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Abstract: 

Narratology is one of the techniques that is manifested in the form of 

narrative structures in different forms in the literary texts. In this 

study, the narrative structures of the screenplay Nader and Simin: A 

Separation have been analyzed from destruction to restoration. The 

study focuses on the difference in the visual style of narratives. By 

challenging the powerful, meaningful, stressful, and questioning 

narrative, the screenwriter figures out a new course, and slowly and 

continuously instills meanings and solutions for puzzles. The main 

purpose of the research, while examining the narrative structures in 

the screenplay is to explain the coexistence of destruction and 

restoration and the factors and tools used in this regard. The research 

question is as follows: Do destruction and restoration coexist and 

cover each other? Therefore, in this regard, the article assumes that the 

elements of destruction and restoration are oppositional, and do not 

negate each other, but have a mutual relationship and complementary. 
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1.Introduction 

In this paper, the narrative structures of the screenplay of “Nader’s 

Separation from Simin” as a practical model in narrative analysis with 

semiotic approach have been studied and analyzed, and the 

components of semiotics and its narrative approach will be evaluated. 

In fact, the main problem of the research is to see how in the path of 

narration, destructive and restorative elements are placed next to each 

other and then, by overlapping and interacting, they realize the 

semantic mechanism of the narrative. The main approach adopted is 

the semantic sign of narrative based on the topic of restoration and 

destruction. The main reason for choosing an independent body for 

research is to be able to identify the theoretical mechanism of 

restoration and destruction by examining the superstructure and depth 

of narrative. 

2.Literature Review 

Falsehood and reality are both based on iconic interpretation, and what 

is true at one time is false at another because the interpretive function 

of the icon changes. In the name of discontinuity, a lie is considered a 

polar thing that always has one of the poles of meaning frozen. 

Relying on the sign-semantic approach and the iconic process, the 

main aim is to discover the causes of the sign defiance and the fall of 

the iconic adaptation and its volatility. In fact, what is true at one time 

is false at another, because the interpretive function of the icon 

changes (Tohidlou & Shaieri 2017). 

Since the main discussion of this research is based on destruction 

and restoration based on the narrative perspective, it is necessary to 

first identify the elements related to these two semantic systems. 
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3.Methodology 

In the study of the film, the analysis method has been utilized to 

observe and examine different sequences and signs, and the semiotic 

approach has been used. 

4.Conclusions 

This narrative makes the audience's mind search for the truth with 

various destructive elements such as divorce plan, immigration, 

father's illness, abortion, payment of blood money, the issue of lying 

and who is lying and what is the truth? And with the help of 

restorative factors, it helps the audience's mind to discover the truth. 

“Farhadi Method” sometimes uses dialogue in expressing narrative 

actions with special skill and sometimes uses visual cues in pictures. 

In the continuation of the narration, we see that the conflicts become 

more and more intense. 

At the climax of the story, the narrative and visual tension must 

reach its peak and the rhythm becomes faster. Using discourse, 

discourse changes the horizontal system of the narrative to the vertical 

system, and thus the action plan changes to the transcendental flow. In 

fact, lying causes destruction and shortcoming and expansion and 

presence in narrative interactions. 

Generally “Farhadi Method” utilizes images and stories as linear 

structures to convey the meaning and theme of the work. The visual 

structure and signs in his films are of special importance for producing 

meaning and do not pay much attention to beauty and form.. 
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 چکیده
های مختلف در متون ادبی شکلشناسی از فنونی است که در قالب ساختارهای روایی بهروایت

« جدایی نادر از سیمین»نامۀ شود. در این پژوهش، به تحلیل ساختارهای روایی فیلممتجلی می
ها در این تحقیق بصری روایت)از تخریب تا ترمیم( پرداخته شده است. تفاوت در نحوة 

چالش کشیدن قدرتمند، معنادار، پرتنش و نیز شکل بدیعی مورد توجه قرار گرفته است. با بهبه
طور مستمر به آرامی و بهزند و بهای را رقم مینامه سیر تازهبرانگیز روایت، نویسندة فیلمپرسش

ضمن بررسی ساختارهای روایی در  پژوهش پردازد. هدف اصلیها میالقای معانی و حل معما
زیستی تخریب و ترمیم و عوامل و ابزار ، تبیین چگونگی هم«جدایی نادر از سیمین»نامۀ فیلم

