شناس نیز باید همان  ها سروکار دارند، پس جامعه از رویدادهای خاص، با شمار محدودی از صورت

ها برای  د؛ یعنی تعیین شمار محدودی از صورتکنن کاری را انجام دهد که افراد عادی می

تحلیل  های متقابل اجتماعی به شکلی که بهتر قابل  ویژه برای کنش های اجتماعی به واقعیت

های متضاد و  های جامعۀ زیستی، ترکیبی شکننده از گرایش در نگاه زیمل، صورت باشند.

گرایانه نامید؛  اسی کنش متقابلشن توان همچنین روش ترکیبات دوگانه است. روش زیمل را می

گرداند  های متقابل میان افراد بر های فردی، بلکه کنش روشی که وقایع اجتماعی را نه به واکنش

 (.58)همان: 

های موجود در  ها، منافع و مقاصد پدیده ای از تمام انگیزه مجموعه« محتواها»در این رویکرد، 

اند و افراد در کنش متقابل با دیگران از آنها بهره  یل دادهها را تشک افرادند که درک اوّلیه از صورت

سمت  هایی از زندگی انسانی است که افراد را به شناسی آن جنبه برند. منظور از محتوای جامعه می

(. در 114: 1382کشاند؛ نظیر سوائق، اهداف و نیات کنشگران )کرایب،  معاشرت با دیگران می

کند  هایی از واقعیت را بیان می مفهومی است که آن جنبه «وامحت» ترین سطح فلسفی، تجریدی

گذارند.  حال، هیچ ساخت قابل شناختی را به نمایش نمی ذات دارند، ولی درعین به که تعیینی قائم
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های متقابل  های عام رفتارند که افراد در خالل کنش بازتاب الگوها و روال «های اجتماعی صورت»

ها  صورت»دیگر سخن به تعبیر زیمل؛  زنند. به آنها دست به انتخاب میشان از میان  اجتماعی

دهی امکانات نامحدود زندگی هستند تا از ثبات ساختاری برخوردار  دهندة روش سازمان نشان

ای هستند که فاعالن انسانی با انتخاب عناصری با انتخاب  کننده ها اصول ترکیب شوند. صورت

« آورند دار، فراهم می تجربه و تبدیل آنها به واحدهای معنی شکل عناصری از میان تودة بی

 (.83، 1381)لوین،

در این دو اثر سینمایی که به لحاظ معناشناختی اعتنایی ویژه به یک شیء به « در»تفسیر 

گیرد. تفسیر محتوایِ صورتی که موجودیت آن  اند، بر همین اساس صورت می ظاهر معمولی داشته

ای از واقعیات انسانی است که  کنندة جنبه عنوان یک شیء مهجور که بیان هدر قاب تصویر نه ب

های موجود در تاریخ سینمای ایران  پنهان مانده است. نکته اینکه هرچند ادعای سرشماری فیلم

در این « در»رود، اما این ادعا که موجودیت معنادار  ای ادعایی گزاف به شمار می برای چنین مواجهه

 یوند آنها با معانی مذکور، نویسندگان را به این خالء مطالعاتی متوجه کرد، بیراه نیست.دو فیلم و پ

شناسی صورت و محتوا، در  ها با توجه به جامعه الزم به توضیح است که در این مقاله تحلیل

صورت گرفته و نتایج آن در بخش نهایی ذکر شده است. توصیف   دو بخش توصیف و تفسیر فیلم

« در»به مثابه یک شیء در قاب و تفسیر بر اساس معنای این « در»حضور تصویری  با محوریت

رو خواهیم بود که یکی از آنها  روبه« در»است؛ اما در بخش تفسیر، ما با دو معنا از  انجام شده

حضور فیزیکی آن و دیگری معنای استعاری آن را در نظر دارند. در این معنای استعاری اشیای 

( اثری از کیانوش عیاری 1391« )خانۀ پدری»اند.  به تفسیر درآمده« در»ه مثابه دیگری نیز ب

( ساخته محسن 1391« )داشتنی های دوست آشغال»است که ساخت و نمایش آن مانند فیلم 

 داری داشت. امیر یوسفی حواشی فراوان و دامنه

 خانۀ پدری

جوانش را کشته و در خانه دفن خالصه داستان فیلم: پدری همراه پسر نوجوانش محتشم دختر 

ها و مقاطع مختلف به دختران و زنان است که  کند. فیلم روایت ظلم خانواده در طول سال می

شود. در تمام  باعث خودکشی یکی از دختران، مرگ مادر خانواده و بدبختی یکی از دختران می

لع هستند، اما سکوت ها همۀ اعضای خانواده از محل دفن دختر در عمارت قدیمی مط این سال

که  های دختر درحالی کنند. در نهایت پس از گذشت بیش از پنجاه سال از ماجرا استخوان می

 .شود عمارت در آستانه فروپاشی است، پیدا می
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 توصیف فیلم

هایی روی در نشان از دردی نهان و  شود. لکه یک: فیلم با تصویری بسته از دری ناگشوده آغاز می

اضافه شدن و قفل و اجزای آن تکمیل  طرح در قدیمی چوبی در ادامۀ تیتراژ فیلم بهمستور دارند. 

نظر از درون خانه و گویی در بطن امن فضایی قدیمی است. ما از بیرون  شود. نمای نقطه می

 خبریم. گویی خانه عالمی اسرارآمیز دارد. سراسر بی

رسد.  ا درآمدن در به ما میخبری و مسدود بودگی با به صد دو: این سکون سنگین و بی

شود. پسر خانواده یعنی شخصیت محتشم در را به روی او باز  دختری جوان )ملوک( وارد می

کند. گویی بیرون  بندد، اما قبلش به امر پاییدن جهان بیرون و بستن اقدام می کند. او در را می می

مری مخفی گردد. دختر با زور و خبر بماند و ا یا درون خبری است که باید از جهان مخالف آن بی

ها )درهای تودرتوی  ها و آستانه شود. او از گذرگاه فریبی رندانه به درون زیرزمین فرستاده می

کند و هراس، دختر مؤید رخدادی ناگوار درگذشته یا حالِ نزدیک است. دختر  زیرزمین( عبور می

های هراسناک از  شود. نگاه یاز خالل دری باز در زیرزمین، شاهد کندن گودالی دهشتناک م

پردازد،  دهد. دختر به اصالح فرش و تاروپود آن می ها به مغاک به ما اطالعی دردآور می خالل در

شود محصور  دَر بدل می رفته برایش به زندانی بی اما بین دیوارهای بلند زیرزمین که رفته

کند، موانعی  یک در عبور می که از کند بگریزد، اما همین گردد. دختر چند باری تالش می می

شود. این موانع انسانی هستند. پدری )حسن رحمتی( خشن و برادری  دیگر پیش او هویدا می

حل را در  ای نامعلوم سرپوش بگذارند و راه نشانده. آنها قرار است بر رسوایی همدست و دست

از توانش خارج است.  ها را مسدود کند، اما کند تا در بینند. دختر تالش می قربانی کردن می

درواقع امر در اینجا در عامل نجات است، اما مستحکم نیست و نیاز به تقویت دارد؛ بنابراین با 

شود. آنها دختر را  شکند و وارد می شود. پدر در را می آرایی تشکیل می محوریت در، دو صف

کند. او  حانه به فرار میشود. دختر تالشی مذبو اندازند و کمین تکمیل می چونان صیدی به دام می

شود. در نهایت مرگ در زیرزمین به  کند و متوقف می ها گیر می در آستانه خروجی زیرزمین و پله

 شود. ترین شکل ممکن حادث می ددمنشانه

چرا در را باز »شود. سؤالِ وی این است:  آید. عموی ملوک وارد خانه می سه: صدای در می

شما صندوقچۀ سِرین »گوید:  کند. پدر می اظهار خرسندی می؟ از مرگ مطلع شده و «کنی نمی

 بندد. او در را می«. اگرنه دودمان ما دود شده رفته
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شود. شخصیت  ای وارد می رویم. غریبه آید. ما نیز با دوربین به راهرو می چهار: صدای درمی

دهنده است  شکند. سفار خواهد فرش را پس بگیرد. پسر قبر را با فرش پنهان می حاج علی می

 گردد. که به هر نحو ممکن از همان دری که آمده زود برمی

خواهد بالیی سر دختر  شود. مادر از شوهر می آید. مادر مقتول وارد می پنج: صدای درمی

کند. پدر  شود. النگو را پیدا می کند. خواهر ملوک به ماجرا مشکوک می نیاورد و التماس و البه می

هایی که قرار است به عالم بیرون راهی به نور و روشنی باشد،  همان دریچهدر زیرزمین است و از 

 سواری است. کند؛ دختر در حال تاب هایش نظر می به سرنوشت شوم دختران دیگر و نوه

شود. او با مادر و خواهرانش در مورد آزار  آید. ریحانه، خواهر ملوک وارد می شش: صدای درمی

کند. شوهر مانع از کار و فعالیت در خانۀ پدری در  الیه میدیدن در خانۀ شوهر صحبت و گ

 ارتباط با فرش شده است.

