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چکیده
ــار اصغــر فرهــادي ـ »چهارشــنبه ســوري«،  ــه پیــش رو بررســي ســه فیلــم از آث هــدف مقال
ــد.  ــوع دروغ پرداخته ان ــه موض ــه ب ــت ک ــیمین« ـ اس ــادر از س ــي ن ــي« و »جدای ــاره ال »درب
و  نشانه شناســي  روش  از  بهره گیــري  و  روایــت  تحلیــل  از  اســتفاده  بــا  نویســندگان 
ــا  ــا زمینه ه ــیده اند ت ــک( کوش ــي و ایدئولوژی ــي، اجتماع ــزگان فن ــک )رم ــزگان فیس رم
ــا  و کارکردهــاي دروغ را در ایــن ســه روایــت ســینمایي واکاوي کننــد. مطالعــه حاضــر ب
ــوان دام و ســاح و دروغ  ــر، دروغ به عن ــه مّف ــوع دروغ  به مثاب ــه ســه ن تقســیم بندي دروغ ب
ــار  ــره(، نشــان دهنده آن اســت کــه دروغ در آث ــور روزم ــس )تســهیل گر ام ــوان گری به عن
ــان،  ــن می ــد. در ای ــل مي کن ــر عم ــه مف ــوده و به مثاب ــرار ب ــئت گرفته از اضط ــادي نش فره
ــده  ــش درآم ــه نمای ــي ب ــه ایران ــد کــه جامع ــم مذکــور نشــان مي ده نشانه شناســي ســه فیل
ــا مســائل  ــراي شــخصیت هاي ســه روایــت، در برخــورد ب ــات آن ب ــار و مقتضی ــن آث در ای
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1. مقدمه
و  انسـاني  علـوم  متنـوع  رشـته هاي  در  اخـاق  مفاهیـم  بنیادي تریـن  از  یکـي  راسـتگویي 
خصوصـاً شـاخه مذهبـي اسـت. ارزشـي کـه عـدم رعایـت آن،  باعـث مبهم شـدن فضـاي 
ارتباطـي و فقـدان اعتمـاد متقابـل و افزایـش هزینه هـاي اقتصـادي و اجتماعـي در برقـراري 
روابـط اجتماعـي مي شـود؛ لـذا  مي تـوان از آن به عنـوان یکـي از مهم تریـن ویژگي هـاي 
فـردي و اجتماعـي یـاد کـرد. همچنیـن در مفاهیم دیني نیـز دروغ به عنوان کلیـد همه رذائل 

اخاقي شـناخته شـده اسـت1. 
اهمیت ارزش صداقت و پرداختن به آن در طول تاریخ، متون بسیاري را درگیر خود کرده 
اسـت و از متن هـاي مقـدس و باسـتاني گرفتـه تـا متون رسـانه اي مـدرن،  هر یـک از منظري 
متفـاوت ولـي بـا پیامي واحـد در معرفـي تبیین ایـن ارزش کوشـیده اند. در این میان، سـینما 
و فیلـم، به عنـوان یکـي از مهم تریـن متـون و روایت هاي قابل دسـترس شـناخته مي شـوند که 
سـهم بسـزایي در شـکل دادن بـه درک و شـناخت مـا از وضعیـت کنونـي حضـور ارزش ها 
و ضدارزش هـا در جامعـه دارنـد. از چنیـن منظـري ایـن نکتـه اهمیـت مي یابـد کـه روشـن 
سـازیم، فیلم هـاي سـاخته شـده در سـینماي جامعه ایران چگونـه ارزش هـا و ضدارزش ها را 
در مفهـوم عـام و پدیـده دروغ را در مفهـوم خـاص کلمـه، بازنمایـي مي کنند؟ یـا به عبارتي 
سـاده تر، روایـت سـینماي ایـران از دروغ چیسـت و اصوالً چه شـاخص هایي را بـراي دروغ 
قلمـداد کـردن یـک گـزاره تعریـف و تبییـن مي کنـد و چـه نگاهـي بـه آن دارد؟ از ایـن 
رهگـذر اسـت کـه درک سـینماي اجتماعي کشـور و جسـت وجو در آثار سـینماگراني که 

پدیـده دروغ را دسـتمایه خلـق آثـار خـود کرده اند، ضـرورت مي یابد. 
از سـوي دیگـر در میـان این آثار، کم نیسـتند شـمار فیلم هایـي که اگرچـه دروغ را به عنوان 
عاملـي تخریبگـر در زندگـي اجتماعي ایراني معرفـي مي کنند اما با قـراردادن تیرگي دروغ 
و دروغگویي، پشـت هاله نوراني ارزش هایي چون عشـق، فداکاري و وفاداري، ناخواسـته، 
آن را کمرنـگ و گاه تطهیـر کرده انـد امـا مـا در ایـن پژوهـش بـه سـراغ فیلم هایـي رفته ایم 
کـه نه تنهـا دروغ را به عنـوان یـک ضـدارزش قلمـداد مي کنند بلکـه آن را در هیچ سـطحي 
و بـه هیـچ بهانـه اي،  توجیه پذیـر نمي داننـد. همیـن مسـئله سـبب شـد تـا فیلم هـاي مشـهور به 
سـه گانه اصغـر فرهـادي را )»چهارشـنبه سـوري«، »دربـاره الـي« و »جدایي نادر از سـیمین«( 
کـه نگاهـي آسیب شناسـانه بـه پدیـده دروغ و رواج آن در جامعـه ایرانـي دارنـد، به عنـوان 

ــت«  ــد آن دروغ اس ــت و کلی ــه ای اس ــث در خان ــه خبائ ــه »هم ــده ک ــل ش ــگری )ع( نق ــن عس ــام حس 1. از ام
)جعلــت الخبائــث کلهــا فــی بیــت و جعــل مفتاحهــا الکــذب(. و از پیامبــر )ص( نقــل شــده کــه ممکــن اســت 

ــن نیســت. ــد کــه موم ــی کســی دروغ می گوی ــد،  ول ــد و دزدی کن ــا کن ــن زن موم
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نمونـه مـورد مطالعـه برگزینیـم؛ چـرا که از سـویي، آثـار فرهـادي به عنوان یـک کارگردان 
مؤلـف صاحب سـبک، مـورد نقـد و بررسـي و اسـتقبال جامعـه ایرانـي و جوامـع بین المللـي 
بـوده اسـت و از سـوي دیگـر، فیلم هـاي وي انعکاس دهنده اندیشـه یـک ایرانـي خودمنتقد 
در حـوزه خلقیـات منفـي ایرانیـان اسـت و به واسـطه همیـن ویژگـي دوم اسـت که سـه گانه 
او ارزش فزون تـري بـراي تحلیـل مي یابـد. از ایـن رو بـا اتخاذ رویکـرد نشانه شناسـانه و مبنا 
قـرار دادن نظریـه فیسـک در تحلیـل روایـت بـه ایـن سـه گانه، در جسـت وجوي رمـزگان 
موجـود در روایت هـاي مـورد مطالعـه برآمده ایـم تـا از خال آنهـا دریابیم، ایـن آثار دروغ 
را چگونـه بازنمایـي مي کننـد؟ دروغگویـان روایـت در روند داسـتان، با چه مسـائلي درگیر 
مي شـوند و چـه فرجامـي مي یابنـد؟ و سـرانجام جامعـه بـه جهـت اخاقـي در مواجهـه بـا 

دروغ و دروغگویـي،  چگونـه بازنمایي مي شـود؟
البتـه مدعـي نیسـتیم کـه خوانش مـا از فیلم هاي ایـن مطالعه و رمزگشـایي  آنها دقیقـاً منطبق 
بـر رمزگذاریشـان باشـد؛ چـرا کـه بر خـاف نظریـه هرمنوتیک سـنتي، بـر این باور نیسـتیم 
کـه متـن تنهـا داراي یـک تفسـیر معتبـر و آن هـم تفسـیر متعلـق بـه خالـق اثـر اسـت بلکه با 
اعتقـاد بـه صاحب نظـران نظریـه هرمنوتیـک نـو به ویـژه گادامر، به گشـوده بـودن متن روي 
تفاسـیر جدیـد،  معتقدیـم؛ چـرا کـه از ایـن منظـر، معنـاي فیلـم در لحظـه تولیـد آن خاتمـه 

نمي یابـد بلکـه معنـا بـه جهـت تاریخـي باقـي مي ماند. 
علـي مـراد عناصـري و همکارانـش )13۹4( در مقالـه اي بـا عنـوان »جدایـي و دروغ«  بـه 
بررسـي فیلـم »جدایـي نـادر از سـیمین« پرداخته انـد،  امـا مقالـه از منظـر سـرمایه اجتماعي و 
فرهنگـي بـه فیلم نگاه کرده اسـت و نه خـود دروغ، همچنین مقاله نه تعریفـي از دروغ دارد 
و نـه در متـن، تصریـح روشـني بـه دروغ گویـي به مثابـة موضـوع مرکـزي فیلم شـده اسـت. 
مقالـه دیگـر، بـا عنـوان بازنمایـي روابـط خانوادگـي در فیلم هـاي اصغـر فرهـادي )صادقـي 
فسـایي و پروایـي، 13۹6( بـه بررسـي روابـط خانوادگـي در ایـن سـه فیلـم اصغـر فرهـادي 
پرداختـه اسـت. بـه گمـان ما دروغ دال مرکزي در این سـه فیلم فرهادي اسـت امـا این مقاله 
دروغ را در کنـار بقیـه عناصـر روابـط خانوادگـي دیده اسـت و همچنین انـواع دروغگویي 
و علـل دروغ در فیلم هـا دیـده نشـده اسـت. همچنیـن یادداشـت جـوادی یگانـه )13۹0( بـا 
عنـوان »اضطـرار دائمـی بـرای دروغ« نیـز بـه مسـاله دروغ در فیلـم جدایـی نـادر از سـیمین 

پرداختـه اسـت کـه در ایـن مقاله بسـط یافته اسـت.

2. چارچوب مفهومي و روشي 
1-2. تعريـف دروغ و انـواع آن: دروغ در سـنت اسـامي )اهل لغت،  فقهـا و علماي 
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اخـاق( بـه »خبـر خـاف واقـع« گفتـه مي شـود و در سـنت غربي تعریف نسـبتا مشـهور آن 
عبـارت اسـت از »دادن خبـري کـه متکم بـاور به نادرسـتي اش دارد، به شـخص دیگر با این 
قصـد کـه او بـاور کنـد آن خبـر درسـت اسـت«. )اتـرک و مابخشـي،  13۹1: 2( اترک در 
مقالـه دیگـري، بـا بررسـي متـون دینـي و سـنت اسـامي،  تعریف برگزیـده زیـر را از دروغ 
ارائـه مي کنـد: دروغگویـي یعنـي »شـخصي بـا قصد اخبـار از واقـع، خبر خـاف واقعي که 
خـود علـم بـه خاف بـودن آن را دارد به شـخص دیگـر بدهد با ایـن قصد کـه او باور کند 
ایـن خبـر واقعیـت دارد«. )اتـرک،  13۸۸: 16۷( تیمـوري فریدنـي )13۹۸: 2۸( به صـورت 
مفصـل تعاریـف اخیـر در بـاره دروغ در منابـع غربـي را مـورد بررسـي قـرار داده و نتیجـه 
گرفتـه اسـت کـه در »در تعاریـف اخیـر غربـي از دروغ از واژه »اظهـار کـردن« اسـتفاده 
مي شـود و دروغ به طـور خاصـه »اظهـار آگاهانـه امـري خـاف واقع« تعریـف مي شـود«  
کـه »اظهـار« در تعاریـف غربـي، بـا »اِخبار« که »تقریبـاً در تمامـي تعاریف اسـامي«  موجود 
اسـت و به معنـای »ابـراز دعـاوي نفسـاني بـه وسـیله هیئتـي خاص کـه حاکي از امـر دیگري 

در خـارج یـا نفس االمر اسـت« مشـابهت بسـیار دارد. 
حسـن محدثـي نیـز در پژوهشـي بـراي شـوراي عالـي انقـاب فرهنگـي،  دروغ را نوعـي 
»کنـش اجتماعـي عقانـي، ارادي و آگاهانـه«  مي دانـد و بـا تمایـز میـان دروغ بـا غیبـت و 
مداهنـه و بلـوف و...،  دروغ را چنیـن تعریـف مي کنـد:  »دروغ گویـي، کار-گفتي اسـت که 
بـه قصـد آنـي فریـب مخاطب یا عدم پاسـخگویي در مقابـل وي و نیز به قصد آتي دسـتیابي 
گوینـده بـه دسـتاوردي معیـن بیـان مي شـود کـه بـاور کـردن شـنونده در تحقـق آن فرعـي 
اسـت امـا عـدم بـاور گوینده بـه گفته مورد نظـرـ  صرف نظـر از صدق و کـذب آن ـ الزمه 
دروغگویـي اسـت. دروغگویي چنـد مؤلفه دارد: 1( گوینده، 2( مخاطـب، 3( کار-گفت1، 
4( زمینـه2.« همچنیـن دروغ بـه دو قصـد گفتـه مي شـود: »الـف( قصد آني فریـب مخاطب و 
یـا رفـع مسـئولیت و عـدم پاسـخگویي، و ب( قصـد آتـي نیل به دسـتاوردي معیـن.« )به نقل 

از محدثـي، 13۹4: 14۹( 
راسـت گویي و دروغ از مهمتریـن موضوعـات اخاقـي بـوده اسـت و همـواره مـورد بحـث 
بـوده اسـت، امـا مسـئله اصلـي در بـاره دروغ و ناپسـندي آن نیسـت )کـه در آن شـکي 
نیسـت(،  بلکـه جـواز یـا عـدم جـواز دروغ در موقعیت هـاي پیچیـده اسـت کـه پیـش از این 
در یادداشـت جـوادی یگانـه )13۹۵( آمـده و بخش هایی از آن در اینجا ذکر می شـود. الزم 
 بـه ذکـر اسـت کـه بیشـتر مباحـث اخاقـي تاکنـون حـول طبقه بنـدي فضیلت هـاي اخاقي