 در ساختار روایی مورد استفاده در این راستاست. سؤال تحقیق هم این است که چگونه
دیگر را پوشش زیستی دارند و یکتخریب و ترمیم هم «سیمین از نادر جدایی» نامۀفیلم
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دهند. فرضیۀ مقاله این است که عنصر تخریب و ترمیم در تقابل با هم قرار ندارند و می
کنند؛ بلکه رابطۀ دوجانبه دارند و در مسیر پیشرفت روایت، الزم و همدیگر را نفی نمی

 اند.  ملزوم
ت و شناسی فیلم، تخریب و ترمیم، نظام چالشی روایت، گسس: روایتهای کلیدیواژه

 جدایی نادر از سیمین.پیوستار، فیلم 

 . مقدمه1
 نادر جدایی» نامۀفیلم روایی ساختارهای شناسی،مقاله، با تکیه بر رویکرد نشانه این در

 شناسی ونشانه هایمؤلفه و روایی بررسی تحلیل در عملی الگویی عنوانبه «سیمین از

 ،ایهای انتقادی بینارشتهابلیتگسترش ق .ارزیابی شده است آن شناختیروایت رویکرد

نه  ،ویژه فیلم اهمیت محوری داردشناختی، در تحلیل روایت و بهمانند مطالعات زبان

 هایالیه و روساخت و ساختاین پژوهش، ژرف(. در 142: 1212پور، )پناه ایحاشیه

حوزة  مطرح در روایی جدید هاینظریه یاری به نامۀ مذکور بررسی وپنهان فیلم

روایی، نشان داده شده است که چگونه روایت براساس دو جریان  معناشناسینشانه

 کند.پوشانی این دو با یکدیگر تولید معنا میتخریبی و ترمیمی و هم

 به سعی شده تحقیق این در دارد و مختلفی هایجنبه اصغر فرهادی هاینامهفیلم

خته شود که کسب جوایز متعدد آن پردا برانگیزترینمناقشه حال درعین و ترینمهم

زیستی تخریب و ترمیم و درنهایت با دستیابی به هدف چگونگی هم جهانی است.

 ساختاری تواندها میدستاورد این پژوهش شناسی مورد استفاده در تحقیق،روش

 را نویسنامهفیلم این آثار مجموعۀ هایروایت در شناسینشانه تحلیل از هماهنگ

هدف اصلی پژوهش ضمن بررسی ساختارهای روایی در  .کند یانب مشخص صورتبه

زیستی تخریب و ترمیم و عوامل و ، تبیین چگونگی هم«جدایی نادر از سیمین»نامۀ فیلم

در ساختار  ابزار مورد استفاده  در این راستاست. سؤال تحقیق این است که چگونه

زیستی دارند و یکدیگر را یم همتخریب و ترم  «سیمین از نادر جدایی» نامۀفیلم روایی

دهند.  فرضیۀ مقاله بر این است که عنصر تخریب و ترمیم در تقابل با هم پوشش می
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اند. کنند؛ بلکه رابطۀ دوجانبه دارند و الزم و ملزومقرار ندارند و همدیگر را نفی نمی

و  درواقع مسئلۀ اصلی پژوهش این است که چگونه در مسیر روایت، عناصر تخریبی

پوشانی و تعامل، سازِکار معنایی گیرند و سپس با همترمیمی در کنار یکدیگر قرار می

معناشناسی روایی با تکیه بر بخشند. رویکرد اصلی پژوهش نشانهروایت را تحقق می

« جدایی نادر از سیمین»نامۀ مبحث ترمیم و تخریب است. پیکرة اصلی تحقیق فیلم

کرة مستقل برای تحقیق این است که بتوانیم از طریق است. علت اصلی انتخاب یک پی

ساخت روایی، سازِکار نظری ترمیم و تخریب را شناسایی بررسی روساخت و ژرف

 کنیم. 

 . پیشینۀ تحقیق2

 هنری رویکردی ، با«جدایی نادر از سیمین»نامۀ فیلم نگارنده دربارة تحقیقات به توجه با

 که شده انجام تحقیقاتی انفرادی صورتبه اختیشنروان و اجتماعی نقد دیدگاه از و

رویکرد پژوهش  و ولی با وسعت است؛ نظر مورد فیلم بررسی و نقد شامل بیشتر

داستان و نقش عنصر تخریب و  روایی ساختارهای در شناسینشانه بر تأکید با و حاضر

 ای انجام نشده است. ترمیم، کار کامل و ارزنده

از شهبا محمدی و علی « جدایی نادر از سیمیندر فیلم زمان و شخصیت »در مقالۀ 

(، به نقد و بررسی این فیلم از نظر شخصیت و زمان پرداخته شده 1216پناهلو ماهرخ )

 است. 