آورد. او شوهر ریحانه است. در زیرزمین دعوایی بین  آید. علیرضا زغال می هفت: صدای درمی

خورد. شوهر به همسرش )ریحانه( به خاطر کار و  گیرد. ریحانه کتک می او و شوهر قلدر شکل می

ها همین زیرزمین است. علیرضا  کند. مأوا و محل همه این تعدی نۀ پدر ظلم میآمدن به خا

اگه یه بار دیگه بیایی توی این »کند  سپس اضافه می«. خوام زنم بیاد رفو نمی»گوید  می

شود؛ دیگر نه صدایی دری  شود. برادر وارد می رفته با حقیقت امر آگاه می مادر رفته«. قبرستون...

دوان به سمت  شاهد باز شدن در هستیم. ناگهان برادر را وسط حیاط و دوان آید، نه ما می

ایستد، به قبر مخفی  بینیم. پس از بگومگو با علیرضا، محتشم بر آستانه در می زیرزمین می

شود. پدر نیز بدون صدای در وارد  خواند. مادر مطلع می کند و سپس فاتحه می خواهرش نگاه می

کند.  ( از شدت غصه و گریه در همان محل دفن شخصیت ملوک فوت میشود. مادر )معصومه می

شود. حال این محل مرموز، محل مرگ  گر خبر مرگ همسرش می ایستد و نظاره پدر در درگاه می

 دو نفر از یک خانوادة سنتی شده است.

شود. با عمه )فرخنده( گفتگو  آید. دختر محتشم )سکینه( وارد می هشت: صدای درمی

. موضوع خواستگاری است. شخصیت سکینه به دلیل امتناع از این وصلت از پدرش کند می

شود. این تعدی هم در  شود و پدربزرگ وارد زیرزمین می خورد. در گشوده می محتشم کتک می

کند. این امر  شود. در پستوی نهایی زیرزمین؛ همان محل وقوع فاجعه صدا می زیرزمین حادث می

رغم تهدیدهای پدر  آورد. سکینه به گوید، در می زحمت سخن می کنون بهصدای پدربزرگ را که ا

رود. دختری پشت درمانده و  نوای خانواده، به مجلس وصلت نمی و همراهی دیگر اعضای هم
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شود تا بتواند پنهانی به سکینه تریاک برساند تا  گوش ایستاده است. دری توسط بچه بسته می فال

دست خودش قربانی شود. خانواده از این امر مطلع شده و او را راهی  خود را از پای درآورد و به

کنند. شخصیت فرخنده در جستجوی قبر خواهر پس از بیست سال است. او  بیمارستان می

کند. طاهره؛ دختر کوچک محتشم  کند. زمین را می زیرزمین را در جستجوی قبر خواهر خالی می

محتشم و پدربزرگ که از این «. دانند همه می»گوید  رگ میگر است و به پدربز بر درگاه در نظاره

شود تا  بینند. چراغ زیرزمین نیز برداشته می امر مطلع شده آنجا را تخلیه کرده و در را با قفل می

 مُهر بماند. راز مکتوم و سربه

ن شوند. پدر بزرگ فوت کرده است. زیرزمی شود. جماعتی عزادار وارد خانه می نُه: در باز می

های خانواده و فرزند محتشم شده است. گویی روی ویرانه و  بافی و کالس درس نوه کارگاه قالی

پرسد  قتلگاه، ساختن جریان یافته است و از دل مرگ، زندگی زاییده شده. ربابه خواهر سکینه می

های جدید جستجوگر شده و حقیقت را  ؟ حال دختران و نسل«چرا اینجا خالیه؛ چرا قفله»

کشند و در جستجوی عبور و گشودن این در بسته  کنند. آنها سرک می اوند و وارسی میک می

خواهد خودتون در اینجا را باز کنین. یکی از دخترهای حریصانه به  هستند. ربابه از مادرش می

کنم اون پشت یه چیزی  من فکر می»گوید  کند و می فضای بسته و محصورشده پستو نگاه می

در نهایت درتوسط دختر محتشم باز «. خوام درِ اون زیرزمین باز بشه نمی»وید گ مادر می«. هست

شود. دری که باذوق و شوق بازشده سپس با تهدید و کتک خوردن ربابه  شود و قفل کنده می می

دیوار. «. فردا یکی بیاد اینجا را تیغه بکشه»گوید  اند. محتشم می زده« گند»شود. آنها  بسته می

زحمت به داخل پستو برده شده بود با  وسایل که به«. نداره کسی پاشو اینجا بزارهاز فردا حق »

کند و برادر )ناصر(  شود. ربابه از فرط ترس و تهدید، خودش را خیس می زور و سختی خارج می

چرا هیشکی به »گوید  ربابه می« اینجا جای این کثافتکاریاست؟»گوید  با لحنی خشن به او می

راز هنوز مخفی است و فقط عمه از آن خبردار است. ربابه، سکینه «. ان اونجا چیهگه جری من نمی

کنند.  اند و به نشانه اعتراض، وسایل آموزشگاه خیاطی را از زیرزمین جمع می زده و دوستانش ماتم

کردن وسایل  او نیز در حین جمع«. خوام توی این قبرستون بمونم نمی»گوید:  ربابه به پدرش می

 اُفتد. بیند و میله پرده، روی سرش می محیط خوفناک آسیب می از این

شوکت و درداغان به خونۀ کلنگی  شود. شخصیت ناصر و پدرش محتشم بی دَه: در باز می

ای که زمانی  شود. خانه« تخریب»آیند. خانه به ویرانه بیشتر شباهت دارد. البته قرار است  می

شده  مثابه تقدیری ابدی و اصل خود عجین و یکپارچه ، بهآکنده از حیات و مرگ بود، حال با زوال
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رسد. گویا ساختمان حتی دیگر برای میراث فرهنگی هم  دروپیکر به نظر می و بروبیایی ندارد. بی

رسد. ناصر تیغه را  باز است و فضا بیشتر متروکه به نظر می . درهای خانه نیمه1جذابیتی ندارد

رد بقایای جسد شخصیت ملوک را به دستور پدرش از خانه کند و مخفیانه تالش دا تخریب می

 کند. های خواهر سکته می جایی نامعلوم منتقل کند. محتشم با دیدن استخوان به

عنوان زنی  آید. ورود مریم )همسر ناصر( را شاهد هستیم. وی به یازده: صدای درمی

شم را تا زیرزمین دنبال کرده و مترقی به معاینه محتشم پرداخته و سپس رد خون محت تحصیل

شود. وی با وحشت پا به فرار  شود و راز برمال می کرده و از ماجرای وحشتناک خبردار می

اونجا چیه؟ چرا تیغه شده »پرسد:  گذارد. مریم همسر ناصر در همین اپیزود فیلم از او می می

اده که منو و بابام توش چهل پنجاه سال قبل اینجا یه اتفاقی افت»گوید:  ناصر در ادامه می« است؟

وی ناصر را بابت این مسئله مورد سؤال و جواب و نوعی بازجویی اخالقی قرار «. تقصیر بودیم بی