1. speech-act
2. context
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 بـوده و مدتـي اسـت کـه طبقه بنـدي رذایـل نیـز مطرح شـده اسـت. رویکرد سـنتي، رذیلت 
را بـه یکسـان رذیلـت مي انـگارد و آن را ناپسـند مي شـمارد. ممکـن اسـت در موقعیت هایي 
دروغ را مجـاز بشـمارد، امـا در هـر حـال آن را دروغ مي دانـد و تنهـا بـه ضـرورت، آن را 
مي پذیـرد. هـوراکا رذایـل را بـه سـه دسـته اصلـي تقسـیم مي کنـد، کـه از رذایـل محض1 و 
رذایـل بي اعتنایـي2 آغـاز شـده و بـه سـوي دیگـر طیف یعنـي رذایل بي تناسـبي3 )جوسـت، 
13۹2: 402(. از نظـر هـوراکا، برخـي رذایـل اخاقـي در چنـد دسـته مي توانند قـرار گیرند. 
او ریـاکاري را مثـال مي زنـد کـه از منظـري رذیلـت محـض اسـت و در منظـر دیگـر جـزء 
رذیلـت بي اعتنایـي اسـت )هـورکا، 2001: ۹6(. مسـئله دروغ نیـز در زنجیـره اي از رذیلـت 
قـرار مي گیـرد کـه گاه مجـاز شـمرده مي شـود و این مسـئله بحـث گسـترده اي را در ادبیات 
علـوم اجتماعي ایجاد کرده اسـت )نـگاه کنید به باک، 13۹4؛ بارنز، 1۹۹4؛ کارسـن، 2010؛ 

مارشـیمر، 2011؛ سـاربن، 2001؛ بـه نقـل از جـوادی یگانه، 13۹۵(
دروغ بـراي نفـع عمومـي،  دروغ سـفید یـا دروغ مصلحت آمیـز، مفهومـي پردامنـه و سـیال 
اسـت و مـرز میـان مصلحـت و منفعـت هم روشـن نیسـت. از این رو هر کسـي مي کوشـد تا 
دروغ خـود را به نحـوي ذیـل آن بگنجانـد و آن را مصلحت آمیـز معرفـي کنـد. در حقیقـت 
ایـن بحـث،  زاده بحـث دیگـري اسـت. بدین معنـا کـه آیـا غیراخاقـي بـودن دروغ، یـک 
حکـم مطلـق اسـت و هرگـز تحـت هیـچ شـرایطي نبایـد دروغ گفـت یـا آن که در شـرایط 
خاصـي مي تـوان دروغ گفـت؟ پـاره اي از فیلسـوفان اخـاق، دروغ گفتـن را بـه هیچ وجـه 
اخاقـي نمي داننـد،  از جملـه ارسـطو آگوسـتین،  آکوئینـاس و کانـت. کانـت در مقالـه »در 
مي گویـد:    )416  :13۹4( نوع دوسـتي«   انگیزه هـاي  بـا  گفتـن  دروغ  مفـروض  حـق  بـاب 
»راسـتگویي )صداقـت( در همـه اظهـارات، حکـم مقـدس و بي چـون  و چـراي عقـل اسـت 
کـه هیـچ مصلحتـي آن را محـدود نمي کنـد.« )البتـه ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه کـه 
تـرس از دسـت دادن جـان آدمـي مهمتریـن زیانـي اسـت کـه مي تـوان متصـور شـد و براي 
حفـظ آن محرمـات مجـاز مي شـوند. حتـي کانـت هـم که نظریـه اخاقـي او هیچ اسـتثنایي 
بـر نمـي دارد، وقتـي کتـاب دیـن در حـدود عقـل را منتشـر کـرد و از طرف فردریـک کبیر 
توبیـخ شـد، نامـه اي نوشـت که درماء عـام بحثي در بـاره مذهب نداشـته باشـد، و با مرگ 
پادشـاه خـود را قیـد ایـن تعهـد آزاد دیـد )اسـکروتن، 13۸3: 2۹(. چـون کانـت پاسـخ نامه 
 از طـرف شـاه را داده بـود، تلویحـاً ایـن تعهـد را بـه شـاه تلقي کرد، حـال آن که تعهـد او به

1. pure vices
2. vices of indifference
3. vices of disproportion
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دولـت پـروس بـوده، ولـي چـون مجبـور بـه پذیرش آن شـده بـوده، عـدم رعایت بعـدي او 
قابـل توجیه اسـت.( )جـوادی یگانـه، 13۹۵(

دروغ مصلحت آمیـز از نظـر بـاک، »سـخن کذبـي اسـت کـه غرض از آن آسـیب رسـاندن 
بـه دیگـري نیسـت و بـار اخاقـي اندکـي دارد«. )13۹4: 103( و بـراي آن از دارونماهـا و 
توصیه نامه هـاي دانشـگاهي مثـال زده اسـت. او بـراي جـواز دروغ، توجیهـات دروغ گویـان 

را چنیـن خاصـه مي کنـد )بـاک، 13۹4: 2۵۹(: 
بحران، که در آن فقط با فریب مي توان از زیاني مسلم جلوگیري کرد؛	 
بي زیاني کامل و ناچیز بودن دروغ؛	 
وظیفه در قبال افراد خاص براي حفظ اسرارشان؛	 
و باالخره مهم تر از همه،  مصلحت عمومي.	 

در سـنت اندیشـه اسـامي نیـز، عمومـاً حکم غیراخاقـي بـودن دروغ،  مطلق در نظـر گرفته 
نشـده اسـت و عالمـان اخـاق بـا اسـتناد معصومیـن )ع(،  دروغگویـي را در مـواردي مجـاز 
و حتـي واجـب دانسـته اند. بـراي مثـال جایـي که پـاي جان انسـان بي گناهـي در میان باشـد 
یـا سـتمگري بـه ناحـق در پي گرفتـن اموال مسـلماني باشـد؛ اگـر راه مقابله بـه دروغ گویي 
منحصـر شـود، نه تنهـا دروغ گفتـن روا بلکـه الزم و واجـب اسـت. )اسـامي، 13۸2: 4-3( 
سـعدي در این بـاره مي گویـد: »دروغ مصلحت آمیـز بـه از راسـتي فتنه انگیـز«. مـوارد جـواز 

دروغ از نظـر عقـل و شـرع در سـه مـورد زیر اسـت )اتـرک و مابخشـي، 13۹1: ۵(:
اکراه:  یعني انسان را مجبور به دروغ گفتن کنند و اختیار را از او سلب کنند.	 
اضطـرار:  اضطـرار شـامل ضـرر جاني،  آبرویـي و مالـي قابل توجه مي شـود. البته 	 

ضـرر غیـر از عدم نفع اسـت و دروغ بـراي جلب نفع جایز نیسـت. ضرر آبرویي 
جایـي اسـت کـه فرد،  خـود یا دیگـري، در خلـوت حرامي مرتکب شـده و اگر 
از ارتـکاب آن بپرسـند، راسـتگویي باعـث آبروریـزي و افشـاي فاحشـه خواهد 

شـد و اینجا دروغ جایز اسـت.
دوران امـر بیـن دو محذور، کـه محـذور دروغ کمتر از محذور دیگر باشـد. مثا 	 

راسـتگویي کـه باعث مرگ یـا بي آبرویي مؤمني شـود.
دقیق تـر  را  محدثـي  طبقه بنـدي  نگارنـدگان  موجـود،   نظریـات  و  تعاریـف  همـه  میـان  از 
دانسـته اند. محدثـي بـر مبنـاي تعریفـش از دروغ گویـي مي کوشـد نظریه اي جامعه شـناختي 
در بـاب دروغ گویـي بپرورانـد. وي موقعیت هـاي دروغ گویـي را بـر مبنـاي کارکـردي که 

بـراي شـخص دروغ گـو دارنـد به سـه دسـته تقسـیم کـرده اسـت )همـان: 14۵-142(: 
الـف( دروغ گویـي به مثابـه مّفـر: موقعیت هایي هسـتند کـه در آن ها دروغ گویـي نوعي مّفر 
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)گریـزگاه(  تلقـي مي شـود. ایـن موقعیت حاکي از شـرایطي اسـت که کنشـگر تحت فشـار 
بیرونـي قرار گرفته اسـت.

ب( دروغ به مثابه دام و سـاح: کنشـگران بدون اینکه در موقعیت فشـار قرار داشـته باشـند، 
بـا نیـت رسـیدن بـه اهـداف و عائـق خـود دروغ مي گوینـد. در ایـن دروغگویـي کنشـگر 
ممکـن اسـت بـراي به دسـت آوردن موقعیت مالـي یا کاري یـا تحصیلي یـا اجتماعي باالتر 

بـه هـر دروغـي توسـل جوید و حـق آدم هـاي شایسـته تر از خود را ضایـع کند. 
ج( دروغ به مثابـة گریـس )دروغگویـي معطـوف بـه تسـهیل و تلطیـف روابـط اجتماعـي(: 
ایـن نـوع دروغ گویـي، که مفهومـي نزدیک به مداهنه دارد، بیشـتر ناظر به شـرایط تعامات 
در زندگـي اسـت کـه کنش گـران در آن دچـار درگیرنـد؛  شـرایطي که مبتني بـر تعارف ها، 
شـرم حضـور، رعایـت انـواع آداب اجتماعـي، و عـدم صراحت هایـي اسـت کـه همـة مـا با 

آن هـا در تجربیـات روزمـرة خـود رو به رو مي شـویم.
دروغ به مثابـة گریـس مفهومـي نزدیـک بـه خـرده دروغ یـا دروغ سـفید1 اسـت کـه بنـا بـه 
تعریـف لغتنامـه کمبریـج، بـه دروغـي اتاق مي شـود کـه بـراي نشـان دادن ادب گوینده یا 

جلوگیـري از ناراحتـي کسـي از حقیقـت گفتـه مي شـود.
نشانه شناسـی می آیـد، بسـط یافته و تکمیل شـده  بـاره  ادامـه در  نشانه شناسـي:  آنچـه در 
کار زادقنـاد )13۸۸( اسـت کـه البتـه در تحلیـل سـریال های تلویزیونـی اسـتفاده شـده بـود. 
زیسـت جهاني کـه در آن زندگـي مي کنیـم، هماننـد متنـي اسـت کـه در آن نشـانه گذاري 
شـده و از ایـن طریـق اسـت کـه تعامـل انسـاني ممکـن مي گـردد. )ضیمـران، 13۸2: 40(. 
انسـان بـا پرکـردن سـیگنال هاي ارتباطـي از معنـا، مي توانـد تمامي متن زیسـت خـود را )در 
ارتبـاط بـا سـایر ابژه هـا و سـوژه ها( بـه نشـانه تبدیـل کنـد. بنابرایـن، هـر یـک از الیه هـاي 
زیسـت بشـري، سرشـار از نشـانه هایي اسـت کـه زندگـي اجتماعي را میسـر مي سـازد. نظام 
نشانه شناسـي مدعـي بررسـي و تبییـن تمامي نشـانه هاي موجـود در الیه هـاي معنایي زندگي 
بشـري اسـت )احمـدي، 13۷۹: 32-3۵(. رمزهـا، نشـانه ها را بـه نظام هـاي معنـادار تبدیـل 
مي کننـد و در چارچـوب ایـن نظا م هـا، دال و مدلـول بـه هـم پیونـد مي خورند. جهـان براي 
هـر یـک از فرهنگ هـا در چارچـوب رمزهایـي شـکل مي گیـرد که بـه آن ها امـکان مبادله 
تجربه هـاي خویـش را مي دهـد و از همیـن طریـق مـا مي توانیـم در مـورد هسـتي و جهـان 

اجتماعـي بیاموزیـم. )ضیمـران، 13۸2: 14۸-146(
بـه ایـن ترتیـب مي تـوان مدعـي شـد، هر متنـي واجـد نوعـي خوانش مرجح اسـت، امـا این 
مسـئله حائـز اهمیـت اسـت کـه خوانـش مرجـح متـن دقیقـاً در کجـاي آن قـرار دارد؟ آیـا 

1. White lie
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درون خـود متـن قـرار دارد و میتـوان بـا اسـتفاده از روش هـاي تحلیـل نشانه شـناختي آن 
را از متـن بیـرون کشـید؟ یـا نـه، صرفـاً نوعـي اظهـار نظـر یـا پیش بینـي از جانـب تحلیلگـر 
اسـت. در این بـاره کـه چگونـه اکثـر مخاطبـان، متـن خاصـي را تفسـیر و قرائـت مي کننـد، 
فـرض مـا بـر ایـن اسـت کـه خوانـش مرجح نوعـي خصلـت عینـي نهفتـه درون متن نیسـت 
کـه بتـوان به طـور عینـي آن را نشـان داد. از سـوي دیگـر، خوانـش مرجـح حـدس تحلیلگر 
دربـارة نـوع قرائـت مخاطبـان از متـن هم نیسـت. بلکه، خوانش مرجح، خوانشـي اسـت که 
عوامـل تولیـد )کـه رابطـة تنگاتنگـي بـا بلوک قـدرت دارد و طیف وسـیعي از مسـائل مالي 
و فنـي و فرهنگـي و نیـز فعالیت هـاي حرفـه اي و صنعتـي را دربرمي گیـرد( به واسـطة تأکیـد 
بـر برخـي از رمزهـا )رمزهـاي فنـي و اجتماعـي و ایدئولوژیـک( آن را برجسـته مي سـازند 
و بـا اسـتفاده از تمهیـدات و شـگردها و مکانیسـم هاي خاصـي، مخاطبـان را بـه پذیـرش آن 
دعـوت مي کننـد. )فیسـک، 13۸1: 130(. بـه بیـان دیگـر، رمـزگان عبارتنـد از قالب هـاي 
تفسـیري کـه تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان براي رمزگـذاري و رمزگشـایي رخدادها 
بـه کار مي گیرنـد. بـر همیـن اسـاس فیسـک رمـز را نظامـي از نشـانه هاي قانونمنـد مي دانـد 
کـه همـه آحـاد یـک فرهنـگ بـه قوانیـن و عرف هـاي آن پایبندنـد. ایـن نظـام، مفاهیمي را 