( الگوهای روایی و تصویری هفت فیلم بلند 1216)عقیقی،  رازهای جداییدر کتاب 

سی شده است. عقیقی ، بررجدایی نادر از سیمینسینمایی اصغر فرهادی، ازجمله 

های فرهادی را بررسی کرده و کوشیده معیاری برای الگوهای روایی و بصری فیلم

 دست دهد. درک این الگوها به

( نیز به بررسی شش اثر اصغر فرهادی، 1211)اسالمی، بوطیقای گسست کتاب 

سینمای  گفتۀ او، اهمیتترتیب زمان پرداخته است. به، بهجدایی نادر از سیمینازجمله 

خواهد خأل و گسست را درونی کند. وی برآن فرهادی به این دلیل است که او می
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ها و گسیخته، گسستهای ازهماست که حرکت سینمای فرهادی بطئی است؛ روایت

شود. نویسندة کتاب معتقد است که اصغر هایی که خود نیز منجر به گسست میجدایی

 هنر معاصر ایران است. ای مهم و استثنایی در فرهادی پدیده

رقص در های ( بررسی فیلم1212دوست، )میهن رودررو با اصغر فرهادیکتاب 

 فروشندهو  گذشته، جدایی نادر از سیمین، دربارة الی، سوریچهارشنبه، شهر زیبا، غبار

 شناسی است.شناسی و رواناز نظر اجتماعی، سیاسی، جامعه

هایش را مرور (، فرهادی فیلم1212دی، )فرها نامههفت فیلم همچنین در کتاب

ها مشترک است، چیزی نیست جز یک عالمت کند و معتقد است آنچه بین همۀ آنمی

 کند.ها تقویت میسؤال که جسارت پرسشگری را در تماشاگران فیلم

 اثر آلژیر داس ژولین گِرِمسنقصان معنا توان می ۀ رواییزمین رهای مهم داز کتاب 

گرا به نشانه ـ معناشناسی شناسی ساختام برد که مبنای عبور از نشانهرا ن (1212)

گراست؛ بدین معنا که با لحاظ کردن عامل حسی ـ ادراکی، بر بینش پساساخت

پدیدارشناسی تکیه دارد. گِرِمس بر این باور است که جهت دستیابی به معنای نشانه، 

 نه، جز صورتی از آن قابل دریافتعلت دسترسی نداشتن به باطن یا وجود اصلی نشابه

   (.2: 1211نیست )احسانی، 

 ارائۀ ( به1211) پاریس مکتب روایی معناشناسی ـ نشانه علی عباسی در کتاب

و  پاریس مکتب هاینگرش بیان و های رواییتحلیل برای معناشناسی دیدگاه نشانه ـ

  است. تهپرداخ گِرِمس، روایی معناشناسی نشانه ـ ویژهبه رواییگری،

 هایمتن در شناسیروایت نظریۀ کاربرد در زمینۀ هاییپژوهش اخیر، هایسال در

درآمدی بر رویکرد »مقالۀ  در حری ابوالفضل ازجمله است؛ شده انجام ادبی فارسی

« هوشنگ گلشیری های دردارآیینهشناختی به داستان روایی با نگاهی به رمان روایت

معاصر  روایی هایرمان از یکی شناختیروایت تحلیل و یهتجز به نو نگاهی با (1221)

 . است پرداخته
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 . چارچوب نظری3

  شناسینشانه و شناسیروایت . مبانی1ـ3

 و هانشانه مطالعۀ و نشانه معنایبه سمئیون یونانی واژة از انگلیسی شناسی درنشانه

گوید می که ( است01 :1211) 1امبرتو اکو از هاتعریف ترینعام از نمادهاست. یکی

 معنای در روایت دارد. سروکار شود، قلمداد نشانه بتواند که هرچیزی با شناسینشانه

 است روایت طریق از .است شناختیهستی ابعاد در رمزوراز زندگی کشف مسیر مدرن

شود می معنادار و گیردمی قرار هم با تعامل در هاشود، جهانمی تولید بینیجهان که

 (. 22: 1212س، )گریما
گیرد و همان چیزی که در دروغ و واقعیت هردو براساس تفسیر آیکونیک شکل می