کاری  تو خودتو درگیر یه جنایت کردی. چرا دارید پنهان»گوید:  دهد. مریم در ادامه می می

من که »دهد:  م پاسخ میمری«. قرار نیست کسی خبر داشته باشه»دهد:  ناصر پاسخ می«. کنید می

فیلم با خروج پیکر آسیب دیدة «. آم که زیرش یه جنازه خوابیده ای نمی خبر دارم. من توی خونه

 رسد. محتشم از خانه توسط آمبوالنس به اتمام می

 تفسیر فیلم

اندازد و بدل به دیوار  درهای جدایی: در فیلم خانۀ پدری، در بیشتر از آنکه متصل کند؛ فراق می

رسد، اما این ثبات، دولت مستعجل است. در و  شود. در مرزهایی قطعی و مستحکم به نظر می می

در بستن هراسی است از جهان بیرون که ممکن است عرصۀ شخصی را به تالطم بیندازد از 

 «. درو ببند، دور ببند»خواهد:  همین روست که محتشم دو مرتبه از همسرش می

است و  خودخواسته نوعی محصوریت پدیدآورندة پل، مقابل درست است که به باور زیمل در

این عنصر معناشناختی، دیالکتیکی از « خانۀ پدری»کند، اما در  جهان نامتناهی را متناهی می

بندد تا نجات یابد و در گشوده و شکسته  ها را می دهد. دختر در رهایی و در بند بودن را نشان می

کند. در برای زنان یک  بخش است و هم اسیر می د. در، هم نجاتشود تا به معما پاسخ داده شو می

حال امکانی برای ترسیم مَرز و سنگر ساختن است. در عامل ایستایی و  مانع است، اما درعین

هاست. آنها برای ورود به جهان خانه، همواره باید منتظر بمانند یا  توقف و انسداد و فروبستگی

                                                           
 «.ها میراث دست روی این خونه نذاشته عجیبه»گوید:  مرد غریبه پس از ورود به خانه در اپیزود پایانی می  1
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تو همواره با  شود. دسترسی به واقعیت ماجرا و راز سربه می آنکه درحقیقت برای آنان مسدود

پذیری  شود. برای مردان اما در، عامل کنترل و نظارت ایجاد دیوار، مانع، قفل و در ناممکن می

های رام است. اگر به جریان روایی فیلم دقت کنیم، هرگاه قرار  زنان و اعمال سلطه و تربیت سوژه

شنویم،  را نمی به هزارتوی ترسناک خانه وارد شوند، ما صدای در است مردان از جهان بیرون،

بینیم. آنها نیازی به در زدن و توقف پشت در  بلکه به ناگاه آنها در آستانه اتاق یا میانۀ حیاط می

دارد. آنها  ندارند، بلکه ساختار اجتماعی مردساالر و پدرتبار، همواره درها را برای آنان گشوده می

الباب برای  کند. اجازه و دق دارند و حضورشان بر فضا مستولی است و سنگینی می همیشه حضور

کشند، اما حاضر به اجازه گرفتن و  سازند. دیوار و تیغه می آنان محلی از اعراب ندارد. مردان در می

سوی در،  اند و این ها مهاجم طرفِ دری طور که در فیلم، شاهد هستیم؛ آن درنگ نیستند. همان

کند. مردان در اینجا  های زندگی دفاع می عی ترسان و لرزان از موجودیت خود در واپسین دَممداف

کنند و حقیقت را دفن  گرند. این مردان هستند که مرزها را ترسیم می مرزشکن و تخریب

مانند. این روند البته با تضعیف  شده و درمی کنند و این زنان هستند که پشت مرزها متوقف می

بازد و این زنان  گرا و رشد عقالنیت فردگرا و تحوالت جامعۀ معاصر ایرانی رنگ می نتساختار س

گیرند. شخصیت فرخنده پس از هشت سال اقامت در زیرزمین؛  هستند که مرزها را به بازی می

زند. قفل و  یعنی همان محل دفن خواهرش در جستجوی قبر او است و تیشه بر خاک سرد می

 دارد. و پَرده از بکارت حقیقت و ماوقع برمیشکنند  دیوار را می

واسطۀ عنصرِ در شاهد دیالکتیک درون و بیرون هستیم. فیلم از درون شروع  در فیلم، به

تر برود و به فضای غیرشخصی  طرف تواند آن کند و چشمش به بیرون است اما از درگاه در نمی می

باز، بیشتر به دیوارهای تودرتو و  های نیمه شود. در زیرزمین که با وجود در جهان بیرون وصل نمی

شده  های حک های بصری و دریچه فضای البیرنتی شباهت دارد، تنها مفر به جهان بیرون، داالن

روی دیوار زیرزمین است. پنجره به باور زیمل تالشی است برای نگاه؛ دیدنی از درون به بیرون. 

خواهد به سابقه و الحقه بپردازد، از دریچۀ  می جهت نیست که کاراکتر مردساالرِ پدر، هر بار بی

نگرد و چشمش به نسلی جدید از دختران در حال رشد  های مشبکی زیرزمین به بیرون می پنجره

افتد. نگاهی که تقدیری محتوم در خود دارد. این تقدیر، اما جایی گسسته  و قد کشیدن می

ر )از چشم محتشم سالخورده( مشابهی از نظ جا که در پالن آخر فیلم نمای نقطه شود؛ همان می

 خورد. بینیم، اما دیگر دختری روی طناب چرخ و تاب نمی پنجره زیرزمین می
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در فیلم شاهد دیالکتیک امر شخصی و امر غیرشخصی هستیم. جهان درون و فضای خانه 

جان  گیرد. ملوک، مادر و خود شخصیت محتشم همه در سیاهچالۀ زیرزمین بلعد و قربانی می می

جان ملوک  شوند. مقتل زنان و میعاد مرگ مادر، زیرزمین است. تن بی دهند یا ناقص می می

رود.  شود که به قتل رسیده است. خانه، محبس است و نعش از در بیرون نمی جایی دفن می همان

و ما زندانی جهان درون هستیم و این جهان برای ما منادی از عالمِ بیرون است. ریحانه و ربابه 

تر  گیرند. بیرون نیز ظاهراً زندانی بزرگ جا مورد تعدی و خشونت مردانه قرار می سکینه نیز همین

گذارد. جهان بیرون، کوچه،  از درون و خانه قدیمی است که هرگز فیلم به ساحت آن قدم نمی

 های اند و جهان فیلم را با آن کاری نیست؛ اما نسل محله، خیابان و شهر قدیمی همه غریبه

ماجراجو مثال بارز یک آدم »گفت:  آیند. آنها ماجراجویند. زیمل می جدید، همواره از بیرون می

های مختلفی از دختران و زنان  روست که ماجرا را نسل (. از همین94: 1395« )بدون تاریخ است

ور زیمل زنند. به با زنند. زنان هر کدام به نوعی زندگی را با ماجرا و مخاطرات آن گره می رقم می

ماجراجو مخالف جریان گام برداشته و این همان آویختن با شانس، سرنوشت و خطر است؛ گام 

ای رفتار  کند. به باور زیمل، ماجراجو به گونه نهادن میان مه. گویی راه است که ما را هدایت می

هستند « حتماً نتیجه خواهد داد»کند که گویی ابهامی وجود ندارد و پشتگرم به امنیت و  می

مند درون خانه را با  آیند و عالم سکون (. زنان پویا هستند. آنها از جهان خارج می99)همان: 

سازند؛ به عبارت دیگر، آنان که از بیرون و به میانجی در  التهاب، تنش و تغییر و حرکت مواجه می

 آورند. شوند با خود تغییر و دگرگونی را می وارد می

. در این فیلم راز و تالش 1است« آقا»و از منظری زنانه، مترادف ، نقش پدر «خانۀ پدری»در 

برای آشکارسازی و نهان کردن مجدانۀ آن یک مضمون اساسی است. راز نباید از در بیرون برود؛ 

کربالیی »از همین رو بایستی مخفی شود. «. رود شود و به هوا می دودمان همه دود می»چون 

به باور زیمل رازداری، به مثابه «. کنی توی این باغچه میهرچه دیدی چال »گوید:  می« حسن