در فرهنـگ بـه وجـود مـي آورد و اشـاعه مي دهـد کـه موجـب حفـظ آن فرهنگ اسـت. 
در حقیقـت بـه وسـیلة رمـزگان فرهنگ مـان اسـت کـه مي توانیـم واقعیـت را درک کنیـم. 
چـه بسـا واقعیـت عینـي و تجربـي وجـود داشـته باشـد، اما هیچ شـیوة جهان شـمول یـا عیني 
بـراي ادراک و فهـم آن وجـود نـدارد. در هـر فرهنگـي، آنچـه واقعیـت تلقـي مي شـود، 
محصـول رمـزگان فرهنـگ اسـت. بنابرایـن »واقعیـت« همـواره از قبـل رمزگـذاري شـده 
اسـت و »واقعیـت محـض« وجـود نـدارد. اگـر ایـن واقعیـت رمزگـذاري شـده بـه نمایـش 
گذاشـته شـود، رمزهـاي فنـي و عرف هـاي بازنمایـي بـر آن تأثیـر مي گذارنـد تـا آن برنامـه 
اوالً به لحـاظ فنـي، پخش کردنـي و ثانیـاً واجـد متن فرهنگي مناسـبي بـراي بینندگان باشـد. 
همچنیـن رمزهـاي ایدئولوژیک، سـایر رمزها را به گونه اي سـامان مي دهند کـه مجموعه اي 
از معانـي سـازگار و منسـجم به وجـود آینـد و ایـن معانـي نیـز به نوبـه خـود شـعور متعـارف 
جامعـه را تشـکیل مي دهنـد. معنـا فقط زماني ایجاد مي شـود کـه »واقعیت« و انـواع بازنمایي 
و ایدئولـوژي در یکدیگـر ادغـام شـوند و به نحـوي منسـجم و ظاهـراً طبیعـي بـه وحـدت 
برسـند. نقـد نشانه شـناختي یـا فرهنگـي، ایـن وحـدت را واسـازي مي کنـد و نشـان مي دهـد 
کـه »طبیعـي« بـه نظـر آمـدن ایـن وحـدت ناشـي از تأثیـر بسـزاي رمزهـاي ایدئولوژیـک بر 
آن اسـت. هـدف از تحلیـل نشـانه شـناختي، معلـوم کـردن آن الیه هـاي معانـي رمزگذاري 

شـده اي اسـت کـه در سـاختار برنامه هـاي رسـانه اي قـرار مي گیرنـد )همـان، 130(.
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بـر اسـاس چنیـن درکـي از فرهنـگ، رمـز و ایدئولـوژي اسـت، کـه بحـث بازنمایـي در 
نظریه هـاي مطالعـات فرهنگـي طـرح مي شـود. رمزگـذاري بـه واقعیـت جهـت مي دهـد و 
ایـن جهـت، ایدئولوژیک اسـت. آنچه بازنمایي مي شـود واقعیت نیسـت، ایدئولوژي اسـت 
و تأثیرگـذاري ایـن ایدئولـوژي بـا خاصیـت تصویرگـري رسـانه تقویت مي شـود، خاصیتي 

کـه ایدئولـوژي را لبـاس حقیقـت مي پوشـاند )فیسـک، 13۸6: ۸(. 
بـر همیـن اسـاس جان فیسـک رمـز را نظامـي از نشـانه هاي قانونمنـد مي داند که همـه آحاد 
یـک فرهنـگ بـه قوانیـن و عرف هـاي آن پایبندنـد. ایـن نظـام، مفاهیمـي را در فرهنـگ بـه 
وجـود مـي آورد و اشـاعه مي دهـد کـه موجـب حفـظ آن فرهنـگ اسـت. رمز حلقة واسـط 
بیـن پدیدآورنـده، متـن و مخاطـب اسـت و نیـز حکـم عامـل پیوند درونـي متـن را دارد. از 
راه همیـن پیونـد درونـي اسـت کـه متون مختلـف، در شـبکه اي از معانـي به وجـود آورندة 
دنیـاي فرهنگـي مـا بـا یکدیگـر پیونـد مي یابنـد. حضـور انسـان ها در »زندگـي واقعـي«، 
همـواره حضـوري رمزگذاري شـده اسـت )فیسـک، 13۸1: 12۷(. فیسـک این رمـزگان را 

در سـه سـطح طبقه بنـدي مي کنـد. 
رمزهـاي اجتماعي: از آنجا که انسـانها در جامعـه زندگي مي کنند، پیشـاپیش در درون 
برخـي آیین هـا، هویت هـا، رسـوم و قواعـد اجتماعـي هسـتند کـه داللت هـاي نیرومنـدي 
دارنـد. ایـن رمـزگان را کام، ژسـت هاي بدنـي و رفتار عینیـت مي دهند. عمدتاً ایـن فرایند 

داللتگـري توسـط عقل سـلیم صـورت مي گیرد.
واقعیـت )رمـز فني(: ایـن رمزها کمتـر اجتماعي اند و بیشـتر بـه قدرت خاقیت سـازندة 
فیلـم بسـتگي دارد. ایـن رمزهـا بیشـتر خصلتـي زیبایي شـناختي دارنـد. از جملـه ایـن رمزهـا 
مي تـوان ظاهـر، لبـاس، چهـره، نورپـردازي، فاصلـه، دوربیـن، تدویـن، موسـیقي و حتـي 

خصلت هـاي باغـي و خطابـي را نـام بـرد.
رمـزگان ايدئولوژيک: ایـن رمزها دو رمز اول و دوم را به گونه اي سـازمان مي بخشـند 
کـه از درون آنهـا معاني سـازگار و منسـجم بـه وجود آیـد. کارکرد رمزهـاي ایدئولوژیک 
برخـي  اسـت.  سـلطه گر  قواعـد  و  قـراردادي  رمزهـاي  از  اسطوره سـازي  و  طبیعي سـازي 
اجتماعـي،  طبقـة  نـژاد،  پدرسـاالري،  فردگرایـي،  از  عبارتنـد  ایدئولوژیـک  رمزهـاي  از 

مادي گرایـي، سـرمایه داري و غیـره )همـان، 130(.
نشانه شناسـي اجتماعـي: ایـن مقاله بر پایـه رویکردي کـه در باال آمده، بـه تحلیل دروغ 
در فیلم هـاي اصغـر فرهـادي مي پـردازد، امـا از منظـر نشانه شناسـي سیاسـي و اجتماعـي هـم 
مي تـوان بـه آن پرداخـت. ایگلتون در کتاب شکسـپیر )13۹۵( تاش دارد تا نمایشـنامه هاي 
شکسـپیر را بـا نشانه شناسـي سیاسـي تحلیـل کنـد و »تاریـخ مربوطـه را در نـص خـود متـن 
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جـاي دهـد«. )13۹۵: 4( البتـه نشانه شناسـي اجتماعـي رایج تـر اسـت. نشانه شناسـي اجتماعي 
کـه بـا اضافـه کـردن گفتمـان بـه نشانه شناسـي شـکل گرفتـه، »بـه فراینـد معناپـردازي در 
بسـتر اجتمـاع و فرهنـگ تأکیـد دارد. معنـا حاصـل برهـم کنـش ذهنیـت معناسـاز و ذهنیت 
معناپـرداز از یـک سـو و نظـام زبانـي اي کـه بـه کار گرفتـه مي شـود و زیسـتگاه اجتماعـي 
و فضـاي فرهنـي از سـوي دیگـر اسـت« )فرهنگـي و باسـتاني، 13۹3: 123( نشانه شناسـي 
اجتماعـي مدنظـر تئـو ون لیـوون و مایـکل هالیـدي، بـا »تمرکـز بـر کارکـرد نشـانه ها، بـه 
بحـث در مـورد تولیـد معنـا و چگونگـي معنـادار شـدن نشـانه ها مي پـردازد« و پدیـده هاي 
اجتماعـي را درون شـبکه اي از معانـي جـاي مي دهـد که داراي چارچوبي فرهنگي هسـتند. 
محقـق بایـد بررسـي کنـد کـه انسـان ها چگونـه از »منابـع نشـانه شـناختي« )آنچـه مـا انجـام 
مي دهیـم یـا خلـق مي کنیـم( در بافت هـاي فرهنگـي، تاریخـي و سـازماني اسـتفاده مي کنند 
و چگونـه در ایـن بافت هـا در بـاره آن هـا صحبـت مي کننـد. )سـعیدنیا، 13۹6: 146-14۵( 
سـه گامـي کـه لیـوون بـراي نشانه شناسـي اجتماعـي و فهـم »بسـتر فرهنگـي و اجتماعـي که 
نشـان در آن تولیـد و مصـرف مي شـود« ارائـه مـي کنـد چنین اسـت: الف( پرسـش از بسـتر 
دیـداري آنچـه بناسـت تحلیـل شـود. ب( پرسـش از بسـتر تولیـد آن، و ج( تحلیـل فرم ها و 
معناهـاي منحصـر به فـردي کـه محقـق را در فهـم معنـاي آن هدایـت مي کنـد. )حسـن پـور 

اسـاني و صدیقـي، 13۹2: 14(
در تحلیـل فیلـم، نشانه شناسـي اجتماعـي تحلیلـي اسـت کـه بـا درک سیاسـي موقعیت هـاي 
خوانشـي ممکـن مـي شـود و بـه ایـن موضـوع توجـه مي کند کـه چگونه یـک فیلـم، بیننده 
را در موقعیـت قـرار مي دهـد« و امـکان ارزشـیابي ارزش هـاي اجتماعـي ترجیـح داده شـده 
در فیلـم را مي دهـد. )فرقانـي و اکبـرزاده جهرمـي، 13۹0: 12۹( ایدمـا نیـز بـراي تحلیـل 
اجتماعـي فیلم هـا، بـا تمایـز بین نشـانه و متـن و تأکید بر متـن به عنوان یک مقولـه اجتماعي، 
شـش سـطح تحلیـل بـراي بررسـي فیلـم را مشـخص مي کند: قـاب، نمـا، صحنه، سـکانس، 
مرحلـه و ژانـر. او متـن را »تجلـي و نمـود نشانه شـناختي فرایندهاي اجتماعي مـادي« تعریف 

مي کنـد. )فرقانـي و اکبـرزاده جهرمـي، 13۹0:  146(
سـه معنـاي بینـادی همـه زبان هـا چنیـن اسـت: فرانقـش اندیشـگاني )سـاختن تصویـري از 
فرانقـش  مي گـذرد(،  درونشـان  و  پیرامـون  در  آنچـه  از  تجربیاتشـان  درک  و  واقعیـت 
بینافـردي )رابطـه بیـن گوینـده یا نویسـنده با مخاطـب(، و فرانقـش متني )چگونگـي ارتباط 
آنچـه گفتـه مي شـود بـا بافـت(. مهمتریـن واحد دسـتوري کـه ایـن فرانقش هـا در آن تبلور 
پیـدا مي کننـد، بانـد اسـت، یعني سـاده ترین شـکل یک جملـه که نقـش بازنمایـي فرایندها 
را بـر عهـده دارد و ناظـر بـه یک رخـداد، کنش یا حالت، احسـاس، گفتار یا وجود هسـتند. 
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فرایندهـا دو دسـته هسـتند:  اصلـي )مـادي، ذهنـي و رابطـه اي( و فرعـي )رفتـاري، کامي و 
وجـودي(. فراینـد مـادي یعنـي انجـام دادن عملـي یا تغییـر دادن چیـزي. فراینـد ذهني یعني 
فکر کردن، دوسـت داشـتن و خواسـتن. فرایند رابطـه اي یعني تعبیر تجربـه دروني و بیروني 
و ربـط دادن یـک تکـه از تجربـه به تکـه اي دیگـر. فرایند رفتـاري یعني رفتارهـاي فیزیکي 
و روان شـناختي انسـان. فراینـد کامـي هم سـخن گفتـن و مبادلـه نمادین معنا اسـت. فرایند 
وجـودي حـاوي ذکر افعالي چون بودن و وجود داشـتن اسـت. )حسـیني و دیگـران، 13۹۵: 

)6۸-66

3. روش شناسي
بـراي تحلیـل ایـن فیلم هـا از چارچـوب روش تحلیـل کیفـي اسـتفاده شـده اسـت. در بیـن 
تحلیـل محتـواي کیفـي رسـانه ها، پنج عنـوان عام را مي تـوان برشـمرد. هیژمن انـواع تحلیل 
تحلیـل  ساختاري  ـ نشانه شناسـي،  تحلیـل  مي نامـد:  این گونـه  را  رسـانه اي  کیفـي  محتـواي 
گفتمـان، تحلیـل ادبـي،  تحلیـل روایي و تحلیل تفسـیري. )هیژمـن، 1۹۹6، به نقـل از گونتر، 

)13۸4
مطالعـه حاضـر،  مشـخصاً از تحلیـل نشانه شناسـي اسـتفاده کـرده اسـت. روش نشانه شناسـي 
به معنـای عمیـق پیام هـا توجـه دارد. در واقـع بـه محتـواي آشـکار پیام هـا توجـه نمي کنـد، 
بیـان فردینـان  بـه  بازنمایـي در متـون اسـت. زیـرا  بـر روابـط سـاختاري  بلکـه تمرکـزش 
دوسوسـور »ایـن جوهـر نیسـت کـه معنـا را تعییـن مي کنـد بلکـه روابـط درون یـک نظـام 
چنیـن مي کننـد.« )آسـابرگر، 13۷۹: 21(. همچنیـن معنـا در زمینـه عرفي، رمزهـا و توافقات 
فرهنگـي تولیـد مي شـود. رمـزگان توافـق و قـراردادي هسـتند تا یک نشـانه را بـا معناي آن 
مرتبـط کننـد. مشـخصا در یـک زمینـه رسـانه اي،  نشانه شناسـي تمرکـزش بـر این اسـت که 
معانـي چطـور در متـون رسـانه هایي چـون فیلم هـا و برنامه هـاي تلویزیـون ایجـاد مي شـوند. 
نشانه شناسـي،  نشـانه ها و رابـط بیـن آنهـا در ایـن متـون را بررسـي مي کنـد. بـراي انجـام این 
کار، نشانه شناسـي، صـورت و محتـوا را از هـم جـدا مي کنـد و بـر نظـام نشـانه هایي کـه 
متـن را مي سـازند، تمرکـز مي کنـد. همان طـور کـه سوسـور مي گویـد بایـد بـه تقابل هـاي 
نشـانه اي توجـه کـرد. پـس براي تفسـیر معاني کـه محتواي رسـانه اي آن را منتقـل مي کنند، 
نشانه شـناس بایـد جنبه هـاي دال و مدلـول نشـانه ها و روابـط موجـود بیـن ایـن دو جنبـه را 
درون آن متـن خـاص، مشـخص کنـد )گانتـر، 2000: ۸4(. بـه ایـن منظـور سـه فیلـم اصغـر 
فرهـادي بـه نـام هاي »چهارشـنبه سـوري« )13۸4(، »درباره الـي« )13۸۷( و »جدایـي نادر از 
سـیمین« )13۸۹( مـورد بررسـي قـرار مي گیـرد. موضوع این سـه فیلم دروغ اسـت،  در اولي 
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دروغ یـک فـرد بـه فـرد دیگـر اسـت و در دومـي دروغ یـک گـروه از افـراد و در سـومي 
دروغ نهادینه شـده در جامعـه.