زمانی واقعیت است و در زمانی دیگر دروغ است؛ چون کارکرد تفسیری آیکون تغییر 
توان تابع دو فرایند پیوستاری و گسستی دانست. در فرایند کند. دروغ را میمی

تنیدگی گفتمانه مواجهیم؛ یعنی دروغ دو بُعد کمّی و همپیوستاری، با نظام تنشی و 
شکل شود که همواره بهکیفی دارد. در فرایند گسستی دروغ امری قطبی درنظر گرفته می

شناسی، دهد. از نظر جامعههای معنا را به خود اختصاص میمنجمد یکی از قطب
یابد. اعی تحقق میگویی امری است اجتماعی؛ زیرا در روابط انسانی و اجتمدروغ

آمیز بخشی از رفتارهای روزمرة ما را تشکیل تحقیقات حاکی از آن است که رفتار دروغ
گوییم و دانیم دروغ میدهد و جز الینفک حیات اجتماعی ما شده است. همه میمی

گویند؛ طوری دانند که همه دروغ میگوییم و باالخره همه میدانند ما دروغ  میهمه می
دهد آثار منتشرشده ها نشان میق اجتماعی در این امر برقرار شده است. بررسیکه وفا

های نظری متوقف بوده و از منظر فلسفۀ اخالق یا گویی اغلب در جنبهدرباب دروغ
تر شناسانهاند؛ از این رو الزم است با دیدگاهی جامعهشناسی به موضوع پرداختهروان

ابعاد اجتماعی آن از لحاظ نظری و کاربردی  به این پدیده نگریست و به شناخت
پرداخت. برخی تحقیقات حاکی از آن است که از دیدگاه شاعران، دروغ قبح ذاتی 

سبب مضراتش است؛ لذا هرجا نفع دروغ بیشتر از ندارد. طبق این دیدگاه، قبح دروغ به
که در آن، توان تعریف کرد ضررش باشد، دروغ جایز است بر این مبنا، الگویی را می



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

222 

 

این رفتار منشأ و عامل انسانی و حتی وضعیتی دارد. منظور از عامل انسانی درنظر 
گرفتن گوینده و شنوندة دروغ است و منظور از عامل وضعیتی درنظر گرفتن میزان 

گویی آگاهی و واکنش شنونده دربرابر شنیدن دروغ است. اینکه دالیل ما برای دروغ
ست. باید خودمان را جای مخاطب دروغ قرار دهیم و ببینیم از کننده باشد، کافی نیقانع

( 1210کیلوایی و فلسفی )پذیر خواهد بود. محدثیجایگاه او چگونه دروغ توجیه
مثابۀ دام و صالح و گویی بهمثابۀ راه فرار، دروغگویی بهگویی را به سه دستۀ دروغدروغ
  تقسیم کرده است. اعی گویی معطوف به تسهیل و تلطیف روابط اجتمدروغ

گیری دروغ از دیدگاه نشانه ـ معناشناختی ابتدا باید به برای تبیین چگونگی شگل
معنای بیشترین تعریف آیکون و کارکرد آن در حوزة گفتمان پرداخت. اگرچه آیکون به

میزان شباهت بین یک چیز و بازنمون آن است، همواره امکان ایجاد فاصله بین این دو 
شود تا چیزی نهایت در نوسان است. این فاصله سبب میارد که از صفر تا بیوجود د

ای است، در آن آیکون قدرت انطباق خود با عنوان توهم و سپس دروغ که  امری نشانه
را با موضوعی که قرار است بازنمون آن باشد، از دست بدهد. هدف اصلی با تکیه بر 

ای و سقوط یکونیک، کشف علل سرپیچی نشانهرویکرد نشانه ـ معناشناختی و فرایند آ
پذیری آن است. با توجه به شرایط پیوستاری زبان و جریان انطباق آیکونیک و نوسان

شود که دروغ جریانی خودبسنده عنوان ساختار زیربنایی گفتمان ثابت میتنشی معنا به
گیرد. بنابر آمیختگی و یا گسست با عناصر پیرامون شکل مینیست و در تعامل و هم

تواند تعریف ساده از دروغ نزد عموم مردم، یعنی منطبق نبودن دال بر مدلول نمی
گوی فرایند معنایی دروغ باشد؛ یعنی همان چیزی که زمانی واقعیت است، در پاسخ