زیمل معتقد است «. ترین دستاوردهای آدمی است یکی از بزرگ»ها  توانایی پنهان کردن واقعیت

گردد و آنچه زمانی پنهان بود،  یابد، آنچه زمانی آشکار بود، پنهان می مادام که تمدن گسترش می

گردد. نهان کردن و  های فردی خصوصی می شود و زندگی می گردد، امور عام آشکار آشکار می

خورد. پدر  واسطۀ برخی اشیاء و اعیان رقم می آشکارسازی راز، عالوه بر ارادة جمعی و سنت تام به

دارد. محتشم در را تیغه  کند. چراغ را برمی کند. در را قفل می قبر را با خشت و گِل پنهان می
                                                           

 «.آقا خونه است؟»پرسد:  ملوک در بدو ورود از برادرش می 1
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شکنند و در را  کند. دخترها قفل را می ازی ثانویه، در را تخریب میس قصد مخفی کند. ناصر به می

برداشتن از رازی دیرینه و تاریخی است. به لحاظ  ها برای پرده گشایند. همه این مساعی می

انجامد. زیمل  کاریِ بیشترِ مردانه به عیان شدن بیشترِ فاجعه می دیالکتیکی تالش برای پنهان

یت خاصی دارد: داشتن راز، فرد را متمایز نموده و احساس تملک معتقد است رازداری، جذاب

 منافع از و کرده حفظ راز صاحب با را اش نزدیکی خود، با رازداری رازدار دهد. فرد خاصی به او می

 گردد.  می مند  بهره کارش این

فظ شوند میل به ح ها و فرزندان زاده می مسئله آن است که در فیلم خانۀ پدر هرچقدر نسل

شود. برای نمونه شخصیت فرخنده، علیرضا و همسر محتشم دیگر تالشی برای  راز کمتر می

 به را تنشی کاری ندارند و از افشای سِر هراسی ندارند. زیمل بر این عقیده است که راز پنهان

 به دیگران بردن پی بر مبنی بیرونی رود. خطر می میان از آن، افشای محض به که آورد می وجود

است. از یاد نبریم این زنان و دختران مترقی بودند  درآمیخته دادن خود لو بر درونی خطر با راز،

شده برآمدند. بیراه نیست که شخصیت پدر  که راز را واکاوی کردند و به جستجوی حقیقت پنهان

کند، ناراحت و شاکی است. زنان تحصیلکرده و معاصر در فیلم سرک  از اینکه در غژغژ می

گویی قرار «. اون پُشت یه چیزی هست»گویند:  کشند و در خفایای زیرزمین این عبارت را می می

 ها برافتند و راز برماَل شود. این وضعیت، یادآور بیتی از شاعر نامدار، سعدی است:  است پرده

 گر بگویم که مرا با تو سروکاری نیست

 در و دیوار گواهی بدهد؛ کاری هست.

است. در  آسان کاری پنهان مورد در اجتماعی هندسه مفهوم از فادهزیمل معتقد است است

 اگر دوستی اما دارند، نگه  پنهان ما از را اطالعاتی داریم انتظار غریبه افراد از ،«فاصله» عنصر مورد

 رو، شویم. از همین می خاطر رنجیده و شود می دار جریحه ما احساسات امری را از ما نهان کند،

است. بر این سیاق  پذیرفتنی برایمان تر راحت دورترند، ما از که افرادی کاری پنهانگویی و  دروغ

کاری پدر و پسر در این فیلم، نقطه اوج غریبگی در یک پیوستار خانوادگی  توان گفت پنهان می

است. پدر و پسر برای ما غریبه و دورند. البته ارتباط متقابل و کنش متقابل بین مردان و پسران 

ر و فرزندان، یکسره مبتنی بر سرسپردگی محض نیست و شکلی از تضاد در خود دارد. شاهد و پد

های حیات است.  مثال این امر کشاکش درونی شخصیت محتشم با این ماجرا تا واپسین دم

نوعی  به« قبرستون»نیز گویی با این رخداد تکلیفش یکسره نیست و با نام بردن از « علیرضا»

دارد. این تضاد  خود را به این واقعه و تداومش تا یک دهه بعد اعالم میاعتراض زیرپوستی 
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بینیم و به اوج خود  متفاوت از تضاد جهان زنانه و جهان مردانه است که در انتهای فیلم می

بری و فرماندهی و  فرمان رسد. زیمل معتقد بود روابط یا فرآیندهای تعامل، مانند رابطه می

ترین سلطه شکلی از  فرآیند تضاد است. از دید زیمل حتی ظالمانهکشمکش و همکاری مبتنی 

تضاد، باید شکلی از جامعه »بر این عقیده است که: نظر اجتماعی  کنش متقابل است. این صاحب

  (.275: 1382)کرایب، « کند زیستی باشد؛ زیرا حداقل دو نفر را به هم مرتبط می

یابد توسط دیگر اعضای  گیرد و تداوم می ای که در فیلم توسط پدر و پسر شکل می سلطه

در فیلم، شوند.  واسطه سهیم می کند و همه در جنایت باواسطه یا بی خانواده نیز مصداق پیدا می

« سکون روح»توان  وفاداری را میاند، به یکدیگر وفادارند. به باور زیمل  مردان که البته در اقلیت

کنیم  ای عادت می خواند. وفاداری در حقیقت، وضعیت روحی است و نه یک احساس. ما به رابطه

(. وفاداری در 292: 1382گردد )کرایب،  و صرف وجود آن در طول زمان، وفاداری را موجب می

هرچقدر زنان، همدلی برانگیزند؛ مردان، کاری و ظلم است.  اینجا مترادف با تداوم جنایت و پنهان

زنان در فیلم همسو با نوعی فردیت و عدم همنوایی هستند و هرچقدر با اند.  رحم و بیگانه بی

وقتی »شود. به اعتقاد زیمل:  شویم، این میل به فردیت نیز تقویت می تر می تاریخ معاصر نزدیک

عنوان موجوداتی خودبسنده و یکپارچه صاحب جهانی برای خود و در خود  سوژه فردیت دارد، به

کوشیم کل و جز و  ( فردیت آن شکلی است که در آن می138: 1395)زیمل، « تمرکزشده استم

مرور زمان و  ه به مان به وحدت برسانیم. در فیلم، شاهدیم ک کامل و ناقص را در وجود انسانی

کنند و به استیفای حقوق ناموجود و  مند شده و شغل پیدا می تدریج تاریخ، زنان، تحصیل

ایستند. همچنین این شخصیت  آیند. زنان در برابر خواستگاری اجباری می ود برمیشدة خ پایمال

پروا از جنایت و  کشد و بی مریم است که تاریخ این خانۀ مخوف را به چالش و پرسش می

گوید. شخصیت فرخنده به راز زُدایی و  همدستی مردان و کلیۀ خانواده در کتمان حقیقت می

 شوند. ها پیشرو می نسلپردازد و  افشای جنایت می

گرا  ساالن مقومِ سُنت و جوانان استقالل توان گفت در فیلم، کهن لحاظ ایدئولوژی سنی نیز می به

تواند به  ماجرا در فیلم با مقولۀ جوانی پیوند خورده است. ماجرا نمیو عصیانگرند. به بیان دیگر، 

ماجرا برای پیر، بیگانه است و  (.103:1395سبک زندگی سالخوردگان تعلق داشته باشد )زیمل،
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(. هرچقدر شخصیت عمه )به عنوان 105)همان: 1ماجراجویی برای سالخوردگان نامناسب است

کند، دختران و زنان  کاری و جسارت حرکت می نسل محتشم است( در مرز محافظه فردی که هم

های  هستند که بر ویرانه زدنی و ماجراجویانه دارند. آنها های بعد هستند که تهوّری مثال جوان نسل

جویی  کنند و میل به سازندگی و حقیقت آلودِ زیرزمین، امکان زندگی و کالس درس برپا می مرگ

عموماً جوانان تغییرات تاریخى انقالبى را چه خارجى باشد چه داخلى به »دارند. زیمل معتقد است: 