4. تحليل فيلم ها
1-4. چهارشنبه سوري  

خالصـه فیلـم: روحي، دختـر جواني که در آسـتانه مراسـم عقد قـرار دارد، بـراي نظافت 
پایـان سـال بـه خانه زن و شـوهري )مژده و مرتضي( مـي رود که زندگي آشـفته و پرجدالي 
را سـپري مي کننـد. مـژده کـه از نظـر روانـي، زنـي نسـبتا نامتعـادل بـه نظـر مي رسـد،  بنـا بـه 
شـواهد مختلـف بـه رابطـه پنهانـي مرتضـي و سـیمین )زن آرایشـگر همسـایه( مشـکوک 
اسـت. او از روحـي مي خواهـد تـا بـه بهانـه آرایش نزد سـیمین بـرود. در این میان،  سـیمین، 
روحـي را مـورد محبـت قـرار مي دهـد امـا در خـال برخوردهایـش،  روحـي نشـانه هایي 
دریافـت مي کنـد کـه او را از رابطـه پنهانـي مرتضـي و سـیمین، مطمئـن مي سـازد. بـا پیـش 
رفتـن روایـت،  اختـاف زن و شـوهر بـه اوج مي رسـد و روحـي کـه از ایـن شـرایط نگـران 
اسـت و به ویـژه خـود را مدیـون محبت هـاي سـیمین مي دانـد بـه دروغ متوسـل شـده،  رابطه 
سـیمین بـا مرتضـي را انـکار مي کنـد و از ایـن طریـق سـبب بازگشـت آرامـش نسـبي بـه 

خانـواده مذکـور مي شـود.
تحلیـل فیلم: عنـوان یک اثر هنري، بیشـتر به رمزي خاص اشـاره دارد تا بـه محتواي پیام 
و درواقـع نشـانه اي اسـت بـر ماهیت خاص اثـر هنري. در عنـوان فیلم و همچنین در سراسـر 
فیلـم، محورهـاي جانشـیني به وفـور حضوردارنـد. این محوریت بیشـتر با طرح اسـتعاره هاي 
گوناگـون بـه جانب مفاهیـم ضمني هریک از دال ها معطوف اسـت. )ضیمـران، 13۸2: ۸6( 
چهارشنبه سـوري در جامعـه فعلـي ایـران،  تداعي گـر ناامنـي، انتظـار براي تحـول، بي نظمي، 
هرج و مـرج و باالخـره هـراس اسـت کـه در شـبي خـاص از سـال همـه جامعـه را درگیـر 
مي کنـد، انتخـاب چنیـن عنوانـي بـراي اثـري کـه بـر محـور »خیانـت و دروغ« مي چرخـد، 
چنیـن مدلول هایـي را بـه ذهـن متبـادر مي کنـد. پیونـد خـوردن جامعـة ایرانـي بـا دروغ در 
ابعـاد مختلـف آن و عادي شـدن و گریزناپذیـري دروغ در جامعـه،  محـوري اسـت کـه در 
فیلـم چهارشنبه سـوري، تعقیـب مي شـود و بـه نمایش طیف گسـترده اي به نام عـدم صداقت 
مي پـردازد کـه دروغگویـي و دروغ پذیـري را در افـراد جامعـه، نهادینه کرده اسـت. در این 
روایـت دروغگویـي، الزمـه حیاتـي کم تنـش و آرام و همراه با موفقیت اسـت و بـه تعبیري 
دیگـر، روایـت، نماینـده ضرب المثـل عامیانـه »دروغ مصلحت آمیـز بـه از راسـت فتنه انگیز« 

مي شـود. 
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روحـي کـه در ایـن روایـت،  در نقـش یـک کارگر نظافـت منزل ظاهر مي شـود، نمـادي از 
اعضـاي چنیـن جامعـه اي اسـت کـه به صـورت بالقـوه، مي تواننـد دروغگویاني قهار باشـند. 
چـادر، صـورت بي پیرایـش و آرایـش و خنده هـاي کودکانـه روحـي به عنـوان رمـزگان 
برجسـته اجتماعـي اش، تصویـري معصـوم و پـاک از او ارائـه مي کند که در مسـیر داسـتان،  
مي کنـد.  تغییـر  دسـتخوش  را  او  فکـري  و  رفتـاري  بـکارت  و  مي شـود  متحـول  کم کـم 
ذهـن کودکانـه و سـاده روحـي، اگرچـه مفهـوم خیانـت را مي شناسـد، امـا بـه کسـي اجازه 
نمي دهـد کـه حتـي در مـورد ایـن تصـور که ممکـن اسـت عبدالرضا )نامـزد روحـي( نیز به 
او نیـز خیانـت کنـد،  حرفـي بزنـد. در سکانسـي کـه زن سـرایدار در شـرح ماجـراي دعواي 
مـژده و مرتضـي بـراي روحـي، از خیانـت مردانـه بـه تازه عـروس روایـت، زنهـار مي دهد،  
روحـي سـریعاً واکنـش نشـان داده و در پاسـخ مي گویـد: »نـه، اون اینجـوري اصا نیسـت،  
شـوهر مـن عاشـق منـه«. روحـي بـا چنیـن ذهنیـت سـاده و دسـت نخورده اي، قـدم بـه دنیاي 
سراسـر دروغ روایـت مي گـذارد و در دوره اي کوتـاه و یکـروزه، تـوان بالقـوه خـود را 
بالفعـل مي کنـد؛ تـا جایـي کـه در پایـان روایـت، شـاهد جـاري شـدن دروغ سرنوشت سـاز 
داسـتان از زبـان او هسـتیم؛ به عبارتـي دیگـر،  چهارشنبه سـوري،  روایـت فرآیندي اسـت که 

در آن،  طبیعي سـازي دروغ در جامعـه، بـه نمایـش درمي آیـد.
بـه ایـن ترتیـب اگـر بـه روایـت یکـروزه چهارشنبه سـوري بـه چشـم دوره اي آموزشـي و 
آمـوزش  بیافکندیـم،  نظـر  در روحـي  تـوان دروغگویـي  بالقوه سـازي  بـراي  ناخـودآگاه 
روحـي از لحظـه اي آغـاز مي شـود کـه مـژده از او مي خواهـد تـا به عنـوان مشـتري، زنـگ 
خانـه سـیمین را بزنـد و بـه بهانـه گرفتـن نوبـت آرایشـگاه، از زمـان حضـور او در منـزل 
آگاهـي پیـدا کنـد تـا اگـر زمـان مذکـور بـا زمـان عـدم حضـور مرتضـي در خانـه، تقـارن 
داشـت،  شـک خـود در مـورد رابطـه ایـن دو نفـر را به یقیـن تبدیل کنـد. در این سـکانس، 
مـژده کـه ژسـت هاي رفتـاري و بدنـي او و به ویـژه نـوع گریـم و پوششـش،  تصویـر زنـي 
سـرد و بـي روح را خلـق کرده انـد کـه مخاطـب را بـه وجـود بیمـاري روحـي و روانـي در 
وي باورمنـد مي سـازد، مرحلـه بـه مرحلـه در گـوش روحـي، دروغ هـاي مختلفـي را نجـوا 
مي کنـد و روحـي نیـز به خوبـي از پـس تکـرار آنهـا بـراي فریـب و کسـب اطاعـات از 
سـیمین برمي آیـد. در ایـن مرحلـه از روایـت، دروغگویـي بـراي روحي، بیشـتر شـبیه بازي 
بـا زیرکـي را بـر چهـره اش  کودکانـه اي اسـت کـه اجـراي آن، خنـده و خجالـت تـوام 
مي نشـاند؛ مجموعـه اي از رمـزگان اجتماعـي و بعضـاً ایدئولوژیـک کـه قـدرت صداقت را 
از فـرد گرفتـه و هـدف »زیرکـي و کسـب منفعـت« را جایگزیـن »صداقت و راسـتي« کرده 
اسـت. نتیجـه نهایـي چنیـن درکـي از جامعـه، تسـلیم در برابـر شـرایط اجتماعـي خواهـان 
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دروغ و به طـور کلـي، ابعـاد بیـرون از صداقت خواهـي انسـان اسـت بـه این ترتیـب دروغ از 
کارکـردي کـه آن را معطـوف بـه تسـهیل روابـط اجتماعي مي کنـد، به سـوي دروغ به مثابة 

دام و سـاح، در جهـت پیشـبرد منافـع هدایـت مي شـود.
پـس از ایـن بخـش از روایـت، دیگـر روحـي را بـا چـادر نمي بینیـم؛  از ایـن رو لبـاس و 
به طـور خـاص چـادر، به عنـوان رمـزي کـه در معرفـي بکربودگـي رفتـاري روحـي فعـال 
اسـت، از ظاهـر وي حـذف مي شـود و ذهـن مخاطب را به سـوي تغییـرات بنیـادي در رفتار 
روحـي، سـوق مي دهـد. عاوه بـر آنکـه رابطـه دوسـویه چـادر و عفاف زنانـه، خـود به مثابة 
رمـزي ایدئولوژیـک در فرهنـگ ایرانـي عمـل مي کنـد کـه در اینجا نیـز در قالـب رابطه اي 

طبیعي شـده، ظاهـر مي شـود. 
همچنیـن در ذهـن سـاده روحـي، بـراي اصـاح ابروهـا،  اجـازه ضمنـي از عبدالرضـا الزم 
اسـت یـا اگـر نشـود اسـم حـس او را اجـازه گرفتـن گذاشـت، مطلـع کـردن نامـزدش از 
چنیـن تصمیمـي، ضـروري اسـت امـا مـژده و خواهـرش بـه او مي آموزنـد کـه »از االن یـاد 
بگیـر، همـه چیـز رو بـه شـوهرت نگـي«. بـه ایـن ترتیـب آن دو به صـورت ناخودآگاهانـه، 
پنهـان کاري اي را بـه روحـي مي آموزنـد کـه مي توانـد اسـاس خیانت باشـد؛ خیانتـي از نوع 
همـان عملـي کـه زندگـي مـژده را بـه جهنمـي پرتنـش تبدیـل کرده اسـت. هرچنـد چینش 
عناصـر ایـن سـکانس و نمایـش زندگـي آشـفته و نامرتـب مـژده و پوشـیدن لبـاس سراسـر 
سـیاه و بي توجهـي او بـه ظاهـرش کـه حتـي مـورد نقـد خواهـرش قـرار مي گیـرد و حضور 
او به عنـوان زنـي کـه همسـایگان و بسـتگانش بـا او مشـکل رفتـاري دارنـد،  همگـي در مقام 
رمـزگان اجتماعـي اي عمـل مي کننـد کـه زن نامطلـوب از منظـر نـگاه مردسـاالرانه حاکـم 
بـر جامعـه روایـت شـده را معرفـي مي کننـد؛ گویـي روایـت سـعي در القـاي ایـن تفکـر در 
ذهـن مخاطـب دارد کـه عـدم خانـه داري زن و در اینجـا به طـور خـاص مژده، عامـل اصلي 
خیانـت مرتضـي به اوسـت. لذا از بطـن رمزگان موجود در این سـکانس، رابطه طبیعي شـده 

دیگـري نیـز عیـان مي شـود؛ خیانـت مـرد، پیامـد عـدم خانـه داري زنان اسـت.
در ادامـه روایـت، روحـي بـا نیـت کمـک بـه مـژده و بـه بهانـه آرایـش ابروهایـش به منـزل 
سـیمین مـي رود امـا در مقابـل موجـودي که تـا چند دقیقـه پیش، تصوري نسـبتاً منفـي از او 
داشـت، زن مهربانـي را مي یابـد کـه حتـي دسـتمزد خـود را نیـز از او مطالبـه نمي کند. کام 
و واژگان، ظاهـر و نـوع پوشـش و نحـوه رفتـار سـیمین، او را درسـت در نقطـه مقابـل مژده 

قـرار مي دهـد و مهمتریـن »تقابـل دوگانـه« روایـت را خلـق مي کنـد. 
ایـن سـکانس از فیلـم عاوه بـر آن کـه بـا کشـمکش ذهنـي روحـي بـراي کنجـکاوي در 
زندگـي شـخصي سـیمین همـراه اسـت، مجموعـه اي در هم تنیـده از دروغ هایـي اسـت کـه 
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دروغ گویـي  اصلـي  عامـل  به عنـوان  را  تعارفـات  و  اجتماعـي  معذوریت هـاي  به خوبـي، 
)به مثابـة گریـس( شـخصیت هاي روایـت معرفـي مي کنـد. در ایـن سـکانس، شـاهد حضور 
صاحبخانـه سـیمین در منـزل یـا همان محل کار او هسـتیم. صاحبخانه که بـا حضور خود در 
منـزل سـیمین و همـراه کـردن خانـواده اي بـراي خریـد خانـه، او را غافلگیر کرده اسـت، به 
دلیـل عـدم صراحـت لهجه، از بیان حقیقت سـرباز مي زند و علت فروش خانـه را در احتیاج 
بـه پـول آن بیـان مي کنـد. سـیمین بهانـه او را نمي پذیـرد و همیـن مسـئله باعـث مي شـود تـا 
صاحبخانـه بـه سـراغ بهانـه یـا دروغ دیگري بـرود و این بـار با مطـرح کردن تغییـر کاربري 
منـزل مسـکوني بـه آرایشـگاه و رفت  آمـد مشـتري هایي کـه ممکـن اسـت امنیـت سـاکنان 
مجتمـع را تهدیـد کننـد، عذر سـیمین را مي خواهـد. حال آنکه هـم صاحبخانه، هم سـیمین 
و هـم روحـي ـ در مقـام ناظـري بیرونـي ـ به خوبـي مي داننـد که دلیـل اصلي این مسـئله، در 
مطلقـه بـودن سـیمین نهفته اسـت کـه داللتي ضمني بـر تهدید قلمداد شـدن زنـان مطلقه در 