توحیدلو، )شعیری و  کندزمانی دیگر دروغ است؛ چون کارکرد تفسیری آیکون تغییر می
  (.114ـ21: 1216

 عناصر اصلی تخریب و ترمیم روایی . 2ـ3

از آنجایی که بحث اصلی این پژوهش مبتنی بر تخریب و ترمیم براساس دیدگاه روایی 

 است، باید ابتدا عناصر مرتبط با این دو نظام معنایی را شناسایی کنیم.  
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شود تا میزان زیادی از انرژی در الف. تقابل: دو عنصر در تقابل با یکدیگر سبب می

ر موافق یا مخالف یک فرایند قرار گیرد و از چالش بین نیروهای موافق و مخالف، مسی

 سمت تخریب معنایی سوق داده شود. فشارة تنشی افزایش یابد و به

ب. چالش بین عناصر کمّی و کیفی: براساس نظام تنشی، معنا فرایند روایی عناصر 

تعامل بین این عناصر یکسان  کند. نحوةکمّی و کیفی زیادی را درون خود جاسازی می

گردد تا راه برای تخریب آماده شود. برای مثال با ها سبب مینیست و رقابت بین آن

یابد و به همین افزایش عناصر کمّی و کاهش عناصر کیفی، روایت شکلی مکانیکی می

دهد. برعکس، با افزایش عناصر کیفی، دلیل قدرت معناسازی خود را از دست می

کند. اینک اگر های ساختاری بیمه مییابد و خود را دربرابر آسیبق میروایت عم

توانند پوشانی میکنند و با همبپذیریم که عناصر کمّی و کیفی از یکدیگر حمایت می

رسیم که در آن، امکان آمیز را رقم بزنند، ما به وضعیت پایدارتری میزیستی مسالمت

دلیل تکثر فضا های پلیسی بهبرای مثال در فیلم یابد.های روایی کاهش میتخریب الیه

ها و تعدد عناصر و ابزارهای روایی، همواره امکان تنش و و مکان، تودرتویی الیه

دلیل که در فیلم وسترن، ابعاد کیفی، یعنی شفافیت، بهیابد؛ درحالی تخریب افزایش می

و عناصر تودرتو نیز تقلیل یابد و ابزار کمّی باز بودن فضا و گستردگی آن افزایش می

گردد تا سیر روایت با کاهشِ تخریب همراه شود و کند. همین امر سبب میپیدا می

 بیشتر در مسیر ترمیم و بهبود عناصر زیستی قرار گیرد.

گردد، گسست ج.  گسست عناصر روایی: امر دیگری که سبب تخریب روایی می

ه یک عنصر بتواند از عنصری دیگر جای اینکعناصر روایی است. در این حالت، به

شود و در مسیر گسست از آن، شرایط را برای تخریب آماده حمایت کند، از آن جدا می

شود و رود که سبب فروپاشی ارکان روایی میسازد. نظام گسست تا جایی پیش میمی

گردد. به این ترتیب، تخریب به تهدیدی برای فرایند معناسازی و یا تولید معنا تبدیل می

گسست دارای انواع مختلفی است: گسست مکانی، زمانی، مفهومی، کنشی و عاطفی. در 

دهد و یا در خالف گسست مکانی، مکان امکان حمایت از کنشگران را از دست می
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شود. برای مثال اگر طبیعت را ویران کنیم و در آن برج بسازیم، مسیر روایی بازنمون می

ها دچار ناشکلی شود؛ یا اگر بناها و ساختمانمیدر مکان طبیعی گسست ایجاد 

افتد. گسست مفهومی زمانی رخ مخاطره میریختگی شود، معنا نیز بهساختاری و درهم

نیافته کنار هم قرار گیرد و یا اینکه مفاهیم نتواند دهد که معناهایی ناموزون و تطبیقمی

درد یا رنج را درنظر بگیریم، و  بر هیچ صورت بیرونی داللت کند. برای مثال اگر مفهوم

وبرقی بیش نیست و در تناقض با بعد به عناصری صوری و ساختاری که فقط زرق

شویم. گسست زمانی سبب مفهوم درد است اشاره کنیم، دچار گسست مفهومی می

رونده حرکت کند. زمان طور پیشگردد تا روایت نتواند مبتنی بر محوری خطی و بهمی

کند. به گردد و گاهی وضعیتی چرخشی و ناپایدار پیدا میی نامنتظر میهادچار توقف

همین دلیل زمان ممکن است ناکارآمد شود و به زمان آشوب یا آشفتگی تبدیل گردد. 