ماهیت خاص آن صادق است. کهنساالن با  ویژه در مورد تغییرات کنونى با اند و این امر، به بار آورده

زوال هرچه بیشتر و بیشتر متوجه محتواى عینى زندگى هستند. ولى جوانان بدواً  نیروى حیاتی روبه

ها و نیروى حیاتى زیاده خود را تا  تاب آن هستند که توان متوجه جریان زندگى هستند، فقط بى

اند، اما پای از  ان مورد ستمی سیستماتیک(. در فیلم، زن1380)زیمل،« حد نهایت گسترش دهند

اند، اما همین تمنای پیشروی است که  کشند. آنها در گفتمانی مردساالر اقلیت جویی نمی حقیقت

 کند. وضعیت را به لحاظ تاریخی برای آنان متفاوت با اسالف خود می

 داشتنی های دوست آشغال

 خالصه داستان فیلم

داده است، در هیاهوی  جنگ و برادر خود را اوایل انقالب از دست مادری که یک فرزند خود را در 

آوری  ، از ترس حضور مأموران اطالعات در منزلش اقدام به جمع1388اعتراضات خیابانی سال 

آیند. در این میان، او از وجود اسلحه کمری برادر خود  کند که به نظرش غیرقانونی می وسایلی می

اش  و تا صبح روز بعد در جستجوی آن با خاطرات اعضای خانواده شود در این خانه خبردار می

داشتنی بودند را در  هایی که برایش دوست رسد تمام آن آشغال رود. صبح که می کلنجار می

 اندازد. ای سیاه گذاشته و داخل سطل سیاه زباله سر کوچه می کیسه

 توصیف فیلم

که برای باز کردن در به سمت آن حرکت  بینیم کوبد. دو دست زنی را می یک: کسی به در می

بینیم که به ما از تاریخی خبر  شود. بیرون از قابِ در، دو رزمنده را می کنند. در باز می می

تعجب نکنید! اآلن سال هزار »رود:  دهند که متعلق به زمان حضور آنها در روایت به شمار می می

                                                           
که شخصیت محتشم، تابِ نبشِ قبرِ خواهرش را ندارد  سکانس آخر فیلم از همین دریچه قابل خوانش است؛ زمانی 1

گفت  ( به درستی می1395شود. زیمل ) و از فشار روحی افشایِ سِر، حمله مغزی را تجربه کرده و بیهوش می

 «.شخص سالمند قادر نیست که با نیروی زندگی مقابله کند»
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قب، ما اآلن تو هفتمین سال جنگ ودو سال اومدید ع و سیصد و شصت و شیشه، شما بیست

هایش به سمت در کشیده شده بود، با شنیدن خبر  زنی که دست«. ایران و عراق هستیم...

قطعه از جارو زدن خانه  رود. فیلم با نماهایی کوتاه و قطعه جا از حال می شهادت پسرش همان

مشغول نظافت خانه و است. مادر  یابد. داستان به زمان حال بازگشته  توسط مادر ادامه می

کند و قصد دارد برای  گفتگوی تصویری با یکی از پسرانش است که خارج از ایران زندگی می

 مسافرتی کوتاه به تهران بازگردد.

و همین باعث شده که سیما محکم  1کوید. منیر )مادر( پُشتیِ در را انداخته دو: کسی به در می

ای  جمله تمام نشده که عده«. پُشت در و انداختی؟ چرا»گوید  به در بکوید: سیما به منیر می

شود. منیر از حال  سرعت بسته می شوند. در به ناشناس، سراسیمه و با عجله از الی در، وارد خانه می

بیند که قصد خارج شدن از خانه دارد. سیما به منیر  آید، سیما را می رود و وقتی به هوش می می

منیر «. پشت در رو ننداز. شب من کلید دارم»وی کسی باز نکند: زند که تا شب، در را ر نهیب می

شود. با  کند تا ضربدر سفید نقش بسته بر آن را پاک کند. موفق نمی کند و تالش می در را باز می

 بندد. شنیدن صدای سروصدای خیابان با ترس به داخل بازگشته و محکم در را می

گردد.  مالد. زمان به عقب بازمی ا از درد به هم میهایش ر کوبد. منیر دست سه: کسی به در می

اند  کند. مردانی پشت در ایستاده ایم، در را باز می تر از دستی که در ابتدای فیلم دیده دستی جوان

اصطالح ملی مصدق  منیر خانوم! االن سال هزار و سیصد و سی و دوئه ... دولت به»گویند:  که می

منیر «. خان؟ القه شوهرتون... سقوط کرده. حاال منزلن ممدلیسقوط کرده... یعنی دولت موردع

خورد  افتد. فیلم کات می خورده و بر زمین می کند در را به رویشان ببندد، شکست که تالش می

به تصویری از منیر که پشت در حیاط خانه به خواب فرورفته است. فیلم به زمان حال بازگشته 

اش، تصمیم به  نیم که از ترس یورش مأموران به خانهبی است. در این فاصله منیر را می

قلمداد شوند.  2توانند در نگاه حاکم جزء اشیای ممنوعه گیرد که می کردن اشیایی می جمع

ای  گوید، کیسه هایشان سخن می رو او همچنان که با اعضای خانوادة خود در قاب عکس ازاین

ریزد، اما ماجرا با احتمال حضور یک کلت  ها را درون آن می گیرد و ممنوعه بزرگ به دست می
                                                           

شود حتی با کلید هم نتوان از بیرون در را باز کرد. در فیلم چندین  به اهرمی فلزی که انداختن آن باعث میاشاره   1

 شود. بار به اینکه منیر پشتیِ در را انداخته اشاره می

هایی با گرایشات چپ،  های کاست، کتاب های پیش از انقالب، نوار اشاره به اشیایی مثل آلبوم عکس خواننده  2

هایی خاص از عصر پسا انقالب در ایران از نظر حاکمیت ممنوع به شمار  اس و... که هر کدام در زمان اچ های وی فیلم

 اند. رفته می
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گیرد. منصور )برادر منیر( که از نیروهای چریک و چپ پیش از  استخوانی در خانه باال می دسته 

عنوان شئ  شود که منیر قصد دارد قاب عکس او را نیز به انقالب بوده است، وقتی متوجه می

دهد؛ اما جای آن  ین کلت در خانه خبر میممنوعه به داخل کیسه سیاه بفرستد، به او از وجود ا

کند. پیدا کردن جای این اسلحه کمری دلیل ادامه گفتگوهای خیالی منیر با قاب  را مشخص نمی

 دهد. شود. منصور از درون قاب، مذاکره با منیر را پیشنهاد می اش می عکس اعضای خانواده

روند.  سمت در می زده به ی الکها های زن جوانی با ناخن کوبد. دست چهار: کسی به در می

االن سال پنجاه و پنجه منیر خانوم. دو سال مونده به انقالب... ما برادر »گوید:  مرد پشت در می

بازهم تالش منیر «. خواییم که ببریمش ساواک برای یه گفتگوی ساده کمونیستتون منصور رو می

خانه شده و یک سیلی محکم به گوش او  زور بازو وارد نتیجه مانده و دو مرد به برای بستن در بی

خواهند  خورد به قاب پدر و پسر کوچک خانواده که از دایی منصور می زنند. تصویر کات می می

ها نشان دهد. منیر اما سرگشته میان این گفتگوها، مشغول  تیر را بدان که محل اختفای هفت

 گوست. های سخن پاک کردن قاب عکس

شود. دوست سیما پشت در است.  منیر با وحشت از جا کنده می کوبد. پنج: کسی به در می

«. قدر از دیوار مردم میری باال؟ کشی این بازهم تو؟ تو خجالت نمی»گوید:  منیر با ناراحتی می

سیما گفت بیام کامپیوترتون رو »شود:  بندد و با کفش وارد اتاق می دختر در را پشت سر خود می

دختر جوان در پاسخ به غرولندهای « زیه خونه به منیر کمک کن.خالی کنم. گفت برو تو پاکسا

به خدا سیما خودش گفت بیام، حتی گفت از دیوار »گوید:  منیر درباره نحوه ورود او به خانه می