جامعـه ایرانـي بـراي امنیت خانواده هاسـت. 
روحـي پـس از پیرایـش صورتـش، چهره اي تـازه مي یابد که بـه او ظاهري زنانه بخشـیده و 
داللتـي دیگـر بـر تغییـر رفتار اوسـت؛ چـرا که از ایـن بخش از داسـتان به بعـد، رفتارهاي او 
دیگـر سـاده و کودکانه نیسـت بلکه شـاهد تولـد زني از پوسـته کودکانه روحي  هسـتیم که 
پـا بـه عرصـه دنیـاي سـیاس زنانه گذاشـته اسـت. روحي کـه دروغگویـي بـراي او موقعیتي 
یـک  به عنـوان  از دروغ  اکنـون  بـود،   بـه زیرکـي کودکانـه  خنـده دار و سراسـر آمیختـه 
اسـتراتژي در راسـتاي تحقـق نفـع خویش اسـتفاده مي کنـد. او از صداقت نیـز کاربردي جز 
کاربـرد اصیـل صداقـت را مي خواهـد. روحـي بـراي تشـکر از محبت هـاي سـیمین، هنـگام 
خـروج از منزلـش، بـه او مي گویـد: »فکر کنم این همسـایه روبروییتون )مـژده( براتون زده« 
و در حالـي کـه مي کوشـد تـا در لفافـي از دروغ هاي متناقـض، ارتباط خود با مـژده و روانه 
شـدن از سـوي او را منکر شـود اما به واسـطه رفتار نسـبتاً تحقیرآمیزي که مژده با او داشـته، 
مي کوشـد تـا بـا افشـاي رازش از او انتقـام بگیرد. در دنیـاي جدید روحي کـه اندک اندک 
بـر مهارت هـاي دروغگویي او افزوده اسـت، شـاهد نگاه کاسـب کارانه اش بـه موقعیت هاي 
مختلـف هسـتیم کـه کم کم صورتـي جـدي از دروغگویـي را در او نهادینه کـرده و به وي 
آموختـه کـه چگونـه از دروغ به عنـوان دامـي بـراي رسـیدن به اهـداف خود اسـتفاده کند و 
نفـع خویـش را تعقیـب کنـد. او از سـویي مي دانـد که تا شـب مي توانـد در منزل مـژده کار 
کنـد و درآمـد خوبي داشـته باشـد و از سـویي هم خـود را وامدار سـیمین مي دانـد که او را 

مجانـي آرایـش کـرده و حتي در مقـام حمایت از او برآمده اسـت.
بـا پیـش رفتـن رونـد روایـت و افـزوده شـدن بـر تنش هـاي فزاینـده آن، روحـي به نوعـي 
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خـود را در ایجـاد شـرایط پیش آمـده مقصـر مي دانـد چـرا کـه مرتضـي، از زمـان پـرواز 
هواپیمایشـان بـراي سـفر بـه دوبي با سـیمین صحبت کـرده و سـیمین نیز در جریـان مذاکره 
بـا صاحبخانـه اش، به طـور اتفاقـي بـه ایـن سـاعت اشـاره کرده اسـت، روحـي نیز غفلتـاً این 
موضـوع را بـا مـژده در میـان گذاشـته و بـر شـک او نسـبت بـه مرتضي افـزوده و ناخواسـته 
بـه بحـران موجـود دامـن زده اسـت؛ از ایـن رو روحـي بـراي حل مشـکل در سـکانس هاي 
پایانـي روایـت، بـه دروغ متوسـل مي شـود تـا آرامش را بـه زندگي آنهـا بازگردانـد و فراتر 
از آن، از شـري کـه ممکـن اسـت دامن گیـر سـیمین، زن محبوب او شـود، جلوگیـري کند. 
باالگرفتـن دعـوا، بسته شـدن راه هـاي مذاکـره، خشـونت و ضـرب و شـتم و ایسـتادن بـر لبه 
پرتـگاه جدایـي، همگـي بـه بافت موقعیتـي ارجـاع مي دهند کـه نمي تواند از بنـد دروغ رها 
شـود. دروغ روحـي اگرچـه مصـداق همـان »دروغ مصلحت آمیز« اسـت امـا آغازگر فصل 
جدیـدي نیـز در رفتـار و ذهنیـت روحـي نسـبت به جامعـه و به ویژه مـردان به شـمار مي رود.

جالـب اسـت دروغ روحـي باعـث مي شـود وضعیـت فعلـي تثبیـت شـود، یعنـي مرتضـي بـا 
سـیمین ارتبـاط داشـته باشـد امـا مـژده کمـاکان در جهـل رضایت آمیز خـود بمانـد که هیچ 
اتفاقـي نیفتـاده اسـت. در اینجـا دروغ کارکـرد تخدیـري دارد کـه باعـث مي شـود وجـه 

آشـوبناک حقیقـت افشـا نشـود و همـه چیـز بـا الیه اي از کـذب دوباره پوشـانده شـود. 
دروغ سرنوشت سـاز روحـي داللتـي ضمنـي بر حمایـت او از زنان روایـت دارد که هر یک 
به نوعـي از دنیـاي مردانـه اطـراف خـود آسـیب دیده اند؛ مژده که از حس شـک بـه خیانت 
همسـر خـود در رنـج اسـت در یکسـوي این حمایت قـرار دارد و سـیمین نیز کـه در حصار 
تفکراتي مردسـاالرانه نظیر تفکر صاحبخانه خود از آسـایش به دور اسـت، در سـوي دیگر 
ایـن ماجـرا جـاي دارد و در ایـن میـان، دروغ روحي، پاسـخي اسـت که او به نـداي وجدان 

دروغ پذیـر خـود مي دهد. 
در فصـل پایانـي روایـت که مرتضي تا مسـیري روحـي را همراهي مي کند، مسـیر خیابان از 
بـاالي شـهر تـا انتهـاي آن، غـرق در آتش اسـت و اتومبیل مرتضي به آهسـتگي این مراسـم 
سراسـر خطـر را مي پیمایـد؛ در اینجـا خیابـان به عنـوان مـکان،  تلفیقـي از زندگـي پرتنـش 
شـخصیت هاي روایـت و تجربه هـاي درونـي آنهاسـت لـذا مي تـوان از آن بـا عنـوان ظهـور 

واقعیـت در یـک نظام خـاص نشانه شناسـانه یـاد کرد.
نقطـه اوج تحـول روحـيـ  به عنـوان زنـي کـه ورود دروغ به عنـوان یـک ناجـي، در زندگي 
خـود را پذیرفتـه اسـت ـ جایي اسـت که شـاهد بروز شـخصیتي محافظه کار از او مي شـویم 
کـه بي ارتبـاط بـا آموزه هـاي یکـروزه او از نحـوه برخـورد بـا مـردان و پنهان کاري هـاي 
زنـان داسـتان نیسـت. روحـي که درون ماشـین نشسـته اسـت با دیـدن عبدالرضـا از مرتضي 
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مي خواهـد کـه جلوتـر نـرود و تأکید دارد که او ماشـین را زودتر متوقف کند. با پیاده شـدن 
روحـي از ماشـین، عبدالرضـا جلـو آمـده و از مرتضـي صمیمانـه تشـکر مي کنـد و بـه ایـن 
ترتیـب روایـت نشـان مي دهـد کـه عبدالرضـا، نسـبت بـه همراهـي مرتضـي بـا روحـي باطناً 
و ظاهـراً ناراحـت نیسـت امـا روحـي کـه اکنـون زني بـا ظاهر متفـاوت اسـت، خصلت هاي 
جدیـدي را یـدک مي کشـد کـه قـرار اسـت وارد زندگـي آینـده او بـا عبدالرضـا شـود. بـه 
ایـن ترتیـب،  اگـر در سـکانس ابتدایـي روایـت، شـاهد ظهـور روحـي و عبدالرضا سـوار بر 
موتـور و در روشـنایي روز هسـتیم،  در سـکانس پایانـي، همیـن زوج جـوان را مي بینیـم کـه 
در تاریکـي شـب محـو مي شـوند کـه داللتـي ضمنـي بـر شـروع رابطـه اي متفاوت همـراه با 

اندوختـه اي از دروغ و بدگمانـي در روحـي نسـبت بـه جنـس مذکر اسـت. 

2-4. »درباره الي« 
از چنـد زوج جـوان کـه هم دانشـکده اي هاي سـابق  متشـکل  فیلـم: گروهـي  خالصـه 
یکدیگرنـد، روانـه سـفر شـمال مي شـوند. سـپیده، یکـي از اعضاي ایـن گروه، درنظـر دارد 
تـا احمـد، جـوان مطلقـه اي را کـه در ایـن گـروه حضـور دارد با الـي که معلـم مهدکودک 
دختـر اوسـت، آشـنا کند و شـرایط ازدواج آنها را فراهـم آورد. الي که شـخصیتي محبوب 
و دوست داشـتني اسـت بـه زودي جـاي خـود را در قلـب همـه به ویـژه احمـد بـاز مي کنـد، 
امـا الـي هنـگام غرق شـدن فرزنـد یکـي از زوج هـاي ایـن گـروه در دریـا بـه یکبـاره ناپدید 
مي شـود و مـرگ و یـا زنـده بـودن او در هالـه اي از ابهام فرو مـي رود. در این میـان، اعضاي 
گـروه تصمیـم مي گیرنـد تـا خبـر مفقـود شـدن او را بـه خانـواده اش بدهنـد و در ایـن بیـن 
مـردي بـراي پیگیـري مسـئله بـه شـمال مي آید کـه بعدها مشـخص مي شـود نامزد الـي بوده 
اسـت. اعضـاي گـروه از این کـه الـي بـا آن جـوان نامـزد بـوده، اظهـار بي اطاعـي مي کنند 
و مي کوشـند تـا بـراي کاسـتن از عـذاب وجـدان خـود، از الـي تصویـر زنـي هـرزه را ارائه 
کننـد کـه بـا وجود نامزد داشـتن، در پـي برقراري ارتبـاط با احمد بـوده، اما سـپیده اعتراف 
مي کنـد کـه از جریـان عـدم عاقـه الـي بـه نامـزدش و از تـاش او بـراي برهـم زدن ایـن 
رابطـه آگاه بـوده اسـت و نبایـد تصویـري منفـي از الـي برجـاي گذاشـت. بـا وجـود ایـن 
اعتـراف صریـح، اعضـاي گـروه سـپیده را مجبـور مي کننـد تـا در برخـورد بـا نامـزد الي از 
بیـان واقعیـت، خـودداري کنـد تـا آنهـا متهم نشـوند. سـپیده نیز بـه اجبـار ایـن کار را انجام 

مي دهـد.
ــر  ــي دو ســاعته از دخت ــي«،  روایت ــاره ال ــارت »درب ــح از عب ــت صری ــم: دالل ــل فیل تحلی
ــورد  ــي، از بطــن قضــاوت در م ــت ضمن ــد و دالی ــت مي کن ــي را حکای ــام ال ــه ن ــي ب جوان
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الــي، زاده مي شــود. بــه ایــن معنــا کــه داللــت صریــح ایــن عبــارت، ناظــر بــه ماجــراي ســفر 
ــي،   ــت ضمن ــت و دالل ــه اش اس ــتان نویافت ــي از دوس ــا گروه ــي او ب ــي و همراه دوروزه ال
ــه،  ــر لحظ ــا در ه ــود ت ــبب مي ش ــه س ــاره دارد ک ــرا اش ــده از دروغ و افت ــدي آکن ــه رون ب
مخاطــب در همراهــي بــا شــخصیت هاي روایــت، قضاوتــي تــازه و غیرواقــع از شــخصیت 

الــي داشــته باشــد. 
محــور روایــت، حقیقتــي اســت کــه قربانــي دروغ هــاي مصلحت آمیــز مي شــود و صداقــت 
یــک فــرد مجبــور بــه ســکوت در مقابــل منافــع جمــع مي شــود. پدیــده دروغ در روایــت 
ــتر  ــفید بیش ــا دروغ س ــرده دروغ ی ــب خ ــوري، در قال ــد چهارشنبه س ــم مانن ــي ه ــاره ال درب
ــن  ــه کورتری ــد ک ــان نمي برن ــز گم ــا هرگ ــان آنه ــه راوی ــي ک ــود دارد. خرده دروغ های نم
گره هــاي زندگــي آنهــا را خلــق کنــد. اولیــن خــرده دروغ داســتان جایــي شــکل مي گیــرد 
کــه ســپیده از ســرایدار ویــا مي خواهــد تــا مــکان مناســبي را بــراي اســتقرار گــروه فراهــم 
آورد و بــراي آن کــه حــس محبــت و نوع دوســتي ســرایدار را تحریــک کنــد، بــه او 
مي گویــد کــه در گــروه آنهــا، تازه عــروس و دامــادي هــم حضــور دارنــد. تصویــري کــه 
از ســپیده ارائــه مي شــود بــه مــدد ژســت هاي رفتــاري، کام و حتــي ظاهــر اســپرت او،  بــه 
مخاطــب کمــک مي کنــد تــا از او تصویــر زنــي مــدرن را در ذهــن بپرورانــد کــه فــارغ از 
ــن  ــار ای ــا در کن ــد. ام ــات مردســاالرانه زندگــي مي کن ــه دور از تعصب ــي و ب ــي جزم فضای
ــدش و  ــه فرزن ــبت ب ــه او نس ــئولیت مادران ــگاه و مس ــت، ن ــداي روای ــان ابت ــر، از هم تصوی
ــه  ــه مادران ــر روحی ــاه اعضــاي گــروه،  داللتــي ضمنــي ب ــراي هماهنگــي و رف تــاش وي ب
اوســت. نخســتین دروغ روایــت نیــز به واســطه همیــن نــوع نــگاه مادرانــه بــه اوضــاع گــروه 
ــس  ــوع دروغ گری ــوان آن را از ن ــاید بت ــه اول،  ش ــه در وهل ــي ک ــرد؛ دروغ ــکل مي گی ش
ــاح  ــر و دام و س ــة مف ــي به مثاب ــروز دروغ های ــه  ب ــوان زمین ــود به عن ــا خ ــرد ام ــداد ک قلم