های درون قاب با یکدیگر بر سر  جروبحث شخصیت«. کنه! بیام. گفت منیر ترسیده در رو باز نمی

نگرد.  و دختر با تعجب به او می« ساکت باشید»زند:  که منیر فریاد می گیرد وارد باال می دختر تازه

شود و منیر نیز به دنبال او وارد این  خواب می دختر برای پیدا کردن اجناس ممنوعه، وارد اتاق

ماند. گفتگوی دختر جوان و منیر بر سر هویت افراد درون  شود و در، پشت سر او باز می اتاق می

بندد.  ماند. منیر دختر را از اتاق بیرون کرده و محکم در را پشت سرش می  یکاره م قاب نیمه

باز ایستاده است. او را در تاریکی و پشت به روشنایی ورودی از  روی دری نیمه منصور در قاب روبه

خواهد که  شود، از منیر می کنیم. منصور که با آگاهی از سرنوشت خود غمگین می در مشاهده می

 برگرداند.قاب او را 

شود.  رود. در چوبی باز می کوبد. دست زن جوانی به سمت در می شش: کسی به در می

صورت را با خشونت به داخل منزل  مأموری در هیئت یک آژان رضاخانی زنی چادری و پوشیه به
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است مامان منیر کوچولو.  1316االن سال »گوید:  کند و در این حال، رو به دوربین می پرت می

زن به داخل خانه پرت «. تور دارم حجاب و از سر مادرت بردارم. من مأمورم و معذورمن دس

آید. منیر اما با چراغی در دست، برای پیدا کردن  شود و صدای بسته شدن در به گوش می می

 شود. خانه وارد می  تیر منصور به زیرزمین تاریک هفت

های درون قاب است که صدای  تکوبد. منیر مشغول گفتگو با شخصی هفت: کسی به در می

زند که در را باز نکن و دیگری از لزوم به کار  ها یکی نهیب می شود. از درون قاب در شنیده می

رود. در باز  سمت در می گوید. منیر اما گردسوز به دست به بردن استراتژی در چنین مواقعی می

است خانم جان!  1310االن سال »گوید:  شود. زنی حامله پشت به در ایستاده است. آژان می می

کشد،  زن که چادر بر صورت خود می«. ما با پدر منیر خانم کار داریم. شما منیر خانومی؟

مأمور «. نه! من مادر منیر خانم هستم. منیر خانم هنوز به دنیا نیومده. اتفاقی افتاده؟»گوید:  می

اند که  زنامه اختر تابان نوشتهایشون مطلبی در رو»گوید:  دیگری که در قاب در ایستاده می

ومال، ایضاً چوب و فلک ایشون ...  موجب تکدی خاطر یکی از امرا شده، دستور جلب، مشت

بینیم که لنگان و  خورد که در آن سیما را می تصویر به قابی کات می«. مرحمت کنید برید کنار!

ه با گفتگوی امیر و منصور در شود. این صحن های منیر تکیه کرده و وارد خانه می زخمی، بر شانه

 رسد. هایشان به پایان می قاب

ومیش صبح زود را دارد. منیر با کیسۀ مشکی رنگی از  شود. هوا گرگ هشت: در باز می

آید. قاب منصور را رو به خیابان در بغل گرفته و پس از  اش بیرون می داشتنی های دوست آشغال

و کیسه را داخل سطل آشغال سوزان پرت آید  محو شدنش در قاب عکس تا سر کوچه می

شود که آنها هم با یک عالمت  ای جلب می کند. در راه بازگشت توجهش به تمام درهای بسته می

اند. منیر با دیدن این درها گویی پشیمان شده و به سمت ماشین  دار شده ضربدر سفید نشان

 رسد. یلم به پایان میشده و ف دود. او از قاب خارج آوری زباله بازگشته و می جمع

 تفسیر فیلم

روست که در  درهای تاریخ: باز و بسته شدن در امکانی برای عبور در پهنه تاریخ است. ازاین

رود. ابزاری برای نمایش زمان و  میانجی تاریخ به شمار می« در»، «داشتنی های دوست آشغال»

شود و باز به  ترس و امتناع باز میشود، با  مداوم و در طول تاریخ کوبیده می« در»تحکم تاریخ. 

شود. نه تمایلی به باز شدن دارد و نه اصراری به بازماندن؛ و این منیر است که  هم کوبیده می

برای منیر همچنان که زیمل « در»است.  خود نیز پشت این در مانده   حتی در دوران جنینی
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زمان جداکننده است؛  ددهنده و همتنها حیاتی مستقل دارد، بلکه عنصری پیون کند؛ نه اشاره می

زند و از زمان حال و اجتماع بیرونی منفصل  زمان، او را به تاریخ پیوند می چراکه در یک

فرایند »کند. صدای کوبیده شدن در لحظه اتصال او با تاریخ است. باز شدن در آغاز  می

سته شدن در بازگشت ( یادآوری آنچه او را به حاشیه رانده و ب1390است )ذکایی، « یادآوری

کند،  منیر به امروز و انفصالش از اهالی اجتماع. منیر همچنان که بارها سیما بدان اشاره می

تنها به بستن در، بلکه به انداختن پشتیِ در تمایل بسیاری دارد. او با اصرارش به انداختن  نه

اجتماع بیرون را حذف شود که امکان هرگونه ارتباط با  ای با آن مواجه می گونه پشتی در به

تنها  سویِ در برای او فضای سخن و معاشرت است. رویکردی که نه کرده باشد؛ چراکه تنها این

کند، بلکه از به  عنوان تنش میان فرد و جامعه یاد می شود که زیمل از آن به یادآور تنشی می

نحوة به »دهد:  ار میتأثیر قر های امروز او را تحت یادآوردن رویدادهایی حکایت دارد که کنش

خاطرسپاری رویدادهای گذشته، تأثیر عمیقی بر نحوه زندگی ما دارد ... حیات فعلی ما هم 

های مختلف... بر اساس یادآوری گذشته  عنوان اعضای گروه عنوان افرادی مستقل، هم به به

 (.74: 1390)همان، « شکل گرفته است

غیر از نظافت منزل و تماشای تلویزیون و  او به منیر پیداست،  همچنان که از کاروبار روزمره

کند،  ها دورتر از او و در سرزمینی دیگر زندگی می گفتگوی تصویری با پسری که در فرسنگ

زند و یا  شود، یا جیغ می رو می ای در خانه روبه زندگی اجتماعی دیگری ندارد. هر بار که با غریبه

سیما از او خورده   دام در ارتباط با زندگی اجتماعیرود. عالوه بر اینها م از ترس از حال می

توان این رفتار منیر را تالش برای یکتا نگاه داشتن فضای درونی  روست که می گیرد. ازاین می

است.  شده  اش، اشغال  داشتنی های دوست اش دانست که توسط اشیاء و در واقع آشغال خانه

 شوند. انی سپرده مید یک پیدا و به زباله به هایی که یک آشغال

شود، درواقع  شود قطع می ها به نمایی از دری که کوبیده می وقتی نمایی از این آت و آشغال

ها  دهد. در واقع این آشغال ( است که رخ می75)همان: « جابجایی و انتقال حافظه»فرایند 

اند. بدین  ته شدهدر پستوی خانه تا به امروز نگاه داش  محصوالتی هستند که برای انتقال حافظه

اند.  ها میانجی حافظه رود، این آشغال میانجی تاریخ به شمار می« در»جهت است که اگر 
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را به میانجی  1ای هشتاد ساله ( گذشته1388ای که قرار است در لحظۀ اکنون )یعنی سال  حافظه

 یک در و اشیای باقی مانده از آن دوران را باز روایت کند.

گذارد که بتوان فضای خانه منیر را  لم، این امکان را در اختیار میمیزانسن موجود در فی

تنها  ترتیب که نه این بندی فضایی در اندیشه زیمل بازخوانی کرد. به درست بر اساس صورت

« در»یکتایی خانه با نمایش انحصاری فضای داخلی و همچنین مرزبندی آن با تأکید بر حضور 

رود که سایر اجزای  بخش در روایت به شمار می ای وحدت مایه نب« در»شود، بلکه این  آشکار می

های تاریخی و  زمان یادآور مجاورت هم« در»زند. همچنین است که  را به هم پیوند می آن 

، ایجادکنندة «در»های زمانی و جغرافیایی و درواقع، برقراری حرکتی سیال میان اینهاست.  فاصله

ی فیلم است. عنصری که روایت را وصل به تاریخ و فصل از شکافی در زمان و جغرافیا در فضا

است که باز و بسته شدنش مناسبات جدیدی در زندگی منیر ایجاد « در»کند. این  اکنون می

شود و یا  ساز است. با هر کوبش آن، یا عزیزی به مرگ تهدید می کند. در برای منیر حادثه می

ید. این درها هستند که در طول تاریخ با انواع آ خبر از دست رفتن عزیز دیگری به زبان می

کنند. تنها توجه به تغییر جنس   برای منیر روایت ساخته و ایجاد ماجرا می 2مختلف چوبی و فلزی

های زمان است و  دهندة سفر تاریخی آن در الیه در نماهای مختلف فیلم، نشان« در»این 

کند؛ همچنان که آپادورای از  اد میهاست که برای آن عاملیت و حیاتی مستقل ایج همین

بخشد.  شان ارزش و اهمیت می گوید که به آنها فارغ از بُعد کاالیی عاملیتی برای اشیاء سخن می

رسند، اما از قدرت شکل دادن به زندگی روزمره ما  جان به نظر می اشیایی که هرچند بی

 (.40-44؛ 1395برخوردارند )کاظمی: 

اش تبدیل  تنها خانه را به مکان امنی برای نظم روزمره نیر، نههمچنان که این در برای م

خورد. تاریخی که از دوره  حال با هر کوبه بر آن، تاریخ برایش ورق می ، بلکه درعین3کند می

، درهایش بر یک پاشنه چرخیده است. 1388رضاخانی تا مشروطه و انقالب و جنگ و خرداد 

رویی  نه، بلکه با عبور از این در و دیوار خانه است که امکان روبهکاراکترهای دیگر نیز نه در بیرون خا

ای از خیال و شک باقی  غیراز مرد همسایه که موجودیت او در هاله کنند. به  با منیر را پیدا می

                                                           
 است. 1310شود سال  ترین تاریخی که در خانه منیر بدان باز می قدیمی  1

 در زمان معاصر فلزی بودند.های دور اشاره داشت، چوبی و  اشاره به درهای موجود در فیلم که وقتی به گذشته 2

اشاره به وسواس و حساسیت منیر در گردگیری و جارو کشیدن خانه و همچنین تشرهای او به سیما بابت به هم  3

 ریختن نظم باغچه.
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یابند. بیرون در  است که موجودیت می« در»ها همگی با از عبور از این  ماند، سایر شخصیت می

ر را محکم به روی آن کوبیده و به زندگی فردی خویش، خارج از جهان هیاهوست؛ اما منیر د

بخشد، اما جهان اجتماعی او نه در جهان واقعی بیرون از خانه که در گفتگو با  اجتماعی، ثبات می

هایی  پذیرد. قاب تلویزیون و یا قاب عکس. قاب هاست که تحقق می های خیالی درون قاب شخصیت

ها نیز  روند. این قاب مثابه درهایی برای ورود به جهان اجتماعی به شمار می که برای منیر، خود به

گرند. نظاره از  شوند، بلکه خود نظاره هایی که فقط تماشا نمی کننده. قاب اند و وصل دهنده شکاف

تنها به منیر خیره  های درون قاب نه دریچه قاب عکس به زمان حال و دور و نزدیک. شخصیت

کنند و این  های زمانی مختلف با یکدیگر گفتگو می به سخن گشوده و در الیهشوند که لب  می

نامتناهی وجود فیزیکی »چیزی نیست جز به چالش کشیدن هر مرز و هر دری. به چالش کشیدن 

ای از  کنند که قطعه ها درست مثل درهایی عمل می (. این قاب120:1395)زیمل، « یا متافیزیکی

روست که از طریق همین  زنند. از این  به واحد متناهی امروز پیوند می فضای نامتناهی گذشته را

ها همچون اشیایی  خورند. این قاب )اشاره به قاب(، محدود و نامحدود به هم پیوند می واحد متناهی

گوید و  که برادر از روحیه چریکی خود در آزادی خلق می گر تاریخ خویشند. همچنان سخنگو، روایت

های فردی و  تر از آزادی کند و پسر کوچک های انقالب اسالمی را مرور می آرمانتر  پسر بزرگ

ها نماینده تاریخ و مکانی  گوید. هر یک از این قاب ای که برایش بر باد رفته است سخن می آینده

 روند. شمار می برای حافظه بخش از تاریخ خویش به

کند که درباره در قصد  نکته تأکید میگوید، بر این  ها و درها می زیمل وقتی از تفاوت پل

شود و آن را واجد معنایی  ای برخوردار می برون رفتن در برابر قصد درون آمدن از اهمیت ویژه

کند و این در حالی است که منیر، اصوالً قصد ندارد از این در بیرون برود. او تمایلی  ویژه می

لحظه است  ان از پشت در. تنها در یک گونه به بستن در دارد و گوش کردن صدای خیاب وسواس

داشتنی، اما مثالً  های دوست کند. زمانی که به خیال خودش آشغال که او قصد خروج می

برد. خروجی  ای سیاه ریخته و به سطل زباله سر کوچه می دارش را در کیسه غیرقانونی و مشکل

شود با  ز در، مساوی می( است. خروج منیر ا121)همان، « آور و ناگزیر تأسف»که برای او 

یک نه راهی به ورود دارند و نه قصدی برای خروج. این درهای  ای که هیچ مشاهده درهای بسته

شده است، سیالیت حرکت درون و بیرون را نفی  بسته با نشان ضربدر سفیدی که بر آنها حک

ی جغرافیایی کنند؛ چراکه این عالمت سفید، نشان از سکونی دارد که این درها بر مرزها می

 اند. ها تحمیل کرده خانه
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 گیری بندی و نتیجه جمع

یابند.  ها آن الگوهایی هستند که محتویات اجتماعی در قالب آنها بروز می در نگاه زیمل، صورت

های جامعۀ زیستی که ترکیب  از تجزیه محتواهای اجتماعی نمود یافته است. صورت« صورت»

روند. با توجه به این ترکیب دوگانه و معانی مذکور در  شمار میهای متضاد به  ای از گرایش شکننده

های کنش  تواند میانجی فهم محتوای تاریخی و همچنین صورت می« در»ها،  بخش تفسیر فیلم

 است:  مفاهیمی چون زن یا نهاد خانواده باشد که به یکی از این مفاهیم در این جدول اشاره شده

 

 محتوای تاریخی
های  صورت

 کنش
 نهاد خانواده

 داشتنی های دوست آشغال خانۀ پدری

تالش ریحانه، فرخنده، سکینه، ربابه و 

 مریم برای افشای راز
 تالش منیر، محمدعلی، امیر و رامین برای اختفای راز

همکاری و 

 همزیستی

 درگیری و تخاصم

 پدر –ملوک 

 محتشم –ملوک 

 عمو –ملوک 

 پدر و علیرضا. -ریحانه

 محتشم –سکینه و ربابه 

 ناصر -ربابه 

 ناصر -مریم 

اش در زمانه کشف  حضور منیر و اعضای خانواده

مرداد، انقالب، جنگ تحمیلی،  28حجاب، کودتای 

 88های خیابانی  شورش

 تضاد و رقابت

 

همنوایی محتشم، علیرضا و ناصر با 

 حکم پدر )حاج حسن(
--- 

بری و  فرمان

 فرماندهی

 

نگی و ذهنی محتشم با اشتراکات فره

برادر، علیرضا، محتشم و ناصر با حاج 

 حسن

 اشتراکات انقالبی سیما و منصور و محمد علی
قرابت و 

 نزدیکی

های فرهنگی و ذهنی ملوک،  افتراق

ریحانه، فرخنده با پدر، محتشم، 

 شخصیت عمو، علیرضا

های ذهنی منیر با سیما، محمدعلی، منصور،  افتراق

 امیر و رامین

جدایی و 

 دوری
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شناختی، اساساً ترکیبی از  کند به بیان زیمل روابط جامعه اشاره می 1که واندنبرگ همچنان