ــد.  ــل مي کن عم
ــا  ــته ت ــپیده خواس ــت و از س ــده اس ــدا ش ــود ج ــي خ ــر آلمان ــه از همس ــي ک ــد، جوان احم
ــران  ــه بح ــت، صادقان ــداي روای ــان ابت ــد، از هم ــش بیاب ــراي ازدواج ــب ب ــي مناس موقعیت
ــه  ــت ک ــدان جه ــاید ب ــد، ش ــو مي کن ــي بازگ ــراي ال ــود را ب ــابق خ ــویي س ــي زناش زندگ
او خــود را در مقابــل الــي به عنــوان زنــي کــه حــق دارد احمــد را بیشــتر بشناســد، مســئول 
مي دانــد امــا الــي کــه در کشــاکش رابطــه اي تلــخ بــا نامــزدش قــرار دارد بــا وجــود آنکــه 
خــود آغازگــر ایــن پرســش از احمــد اســت کــه چــرا همســرش را طــاق داده اســت امــا 
خــود را در مقابــل احمــد مســئول نمي دانــد و حاضــر نیســت صادقانــه شــرایط فعلــي خــود 
را بازگــو کنــد. حتــي در تمــاس تلفنــي بــا مــادر خــود، از او مي خواهــد کــه از مســافرت 
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او بــه شــمال کــه همــراه چنــد تــن از معلمیــن مهدکــودک صــورت گرفتــه اســت،  ســخني 
نگویــد. همچنیــن زمانــي کــه اعضــاي گــروه قصــد دارنــد تــا مفقودشــدن او را بــه اطــاع 
ــه  ــه ب ــه ن ــوند ک ــیر مي ش ــي اس ــردرگم دروغ ــدداً در کاف س ــانند،  مج ــواده اش برس خان
ــکان را  ــن ام ــه ای ــود و ن ــود آگاه ش ــد خ ــت فرزن ــا از وضعی ــد ت ــازه مي ده ــي اج ــادر ال م
فراهــم مي کنــد تــا گــروه بفهمنــد کــه واقعــا الــي هــم اکنــون کجاســت. بــه ایــن ترتیــب، 
هــر یــک از کاراکترهــاي روایــت،  به نوعــي از دروغ به مثابــة مفــر اســتفاده مي کننــد و در 

ــد. ــاه مي برن ــه آن پن ــد خــود ب ــع در حــال تهدی ــل مناف مقاب
ــه  ــي جامع ــه به نوع ــي ک ــاره ال ــت درب ــتان در روای ــروه دوس ــاي گ ــن،  اعض ــر ای عاوه ب
تنهــا  افــراد جامعــه،  به خوبــي نشــان مي دهنــد کــه  ایرانــي را نمایندگــي مي کننــد،  
ــا  ــا ب ــد. آنه ــاره مي دانن ــا راه چ ــتگویي را تنه ــد، راس ــان باش ــه نفعش ــه ب ــرایطي ک در ش
یکدیگــر بــه توافــق مي رســند کــه حقیقــت را بگوینــد و از اینکــه الــي نامــزد داشــته اظهــار 
بي اطاعــي کننــد و بــا ادبیــات مختلــف، از اینکــه مي خواهنــد ماجــراي راســت و حقیقــي 
ــد: »چــاره اي نیســت،   ــم کــرده و مي گوین ــه ه ــي کــه رو ب ــا جای ــد، خرســندند ت را بگوین
راســتش رو بگیــم، بهتــره« امــا تمســک آنهــا بــه راســتگویي، دیــري نمي پایــد و هیــچ یــک 
حاضــر نیســتند تــا ســپیده را در بیــان حقیقتــي کــه قصــد دارد آن را بــراي نامــزد الــي فــاش 
کنــد، همراهــي کننــد و ناگهــان مجــدداً بــه دروغ و پنهــان کاري روي مي آورنــد. همچنیــن 
ــش  ــه نمای ــتان را ب ــي از دوس ــت زده از دروغ، گروه ــه آف ــش جامع ــراي نمای ــت ب روای
ــاوت  ــب، قض ــن ترتی ــه ای ــتند و ب ــوق هس ــکده حق ــان دانش ــه فارغ التحصی ــذارد ک مي گ
نادرســت و عدم پاي بنــدي آنهــا بــه صداقــت، داللتــي ضمنــي بــر انحطــاط اخاقــي جامعــه 
ــه او را  ــد بلک ــتگویي نمي ده ــکان راس ــود، ام ــو خ ــه عض ــا ب ــه نه تنه ــه اي ک ــت؛ جامع اس

ــد. ــع، دروغ بگوی ــع جم ــر مناف ــه به خاط ــد ک وادار مي کن
ــد، تفــاوت  ــه دروغ مي کن ــور ب ــن، آن چــه کــه ســپیده و گــروه دوســتانش را مجب همچنی
ــه رابطــه شــکل گرفته میــان احمــد و الــي اســت؛ تــا  میــان نــوع نــگاه آنهــا و نامــزد الــي ب
ــه رابطــه  ــگاه ب ــان ســنت و مدرنیســم در ن ــل می ــوان تقاب ــا عن ــوان از آن ب ــي کــه مي ت جای
ــود و  ــراز وج ــکان اب ــه ام ــطه دروغ،  ن ــه به واس ــي ک ــرد؛  تقابل ــاد ک ــف، ی ــس مخال ــا جن ب
ــت،  ــي روای ــزگان اجتماعــي و فن ــه رم ــن، مجموع ــر ای ــد. عاوه ب ــرد مي یاب ــه فرصــت نب ن
راه را بــراي القــاي برتــري رمــز ایدئولوژیــک روایــت، یعنــي نــگاه مــدرن ســپیده و 
دوســتانش مي گشــاید؛ چــرا کــه مخاطــب بــا آنهــا بیشــتر از نامــزد خشــن و عصبانــي الــي، 

مي کنــد.  همذات پنــداري 
ــي«  ــاره ال ــوان مدعــي شــد اگرچــه صراحــت دروغگویــي در روایــت »درب ــن رو مي ت ازی
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به شــدت و نمایانــي »چهارشــنبه ســوري« نیســت، امــا در ایــن روایــت، ابعــادي زیرپوســتي تر 
از دروغ، نمایــان مي شــود کــه از ابتــدا تــا انتهــاي ماجــرا، جریــان دارد؛  ســکوت و 
پنهــان کاري الــي در مقابــل احمــد،  بیــان بخشــي از واقعیــت و ســعي بــر نادیده انــگاري کل 
ماجــرا از ســوي جمــع دوســتان و باالخــره عــدم شــجاعت در بیــان حقیقــت آنهــم صرفــاً 
ــي اســت کــه فرهــادي  ــي،  زنهارهای ــر اســاس قضــاوت و پیشــداوري در مــورد نامــزد ال ب
ــن  ــان ای ــراي بی ــگ خطــري ب ــد؛ زن ــه مخاطــب مي ده ــر از ســه گانه خــود ب ــن اث در دومی
ــد و  ــل کن ــرب عم ــي مخ ــوان عامل ــد به عن ــطحي، مي توان ــر س ــه دروغ در ه ــدار ک هش
ــت گســتردگي  ــن روای ــه اي کــه در ای ــگاه،  باعــث رســوایي دروغگــو شــود. نکت ســر بزن
ابعــاد دروغ را بیشــتر نشــان مي دهــد آن اســت کــه برخــاف روایــت چهارشــنبه صــوري، 
دروغ یــک تصمیــم فــردي نیســت بلکــه تصمیمــي اســت کــه عقــل و خــرد جمعــي بــه آن 

ــرد.  ــاه مي ب ــه آن پن ــر( ب ــة مف ــرار )دروغ به مثاب ــرار از اضط ــراي ف ــد و ب مي رس

3-4. »جدايي نادر از سیمین«
خالصـه فیلـم: نادر که در آسـتانه طاق از همسـرش سـیمین قـرار دارد، بـراي نگهداري 
پـدرش، زنـي بـه نـام راضیـه را اسـتخدام مي کنـد. راضیـه کـه به خاطـر وضعیـت پـدر نادر، 
نبایـد از منـزل خـارج شـود، در ایـن زمینـه اهمـال کاري کـرده و همیـن امر سـبب درگیري 
نـادر بـا او مي شـود. طـي ایـن درگیـري، جنیـن راضیـه سـقط مي شـود و کار بـه شـکایت 
قانونـي مي کشـد. نـادر در دادگاه، از بـارداري راضیـه اظهـار بي اطاعـي مي کنـد و بـه ایـن 
ترتیـب از زنـدان معـاف مي شـود امـا همسـر راضیـه کـه به شـدت نیاز مالـي دارد، شـروع به 
تهدیـد خانـواده نـادر مي کنـد. در این میان مشـخص مي شـود که نـادر از ماجـراي بارداري 
راضیـه مطلـع بـوده اسـت؛ چـرا که معلـم ترمهـ  دختر نـادرـ  بـراي کمک به راضیه، شـماره 
تلفـن پزشـک زنـان را در اختیـار او قـرار مي دهـد و ایـن ماجـرا در فضایـي رخ مي دهد که 
نـادر فاصلـه چندانـي از آن نداشـته و مي توانسـته از موضـوع باخبر باشـد. از همیـن رو معلم 
ترمـه علیـه نـادر شـهادت مي دهـد و نهایتـا بـا شـهادت دروغ ترمـه بـه نفـع پـدرش مسـئله 
فیصلـه مي یابـد، امـا بـه پیشـنهاد سـیمین قـرار مي شـود تا نـادر، مبلغـي براي کسـب رضایت 
و همـدردي بـه خانـواده راضیـه پرداخـت کنـد. نـادر ایـن پیشـنهاد را مي پذیـرد امـا بـراي 
پرداخـت ایـن مبلـغ، از راضیـه مي خواهـد تـا بـه قـرآن سـوگند یاد کند کـه ضربـه او باعث 
سـقط جنیـن شـده اسـت، راضیه کـه روز قبـل از درگیري با نادر تصادفي داشـته و به سـقط 
جنینـش، طـي آن تصـادف مشـکوک اسـت بـه سـبب اعتقـادات مذهبـي خـود از ایـن کار 

امتنـاع مي کنـد.
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ـ  فرهــادي  قبلــي  اثــر  دو  ماننــد  نیــز  ســیمین«  از  نــادر  »جدایــي  فیلــم:  تحلیــل 
چهارشنبه ســوري و »دربــاره الــي« ـ بــا محــور قــرار دادن ضــدارزش دروغ، روایــت 
ــدم  ــه ع ــته ک ــت گذش ــاف دو روای ــر خ ــه ب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد؛ ب ــق مي کن ــود را خل خ
راســتگویي در آنهــا در قالــب دروغ هــاي مصلحت آمیــز و خــرده دروغ نمــود داشــت، در 
ــدت  ــده و به ش ــدي، برنامه ریزي ش ــدي ج ــیمین«، دروغ، بع ــادر از س ــي ن ــت »جدای روای
ــز  ــون را نی ــي قان ــوان آن را دارد کــه حت ــد کــه ت ــع شــخصي مي یاب ــه مناف گــره خــورده ب
فریــب دهــد، لــذا در ایــن روایــت، دروغ هایــي از جنــس مداهنــه، جایــي ندارنــد و دروغ 
به مثابــة مفــر و دام و ســاح، نقشــي پررنــگ و برجســته دارد. در بخش هایــي از فیلــم 
ــران  ــه ای ــرایط جامع ــي در ش ــراي زندگ ــه را ب ــد ترم ــدر مي خواه ــه پ ــت ک ــهود اس مش
ــه دروغگویــي  ــا هــر گون ــم مشــخص مي شــود ترمــه کــه ب ــد. و در انتهــاي فیل تربیــت کن
مخالــف بــود مجبــور مي شــود بــراي اینکــه پــدر بــه زنــدان نــرود و پدربــزرگ تنهــا نمانــد 

ــت.  ــن نیس ــت ممک ــن وضعی ــودن در ای ــادق ب ــي ص ــد. یعن دروغ بگوی
از ســوي دیگــر، بــه ایــن روایــت مي تــوان بــه دیــده رونــدي در جامعــه نگریســت کــه بــا 
گریزناپذیــر کــردن دروغگویــي، اتصــال افــراد آن بــه صداقــت را قطــع مي کنــد. ســیمین،  
نمــاد صداقــت در داســتان اســت،  او تحــت هیــچ شــرایطي دروغ نمي گویــد و حتــي حاضــر 
ــت آن  ــاي زش ــي از ویژگي ه ــه اي ناهنجــار کــه دروغ یک ــدش در جامع ــت کــه فرزن نیس
اســت، رشــد کنــد و مي خواهــد بــه جایــي مهاجــرت کنــد کــه بــراي زندگــي نیــاز نباشــد 
دروغ بگویــد. نــادر نیــز مــردي صــادق و درســتکار اســت کــه برخــاف ســیمین،  مصمــم 
اســت تــا بــا ناهنجاري هــاي جامعــه خویــش بســتیزد. بــه ایــن ترتیــب شــاید عنــوان »جدایــي 
نــادر از ســیمین« کــه داللتــي صریــح بــه مســئله طــاق دارد،  در اکتشــاف الیــه دوم معنــي،  
مــا را بــه جدایــي نــادر از صداقــت،  رهنمــون شــود؛ چــرا کــه فرهنــگ ایرانــي،  معمــوالً ایــن 
زن اســت کــه از مــرد جــدا مي شــود. از نظــر فیلــم، راه درســت راهــي اســت کــه ســیمین 
ــه  ــادر از ســیمین اســت ن ــي ن ــن جدای ــا ای ــا وجــود اینکــه ســیمین مــي رود ام مــي رود و ب

ســیمین از نــادر.
نــادر به عنــوان مفــر، دروغ مي گویــد و راضیــه و همســرش نیــز از دروغ به مثابــة دام 
ــخصیت،  ــن دو ش ــار ای ــر و رفت ــود در ظاه ــزگان موج ــا رم ــد ام ــره مي گیرن ــاح، به و س
ــادر  باورپذیــري دروغگویــي آنهــا را کاســته و مخاطــب را غافلگیــر مي کنــد؛ چــرا کــه ن
ــت حضــور  ــان حاکــم، در روای ــاي گفتم ــا هنجاره ــق ب ــا مطاب ــري موجــه و کام ــا ظاه ب
مي یابــد، صداقــت را مي پســندد و تحــت هیــچ شــرایطي حاضــر بــه پذیــرش ظلــم 
ــئول  ــاده اش مس ــدر ازکارافت ــل پ ــود را در مقاب ــه خ ــر آن ک ــت، عاوه ب ــاج دادن نیس و ب
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مي دانــد. راضیــه نیــز زن دلپذیــري اســت. او نیــز انطباقــي کامــل بــا ویژگي هــاي ظاهــري 
ــان  ــواده و همنوع ــه خان ــبت ب ــرع دارد و نس ــي و متش ــلمان ایران ــک زن مس ــاري ی و رفت
ــا  ــان، نه تنه ــرایط اجتماعش ــطه ش ــا به واس ــر دوي آنه ــا ه ــت. ام ــئولیت پذیر اس ــود، مس خ
در مســیر دروغ گویــي قــدم مي گذارنــد بلکــه دروغ را در تربیــت نســل آینــده نیــز اعمــال 
ــک  ــر کوچ ــمیه ـ دخت ــود ـ س ــان در وج ــت را چن ــردن حقیق ــان ک ــه پنه ــد. راضی مي کنن
ــادر را نظافــت مــي کنــد و  خــود نهادینــه کــرده اســت کــه پــس از آن کــه راضیــه پــدر ن
به نوعــي بــا تمــاس بــا بــدن مــرد، احســاس ناراحتــي و عــذاب وجــدان مي یابــد، دختــرش 
ــا  ــه باب ــد: »ب ــدر مي گوی ــم پ ــرار از خش ــادر و ف ــا م ــوزي ب ــراي دلس ــد و ب ــه او مي کن رو ب
ــز، ترمــه ـ دختــر خــود را ـ  ــادر نی ــز او را تشــویق مي کنــد. ن ــه نی چیــزي نمي گــم« و راضی
در معذوریتــي قــرار مي دهــد کــه او نیــز بــراي دفــاع از پــدر و گریــز از تنبیــه قانونــي دروغ 