پذیری  منزله نیروهای جامعه اند؛ فرآیندهای اتحاد، هماهنگی و همکاری به  هایی چنین دوگانگی

هستند که باید در معرض جدایی، رقابت و انزجار قرار گیرند تا پیکربندی واقعی جامعه شکل 

سازند، باید دائماً از  رسند می نظر می سازند یا به ازمان که جامعه را میهای بزرگ س بگیرد؛ صورت

نشینی  نظم متحمل آشفتگی، ناپایداری و فرسایش شوند تا با عقب سوی نیروهای فردگرایانه و بی

 (.39؛ 1386و با ایستادگی، نیروی حیاتی الزم برای واکنش و رشد را کسب کنند )واندنبرگ، 

ای برای  مواجهه« در»با موجودیتی همچون « خانه پدری»واجهه با چنین رویکردی م

نمایش انکار و دروغ است. مواجهۀ مردان با واقعیت که به سَر به نیست کردن آن، حبس 

کردن، سرپوش گذاشتن و انکار یا در بهترین حالت، چال کردن آن در جای دیگری منجر 

ریزند و به نبش قبر فرهنگ  دیوارها فرومی شود، اما برای گذر از تاریخ و حصول به حقیقت، می

بینند و  پوشی. مردان می کنند و مردان پرده دری می پردازند. درواقع زنان پرده جنسیتی می

زیمل برآن بود که هجوم هرچه بیشتر زنان برای ترک کردن حلقه تنگ گشایند.  زنان می

زنان کمتر مترقی در همان  منظور مدرن شدن به قیمت دیگر زندگی خانوادگی و همسایگی به

بسا مجبور شوند فداکاری  ( یک گروه از زنان چه124: 1394جامعه به دست خواهد آمد )هله، 

توانست  کنند تا گروه دیگر زنان بتوانند مدرن شوند. در آستانۀ مدرن شدن، فرد، دیگر نمی

ترکد و از درون  درون خانوادة پدرساالر محصور شود و درنتیجه، گروه اجتماعی نخستین می

اند و  این زنان معاصر هستند که فردیت یافته کنند. ریزد، اعضا شروع به ترک آن می فرومی

سازند تا از  موانع را بدل به فرصت ساخته و از در، پُلِ پیوند زنانه و اتحاد علیه مردان می

زنان تاب موقعیت تاریخی مخدوش خود اعادة حیثیت نمایند. درست است که در هر دو فیلم، 

توانند از در، سد مستحکم بسازند، اما این بدان معنا  قدرت فیزیکی مردانه را ندارند و نمی

زنند و  توانند در برابر سلطۀ مردانه مقاومت کنند. زنان بر ویرانه زندگی رقم می نیست که نمی

نسل با رد و اندر مانند. زنان نسل های بسته نمی بر گور مخوف طرحی نو درانداخته و منتظر در

گرایی پرداخته و  مند مردانه به نزاعی تاریخی با مردساالری و سنت کاری سازمان انکار پنهان

کاری را نیز دادند. زنان به تعبیر زیملی ماجراجویان  بعضاً بهای کاوش راز و اجتناب از پنهان

ت نائل آمیزند و به حقیق عرصۀ زندگی هستند؛ همان کسانی که یقین و شک را در هم می

 شکنند. می  شوند. آنها تداوم زندگی روزمره و بداهت فاجعه را درهم می

                                                           
1  Vandenberghe 
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طور که در نگاهِ  درست است که از یک نمای بیرونی، درون وحدت دارد و همگن است )آن

نگریم، جُز شکاف و کشمکش در  بینیم(، اما وقتی از درون به این کلیت می مشتری رفوی فرش می

سازی موقتی است. دیری  بینیم. همگنی، میل به سرکوب و یکدست یاین جغرافیای محصور نم

 شود. پاید که به مَدد در و امکان عبور و مرور و وارسی این پیوستار منقطع و حقیقت آشکار می نمی

سلطۀ جمع است که روند آن در تقاطع تاریخ و جنسیت و « خانۀ پدری»سلطه فیلم 

تواند در بطن  رسد، می این بستر خانوادگی به اوج میشود. وقتی تضاد در  خودآگاهی قیچی می

خود آبستن نوعی آشتی تاریخی و برابری باشد و از درون جهنم، سپیده روشنی و حل اختالف و 

کند.  همکاری بردمد. در تفکر دیالکتیکی واگرایی که فزونی گیرد، همگرایی امکان خلق پیدا می

های مریم اعتنا دارد و آن را سرکوب  ر به شکوائیهاز همین روست که در زمان حال، شخصیت ناص

 ها فرستاده شوند. اند و الزم نیست به پستوها و مدفن کند. زنان حال صدا و سخن پیداکرده نمی

کردن است؛ اما   هم دری برای پنهان« داشتنی های دوست آشغال»برای منیر در « در»هرچند 

وت است. درِ خانه منیر برای او حصار امن کاری با آن دیگری بسیار متفا جنس این پنهان

واسطه همین در،  است. تاریخی که به ظاهر در تاریخ معاصر ممنوع شده  خاطراتی است که به

ها و ممنوعیات گوناگونی به همراه داشته است. در  های گوناگون زخم شود که در دوره آشکار می

وحدت یکدست و مستمر این »ای نمایش ای بر واقع وسیله به« در»، «داشتنی های دوست آشغال»

تنها  روست که منیر نه ( است؛ یکدستی در بال و استمرار در مصیبت. ازاین1395)زیمل، « هستی

جای آن با شدت و اضطراب، در را  دهد، بلکه در جای ای به باز کردن این در نشان نمی عالقه

« خانه پدری»ت منیر است با زنان کند. این تفاو بندد و از بسته شدن آن اطمینان حاصل می می

 ورزند، چراکه این در، پناهگاه منیر است نه قتلگاه او. که به آشکار کردن، اصرار می

در این مقاله، در به مثابه یک متن، میانجی گذر به ساختار اجتماعی و سرک کشیدن به 

اشیاء و چیزها به  توان از خالل مناسبات پیچیده و تاریخی ـ فرهنگی انسانی بود. معتقدیم می

تحقیق پیرامون مناسبات اجتماعی پرداخت و اشیاء را به سخن درآورد تا از موضوعات و مقوالت 

 تری سخن به میان آورد.  کالن

بندی کرد که در فیلم خانۀ پدری، فرش، دیوار  گونه جمع توان این به لحاظ منظومۀ اشیاء می

اند، اما از سویی  . قفل و دیوار عامل مسدود سازیگری دارند سازی و نهان و قفل، کارکرد پنهان

بخشی دارند. دیوار و قفل در واقع ناظر به  دیگر چراغ، تیشه و در، کارکرد آشکارکنندگی و نجات

نوعی انسداد تاریخی و روایتی دستکاری شده و کژدیسه بودند. دیوار و قفل همان تصلبی را 
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کردند که خشونت  نی و همان خشونتی را تحمیل میداشتند که فرهنگ پدرتبار و مردساالر ایرا

داد.  خانوادگی و نابرابری جنسیتی. در، خبر از گشودگی و امکان مداخله در واقعیت سخت می

های ظلمانی آن را آشکار  تابید و سویه چراغ مؤید نوعی آگاهی تاریخی بود که بر واقعیت می

های متأخر بر عقل سلیم رایج وارد  که نسل کرد مثابه نوعی برش عمل می کرد. تیشه نیز به می

آمد. خانه نیز در  گسست و به تفحص روایت اصیل برمی کرده و پیوستار پنهانکاری و دروغ را می

هایش ما را به فراخوانی حافظۀ تاریخی  ها و داالن کلیت خود چونان یک موزه است که با حفره

ای از دَرد، تحسر و  زَده نیست، بلکه آمیزه خواند. جستجوی خاطراتی که اکنون نوستالژی فرامی

 حیرت است.
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