ــد.  ــت را بگوی ــاز روای سرنوشت س
ــت  ــز اهمی ــکات حائ ــت، از ن ــن روای ــز در ای ــر آن نی ــاري ب ــه دروغ و پافش ــي توجی بررس
اســت. زمانــي کــه ترمــه از دروغ بــزرگ پــدر خــود آگاه و علــت آن را جویــا مي شــود، 
نــادر، به نوعــي دروغگویــي در آن شــرایط را حــق خــود مي دانــد و بــه ترمــه پاســخ 
ــت. در  ــده اس ــا مي مان ــت، او تنه ــدان مي رف ــه زن ــر ب ــوده و اگ ــر او ب ــه فک ــه ب ــد ک مي ده
ــه ترمــه گفتــه، شــرمنده و پشــیمان نیســت و صرفــا  ــادر بابــت دروغــي کــه ب ایــن میــان، ن
خــود را پشــت توجیهاتــي پنهــان مي کنــد کــه در ذهــن مخاطبــي کــه صداقــت او را بــاور 
کــرده اســت، قابــل پذیــرش نیســت، عاوه بــر ایــن نــادر خــود را در مقابــل جامعــه اي کــه 
ــه و همســرش از دروغ  ــدن راضی ــه آســیب دی ــد و ب ــه مســئول نمي دان ــا دروغ گفت ــه آنه ب
خــود وقعــي نمي نهــد، او حتــي در مقابــل خانــم قهرایــي ـ معلــم ترمــه ـ کــه او را فریفتــه 
و باعــث شــده تــا در دادگاه بــه نفــع او شــهادت دروغ بدهــد، بــراي خــود مســئولیتي قائــل 
نیســت و تنهــا و تنهــا بــه خــراب شــدن تصویــر پــدري در ذهــن دختــرش مي اندیشــد کــه 
ــین و  ــل تحس ــدش، قاب ــراي فرزن ــجاعت او ب ــودن و ش ــت، رک ب ــه از روای ــن لحظ ــا ای ت
ــو بگــي  ــم ت ــد: »االن ــد و مي گوی ــه ترمــه مي کن ــن روســت کــه رو ب ــر اســت؛ از همی تقدی
بــرو بگــو، میــرم میگــم«. »بــه ایــن ترتیــب دختــر کــه توســط پــدر به خوبــي تربیــت شــده 
ــه  ــدي ک ــل بع ــد. نس ــز دروغ مي گوی ــود نی ــده(، خ ــران را فهمی ــه ای ــرایط جامع ــي ش )یعن
ــزي  ــچ چی ــون، هی ــه قان ــد ک ــوح مي بین ــي به وض ــت، وقت ــزار اس ــه از دروغ بی آرمانگرایان
ــراي دختــر و پــدر مســتاصل هیــچ فکــري  )جــز نــص قانــون( را در نظــر نمــي گیــرد، و ب
ــدر نســل دروغ  ــدارد، و ایــن اســت کــه نســل ان نمــي کنــد، چــاره اي جــز دروغ گفتــن ن
مي گوییــم، چــون مــدام در حالــت اســتیصال و اضطــرار هســتیم.« )جــوادی یگانــه، 13۹0(
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دروغ در سه گانه اصغر فرهادي )نشانه شناسي فيلم هاي »چهارشنبه سوري«،...

 نکتــه جالــب توجــه دیگــر در ایــن ســکانس آن اســت کــه نــادر بــراي توجیــه ترمــه، هیــچ 
ســخني از وضعیــت وخیــم پــدرش بــه میــان نمــي آورد؛ پــدري کــه در رونــد داســتان نمــاد 
وجــدان بیــدار نــادر اســت و درســت پــس از آغــاز دروغ بــزرگ نــادر، تبدیــل بــه موجــود 
الکــن روایــت مي شــود. زمانــي کــه نــادر بــراي ترمــه، صحنــه بیــرون انداختــن راضیــه از 
ــدرش،  ــد، پ ــه کن ــرش را توجی ــا دخت ــد ت ــه مي کوش ــد و مصران ــازي مي کن ــه را بازس خان
ــي،  ــکي قانون ــه پزش ــاق معاین ــه در ات ــي ک ــا زمان ــد و ی ــگاه مي کن ــه او ن ــات ب ــره و م خی
ــد،  ــخن مي گوی ــي س ــراي کذای ــد از ماج ــدرش بع ــکوت پ ــدن و س ــي ب ــادر از کوفتگ ن
بازهــم نــگاه بي رمــق پــدر و بي تحرکــي اوســت کــه به عنــوان وجــدان بیــدار نــادر،  عمــل 
ــدرش در آن روز  ــه آســیب پ ــه اینکــه نســبت ب ــه بهان ــا او ب ــد و باعــث مي گــردد ت مي کن

مشــکوک اســت، مانــع معاینــه اش شــود. 
در ســوي دیگــر داســتان، راضیــه و حجــت قــرار دارنــد کــه آنهــا نیــز توجیهاتــي را بــراي 
ــزي اســت  ــه، متفــاوت از چی ــن توجی ــوع ای ــا ن ــد ام ــان دروغ در ذهــن خــود پرورانده ان بی
ــکات و  ــت، مش ــه و حج ــم راضی ــادر و ه ــم ن ــه ه ــذرد. اگرچ ــادر مي گ ــن ن ــه در ذه ک
فشــار زندگــي را به عنــوان بهانــه و توجیــه ظاهــري دروغ خــود مطــرح مي کننــد امــا بــراي 
خانــواده حجــت، توجیــه اصلــي از جنــس توجیــه آلــوده بــه غــرور نــادر نیســت. حجــت در 
ــي دادگاه را  ــع شــده اســت او حت ــوم واق ــد کــه مظل ــد روایــت از ایــن دم مي زن تمــام رون
بــه جانبــداري از نــادر محکــوم مي کنــد. در نــگاه حجــت، طبقــه کارگــر و مســتضعفي کــه 
ــه آن تعلــق دارد، از دیــد جامعــه اي کــه در آن زیســت مي کنــد، طبقــه اي ســرخورده  او ب
اســت کــه حتــي در دفــاع از خــون فرزنــد خــود حقــي نــدارد. بــه ایــن ترتیــب، دروغ بــراي 
حجــت، بــه تنهــا ســاح طبقــه کارگــري تبدیــل مي شــود کــه بایــد نهایــت اســتفاده از آن 
را در شکســت طبقــه متوســط بنمایــد. او در تمــام روایــت مي کوشــد تــا خــود را به عنــوان 
نماینــده طبقــه اي باشــرافت بــا حقــي برابــر بــا دیگــران معرفــي کنــد امــا در پایــان داســتان 
ــا ماشــین  ــن در تصــادف ب ــه شــک داشــتن خــود در ســقط جنی ــي کــه همســرش ب و زمان
اشــاره مي کنــد و از وارد شــدن پــول دیــه بــه زندگي شــان ابــراز تــرس مي نمایــد، حجــت 
بــه ســختي برآشــفته شــده و اســتدالل هاي او را نمي پذیــرد، چــرا کــه او کــم شــدن پولــي 
از طبقــه متوســط و ســرازیر شــدن آن بــه جیب هــاي کارگــري اش را حــق خــود مي دانــد 
و نه تنهــا از دروغ ابایــي نــدارد کــه حاضــر اســت تــا گنــاه ســوگند دروغ همســر خویــش 

را بپذیــرد.
از ســوي دیگــر، ترمــه به عنــوان نماینــده قشــر نوجوانــي کــه در حــال جامعه پذیــري 
ــاال نمــي آورد  ــون ب ــون، ســرش را از کتــاب قان ــاد مي گیــرد کــه وقتــي مــرد قان اســت، »ی
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ــواده آنهــا را ببینیــد و بعــد حکــم کنــد، نتیجــه مي گیــرد کــه  کــه شــرایط اضطــراري خان
ــه کار شــوند، و یکــي از ایــن راه هــاي نجــات، دروغ اســت. هرچنــد  خــود بایــد دســت ب
کــه نــه ترمــه و نــه پــدر، دروغگــو نیســتند و بعیــد اســت کــه از دروغ گفتــن لــذت ببرنــد، 
امــا چــاره اي جــز دروغ ندارنــد و ایــن اضطــرار، دیرگاهــي اســت گریبانگیــر جامعــه ایــران 
شــده اســت؛ همــان اضطــراري اســت کــه شــاعر را وســط روز روشــن مجبــور مي کــرده 
مــاه و پرویــن را نشــان دهــد، حاکــم »اگــر خــود روز را گویــد شــب اســت ایــن« و همــان 
اســت کــه مشــاوري را مجبــور مي کــرده یکبــار در مــدح بادمجــان ســخن بگویــد و روز 
ــه  ــت ک ــراري اس ــان اضط ــان. و هم ــه بادمج ــت ن ــاه اس ــم ش ــون ندی ــر در ذم آن، چ دیگ
اســتاد ســخن و تربیــت ســعدي بــه مــا یــاد مي دهــد کــه »دروغ مصلحت آمیــز بــه از راســت 

ــا دیگــري بیــاورد«. ــازارد تــو نگــو ت فتنه انگیــز« و »ســخني کــه دلــي را بی
ــران ایســتاده اســت  ــه ای ــود جامع ــل بهب ــي اســت کــه همیشــه در مقاب ــن مصلحــت بین و ای
ــا الــف(  ــد: ی ــه رو بوده ان ــا دو انتخــاب روب ــاز تاریــخ، ب ــه تعبیــري »مــردم ایــران از دیرب و ب
بــر تمایــل تاریخــي خــود بــراي اســتقال فــردي، تعییــن سرنوشــت خویــش پــاي فشــارند و 
حقــوق انســاني خــود را طلــب کننــد و به تدریــج بــه شــهروندي موظــف و صاحــب حقــوق 
تبدیــل شــوند و در عیــن حــال ناامنــي وســیع و عمومــي )ناشــي از آزادي( را تجربــه کننــد؛ 
یــا ب( بــر زورمــداري گــردن نهنــد، به عنــوان فــرد پایمــال شــوند، بــه عقــده حقــارت و در 
ــي و  ــد، دروغگوی ــار آین ــب ب ــي دچارشــوند، فرصت طل ــزرگ بین ــده خودب نتیجــه آن عق
مجیزگویــي پیشــه کننــد، رنــج بکشــند و برونــد کــه گویــي هرگــز نبــوده انــد، و لیکــن در 
امنیــت، شــب بــه روز آورنــد، بــزرگ شــوند، همســر برگزیننــد، شــغلي بــه کــف آورنــد 
و فرزنــدان خــود را چــون خویــش بپروراننــد« و انســان ایرانــي دومیــن حالــت را انتخــاب 

کــرده اســت . )پیــران، 13۸4: 31(
در ایــن شــرایط، ایرانــي، علیرغــم میــل خویــش دروغ مي گویــد، و در همــان حــال از آن 
)و بــه تبــع، از خــود( بیــزار اســت، ولــي خــود را در شــرایط اضطــراري مي بینــد و چــاره اي 
ــوهرش  ــد و ش ــت نمي کن ــه حمای ــس از راضی ــچ ک ــه هی ــي ک ــد. وقت ــي بین ــز دروغ نم ج
یکســال اســت کــه کاري نــدارد و یــک شــب در میــان بــه دلیــل چــک برگشــتي زنــدان 
اســت آنهــا »مجبورنــد« دروغ بگوینــد و وقتــي کــه نــادر و ترمــه خــود را بي پنــاه مي بینیــد 
ــه دروغ  ــد« ک ــد، »مجبورن ــود( مي بینی ــه خ ــه ب ــا بي توج ــود )ی ــه خ ــون را علی ــه قان و نتیج

بگوینــد و از زنــدان برهنــد.« )جــوادی یگانــه، 13۹0(
»جدایــي نــادر از ســیمین« شــرایط جامعــه اي را بــر پــرده ســینما بــه تصویــر مي کشــد کــه 
ــم  ــیمین ه ــاید س ــدارد. ش ــود ن ــن وج ــت گفت ــراي راس ــي ب ــراً( امکان ــًا و ظاه در آن )فع
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ــد و  ــح مي ده ــرت را ترجی ــدت مهاج ــل کوتاه م ــه راه ح ــت ک ــر اس ــرز فک ــن ط ــا همی ب
ــن  ــا ای ــدن ب ــازگار ش ــادر، س ــد. راه ن ــرباز مي زن ــران س ــاع در ای ــردن اوض ــت ک از درس
شــرایط اســت و راه ســیمین، رفتــن. امــا راه راضیــه از همــه ســخت تر اســت چــون دروغ را 

نمي پذیــرد و نمي توانــد بمانــد، ولــي مي مانــد. 

5. نتيجه گيري
ــک گــروه  ــد ی ــواده شــروع مي شــود، بع ــک خان ــادي از دروغ در ی ــر فره »ســه گانه اصغ
ــه  ــران )و ب ــه دیگ ــر آن ب ــام عناص ــه تم ــه اي ک ــه؛ جامع ــام جامع ــون تم ــک و اکن کوچ
خودشــان( دروغ مي گوینــد. فرهــادي در »جدایــي نــادر از ســیمین« نشــان مي دهــد کــه در 
شــرایطي ماننــد جامعــه مــا، امــکان راســت گفتــن بــراي »مــردم معمولــي« وجــود نــدارد.« 
ــه دروغ در  ــه چگون ــت ک ــت اس ــن حقیق ــر ای ــاي او بیانگ ــه، 13۹0( فیلم ه ــوادی یگان )ج
زندگــي روزمــره ایراني هــا، تبدیــل بــه امــري ضــروري شــده و نه تنهــا جامعــه بزرگســاالن،  
بــراي گریــز از موقعیت هایــي کــه آنهــا را تهدیــد مي کنــد، بــه آن پنــاه مي برنــد بلکــه در 
ــا به نوعــي آنهــا را  ــان نیــز از دروغ بهــره گرفتــه ت رونــد جامعه پذیــري کــودکان و نوجوان

در مقابــل ســیل دروغ هایــي کــه در آینــده در کمیــن آنهاســت، واکســینه کننــد. 
دغدغــه دیگــر فرهــادي کــه در روایــت »جدایــي نــادر از ســیمین« کامــًا مشــهود اســت، 
تــوان آدم هــاي یــک جامعــه بیمــار بــراي فریــب قانــون اســت. فرهــادي اگرچــه در روایــت 
چهارشنبه ســوري، تقابــل قانــون در معنــاي قضایــي آن را بــا شــخصیت هاي روایتــش 
ــع  ــل و خل ــن تقاب ــه ای ــمي ب ــي«، گوشه چش ــاره ال ــت »درب ــا در روای ــد ام ــان نمي ده نش
ــه پیمــان  ــي رو ب ــزد ال ــي کــه نام ــون دارد. زمان ــر قان ــت در براب ســاح کاراکترهــاي روای
مي کنــد و از او ملتمســانه حقیقــت را جویــا مي شــود، پیمــان بــه او مي گویــد: »اصــا 
بریــم کانتــري. مــا بــه تــو مي تونیــم دروغ بگیــم بــه پلیــس کــه نمي تونیــم«. جالــب آنکــه 
ــیمین«،  ــادر از س ــي ن ــرق در دروغ »جدای ــه زوال و غ ــه رو ب ــي جامع ــادي در بازنمای فره
بالفعــل شــدن ایــن تــوان را نیــز در شــخصیت هاي روایتــش نشــان مي دهــد؛ تــوان فریــب 
ــه صداقــت کام  ــه و حجــت اگرچــه مشــکوک ب ــد، راضی ــون را مي فریب ــادر قان ــون. ن قان
ــوري  ــوي آمات ــر از آن دروغگ ــد و باالت ــون را مي فریبن ــز قان ــا نی ــا آنه ــتند ام ــود هس خ
ــذا  ــد؛  ل ــي دادگاه را بفریب ــه قاض ــد ک ــود مي یاب ــوان را در خ ــن ت ــم ای ــه ه ــام ترم ــه ن ب
ــون  ــل قان ــر، در مقاب ــوان مف ــه دروغ به عن ــد ک ــان مي ده ــیمین«، نش ــادر از س ــي ن »جدای
ــا  ــن تلویح ــه ای ــکند. البت ــم مي ش ــت آن را در ه ــرد و صاب ــرار مي گی ــگاه، ق ــة پناه به مثاب
ــا  ــذارد ی ــراد مي گ ــتگویي اف ــر راس ــرض را ب ــه ف ــت ک ــتم اس ــامت سیس ــان دهنده س نش
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ــدارد. ــوان تشــخیص راســت از دروغ را ن ــي ســادگي سیســتم کــه ت حت
عاوه بــر ایــن  فرهــادي در ســه گانه خــود، جامعــه اي را بــه تصویــر مي کشــد کــه در 
حــال از دســت دادن شــرافت انســاني و اخاقــي خویــش اســت. انســان هایي کــه بــا دروغ، 
خــرده دروغ، پنهــان کاري و بیــان تنهــا »بخشــي از حقیقــت« )کــه عمــا همــان دروغ اســت( 
مي کوشــند تــا منافــع خــود را در هــر ســطحي تامیــن کننــد؛ منفعتــي کــه گاه رنگ و بویــي 
آبرویــي مي گیــرد و فــارغ از ارزش هــاي مــادي اســت، غافــل از آنکــه دروغ بــراي حفــظ 
آبــرو و دفــاع از کیــان شــرافت، گاه شــخصیت هاي روایت هــاي فرهــادي را در منجابــي 
ــکوت  ــرد؛ س ــرو مي ب ــاني ف ــرافت انس ــراي ش ــر ب ــب تهدید کننده ت ــر و به مرات ضداخاقي ت
ــن دســت دروغ هاســت. ســپیده  ــي از ای ــزد ال ــل نام ــان او در مقاب و دروغ ســپیده و همراه
ــزد دارد  ــته او نام ــه مي دانس ــي از اینک ــزد ال ــل نام ــود در مقاب ــرافت خ ــاع از ش ــراي دف ب
خــودداري مي کنــد و بــا ایــن دروغ در منجــاب تهمــت بــه کرامــت انســاني دیگــر )الــي( 
و شکســتن غــرور یــک مــرد )نامــزد الــي( فــرو مــي رود. نــادر هــم کــه تــا آخریــن لحظــه 
روایــت، باج نــدادن بــه دیگــران را بزرگتریــن ارزش زندگــي خــود مي دانــد و بــراي حفــظ 
همیــن ارزش اســت کــه متوســل بــه دروغ مي شــود در تمــام طــول روایــت مي کوشــد تــا 
دروغ بــزرگ خــود را حفــظ کنــد و حتــي زمینــه دروغگویــي فرزنــد خــود را نیــز فراهــم 
ــي  ــا آگاه ــران ب ــه دیگ ــي از اینک ــرس مرتض ــم ت ــوري ه ــت چهارشنبه س ــازد. در روای س
ــد و  ــي کنن ــه هوس ران ــم ب ــتش دارد، وي را مته ــقانه دوس ــه عاش ــي ک ــا زن ــاط او ب از ارتب
شــرافتش لکــه دار شــود، حاضــر اســت تــا همســر خــود را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده و 
همه جــا بــا عنــوان روانــي از او یــاد کنــد؛  لــذا فرهــادي به خوبــي نشــان مي دهــد کــه دروغ 
بــراي دفــاع از شــرافت هــم امــري پلیــد، ضدارزشــي و غیرقابل توجیــه اســت. رویکــردي 
کــه شــبیه بــه رویکــرد کانــت در بــاب اخــاق و نفــي دروغ اســت: »چنــان عمــل کــن کــه 
گویــي دســتور عملــت قــرار اســت بنــا بــه اراده تــو بــه قانــون کلــي طبیعــت مبــدل گــردد« 
ــون کلــي، طبیعــت  ــه همیــن اســتدالل،  دروغ به عنــوان یــک قان ــر، 13۸۹: 2۸4( و ب )کورن
ــه  ــیم ک ــق مي رس ــام و مطل ــي ع ــه حکم ــه »ب ــرد ک ــه مي گی ــد و نتیج ــن مي کن را غیرممک
هیــچ اســتثنایي نــدارد و بــه هیــچ روي نقــض نبایــد گــردد، بــه همیــن ســبب، راســت بگــو، 
ــر اســاس  ــزد« )اســامي، 13۸۹: 123(. عمــا نتیجــه اي کــه ب ــد افــاک در هــم بری هرچن
ــت.  ــد دروغ گف ــي نبای ــچ حالت ــه در هی ــت ک ــن اس ــت ای ــود گرف ــت مي ش ــول کان اص
ــاي  ــن آموزه ه ــد. همچنی ــد بکن ــا بای ــد ی ــري مي کن ــرزگ فک ــراي پدرب ــدا ب ــتم بع سیس
دینــي، تنهــا دروغ را بــراي جلوگیــري از زیــان شــدید در حــد مــرگ مجــاز مي دانــد. امــا 
هیــچ یــک از دروغ هــاي سرنوشــت ســاز ایــن ســه گانه،دوگانــه مــرگ و زندگــي نیســت. 
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یعنــي نمــي تــوان دروغ در ایــن وضعیــت را توجیــه دینــي یــا اخاقــي کــرد. 
ــوگند  ــتفاده از س ــت، اس ــادي هویداس ــه گانه فره ــه در س ــري ک ــته دیگ ــه برجس ــه نکت البت
بــه مقدســات مذهبــي بــراي اثبــات حقانیــت اســت یــا به عبارتــي بهتــر، چشــم دوختــن بــه 
ــي دیگــران  ــر احساســات مذهب ــا تمرکــز ب ــي ی ــراي دریافــت حکــم اخاق دهــان شــرع ب
بــراي اثبــات راســتگویي. نمونــه بــارز چنیــن شــخصیتي در راضیــه روایــت »جدایــي نــادر از 
ســیمین« نمــود مي یابــد. در تمــام طــول روایــت راضیــه را زنــي متشــرع مي یابیــم کــه بــراي 
پاســخ دادن بــه نــداي وجــدان خــود نیــز تابــع حکــم مرجــع تقلیــد خویــش اســت. در هیــچ 
دیالوگــي از او نمي شــنویم کــه مثــًا »مــن بــه آســیبي کــه از نــادر دیــده ام، مشــکوکم، مــا 
حــق متهــم کــردن انســان دیگــري را نداریــم، ایــن کار بــه نظــر مــن اخاقــي نیســت« بلکــه 
ــد و اصطاحــات او از »اشــکال  ــه احــکام شــرعي ارجــاع مي ده ــداوم ب ــه به طــور م راضی
ــه  ــار شــدن ب ــدش )گرفت ــدن فرزن ــه زندگــي« و »آســیب دی ــال حــرام ب شــرعي«، »ورود م
تیــر غیــب(« فراتــر نمــي رود و ســوگند بــه قــرآن در واقــع پاشــنه آشــیل اوســت کــه دقیقــا 
ــه  ــادر ب ــي کــه ن ــا زمان ــد ی ــل دروغــش آســیب پذیر مي کن ــه وي را در مقاب ــن ناحی از همی
ــش را  ــادر، حق ــه ن ــروزه در خان ــت کار یک ــه باب ــش از آنک ــد،  پی ــت دزدي مي زن او تهم
مطالبــه کنــد و بــا پاســخي قاطــع بــه گســتاخي نــادر، جــواب دهــد، دفاعــش را بــا قســم بــه 
»امــام زمــان«،  آغــاز مي کنــد. ســپیده نیــز کــه خالــق دروغ سرنوشت ســاز روایــت »دربــاره 
الــي« اســت، از ابتــداي روایــت و به واســطه شــرایط محیطــش، چنــان چهــره دروغگویــي 
از خــود در نظــر دیگــران ســاخته اســت کــه زمانــي کــه مي خواهــد حقیقــت ماجــراي الــي 
ــرآن  ــه ق ــد: »ب ــازد، مي گوی ــائبه دروغ را از دور س ــد و ش ــف کن ــتانش تعری ــراي دوس را ب
دیگــه اینــو راســت میگــم«. بــراي روحــي روایــت چهارشنبه ســوري نیــز قســم خــوردن بــه 
امــام حســین بــراي اثبــات حقانیــت،  تبدیــل بــه امــري عــادي و بدیهــي شــده اســت. و ایــن 
ــران  ــه ای ــج در جامع ــه از ســنت رای ــي باشــد، برگرفت ــري مذهب ــش از آنکــه ام ســوگند بی
ــي  ــات مذهب ــا ادبی ــن ســوگندها ب ــان ای ــوان نســبت روشــني می ــه دشــواري مي ت اســت و ب

دروغ برقــرار کــرد. 
همچنیــن اضطــراري کــه شــخصیت هاي داســتان را مجبــور بــه دروغ گویــي مي گویــد، در 
ــه رخ مي دهــد کــه ناخــودآگاه در ذهــن مخاطــب تداعي گــر همراهــي  یــک چرخــه زنان
اضطــرار و ضعــف خواهــد بــود. در ایــن چرخــه، روحــي، ســپیده، ترمــه و راضیــه، جملگــي 
ــد.  ــن مي کنن ــت را تامی ــه مردســاالر ســه روای ــع جامع ــي هســتند کــه مناف ــدگان زنان نماین
ــا خیانــت بــه مــژده،  روحــي اگرچــه به خاطــر عاقــه بــه ســیمین دروغ گفتــه اســت، امــا ب
غیرمســتقیم بــا دروغ خویــش در پــي تامیــن منفعــت مرتضــي اســت. ســپیده اگرچــه بیــش 



86

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 13، شماره اول، بهار و تابستان 1400

از هــر چیــزي نگــران دوســتان خــود و عواقبــي ماجــراي پیش آمــده اســت، امــا توبیــخ و 
ــن منفعــت اوســت کــه راه دروغ سرنوشت ســاز داســتان  ــد شــوهرش و به نوعــي تامی تهدی
را برایــش مي گشــاید. ترمــه نیــز بــا دروغ خویــش ناخواســته بــه بقــاي منافــع مــرد روایــت، 
نــادر، کمــک مي کنــد و راضیــه هــم تــا زمانــي کــه پــاي مذهــب بــه میــان نیامــده، مدافــع 

منافــع شــوهر خویــش اســت. 
از ایــن رو شــاید بتــوان گفــت، کاراکترهــاي زن داســتان بــه نوعــي نماینــده عناصــري در 
جامعــه دروغ زده انــد کــه بــه دلیــل ضعــف، تــوان مقابلــه و اصــاح ســاختار گره خــورده بــا 
ایــن رذیلــت اخاقــي را ندارنــد و مــردان به شــکلي نمادیــن، عناصــر قــدرت ایــن ســاختار 

ــد. متصلــب را نمایندگــي مي کنن
ــواع  ــن پژوهــش در تقســیم بندي ان ــه چارچــوب نظــري ای ــا ارجــاع ب ــب و ب ــن ترتی ــه ای ب
ــوان نتیجــه گرفــت کــه آنچــه در ســه  گانه فرهــادي  دروغ )مفــر، ســاح و گریــس( مي ت
ــي  ــط اجتماع ــهیل روای ــراي تس ــس و ب ــس گری ــود، دروغ از جن ــش مي ش ــد و نکوه نق
ــته و  ــاختاري بس ــه در س ــت ک ــر اس ــترده و فراگی ــاري گس ــک بیم ــه دروغ ی ــت، بلک نیس
ــراي تامیــن منافــع جزئــي خویــش و  بــدون گریــز عمــل مي کنــد و بخشــي از جامعــه را ب

ــد.  ــور مي کن ــي مجب ــه دروغ گوی ــرار ب ــا اضط ــد، ب ــر قدرتمن ــع عناص ــر از آن مناف فرات
ــوارد، دروغ را  ــتر م ــدرت در بیش ــان ق ــوان صاحب ــردان به عن ــر، م ــه آخ ــک نتیج و در ی

به عنــوان منفعــت مي گوینــد و زنــان در جایــگاه کم قدرتــان،  دروغ را بــراي مفــر. 
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