ماند. یابد و از هر نوع منطق کمّی و استداللی دور میدر اصطالح وضعیتی خائوسی می

گردد تا تالل در عملکرد روایی سبب میدهد که اخباالخره گسست کنشی زمانی رخ می

ها وجود نداشته باشد و هیچ کنشی از سوی کنشِ دیگر پشتیبانی، هیچ منطقی بین کنش

کنند و هیچ ها جدای از هم عمل میکنترل یا هدایت نگردد. در این حالت، کنش

شود. گاهی هم در حالت گسست کنشی، یک کنش پیشرفتی در روایت حاصل نمی

تواند خاصیت کند. همچنین گسست در کنش میکنشِ دیگری را محدود یا بی تواندمی

های مدال یا اثرگذار )خواستن، بایستن، توانستن، علت از دست رفتن همۀ توانشبه

دانستن، باور داشتن( باشد؛ چراکه در چنین حالتی، کنشگر دچار بحران 

گردد. نتیجۀ امیک خارج میشود و از عرصۀ حضور در جهانِ دیناگزیستانسیالیستی می

 این امر بحران معنا و یا انزوای کنشی است.     

 هایگونه هایویژگی تعمیم یا دیگر هایگونه با گونه یک قرار دادن تقابل د. در

 زاویۀ اِعمال طریق شود. ازجریانی معنادار می به گونه آن تبدیل سبب گونه، آن به دیگر

تواند می هرگونه ویژه، و یا سریالی گزینشی، شمول،جهان دید زاویۀ مثل خاص دیدی

(. رابطۀ عناصر درون روایت با 22: 1221روایی خود را حفظ کند )شعیری،  قابلیت
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طور ناگهانی یکدیگر وابسته به وجود این زوایای دید است. حال اگر این زوایای دید به

شویم و به این ی میومعلولتغییر کند یا در جای خود عمل نکند، دچار بحران علت

پیل در »پوشی است. در حکایت معروف ترتیب، اختالل روایی امری غیرقابل چشم

نگر یا سریالی عمل موالنا با همین اتفاق مواجهیم. چون زاویۀ دید جزء« تاریکی

شوند و درمجموع کند، کنشگران در مواجهه با این موجود دچار اختالل روایی مینمی

 رود.      ز بین میهویت اصلی حیوان ا

اینک اگر بخواهیم براساس همین موارد ترمیم روایی را بررسی کنیم، باید عناصر 

توان از ترمیم روایی سخن گفت که روایت براساس اصلی آن را بیان نماییم. زمانی می

معلولی پیش رود و عناصر اصلی روایت در تعامل با یکدیگر قرار داشته وروابط علت

برد و سبب م شکاف و گسست بین عناصر مکانی و زمانی را از بین میباشد. ترمی

شود؛ به همین دلیل به عاملی تحت عنوان آیی عناصر جدا و متکثر میتطبیق و هم

نیاز داریم تا همۀ اجزای روایت بتوانند حول محوری واحد جمع شوند و  2همگنه

زوتوپی یا همگنه، همۀ معنایی مشترک تولید کنند. بنابراین با توجه به اصل ای

یافته را دارند. همانند شده امکان بازگشت به روایتی مشترک و ترمیمهای تخریبروایت

های گسست، همگنه نیز شامل همگنۀ مکانی، زمانی، کنشی و مفهومی است. در فیلم

اصغر فرهادی، تولید مکانی بسته، محدود و فاقد گسترة کمّی سبب تولید معنایی تنشی 

گردد. این محدودیت مکانی بروز بیرونی دارد که با عناصری مانند زا میرانو   بح

ها، پشت درِ اتاق، داخل راهرو، داخل کمد، داخل ماشین و درون آسانسور، پاگرد پله

یابد. در این وضعیت، حتی اگر اختالل هم وجود داشته باشد، همگنۀ غیره تحقق می

ر فضای تنشی بسته داللت دارد. خود این ها بمکانی حاکم است؛ چراکه همۀ مکان

سازند. با توجه به مالی شدن فضا رهنمون میفضای تنشی به مفهوم محدودیت و مینی

اند. اگر یک توان ادعا کرد که ترمیم و تخریب دو روی یک سکههمۀ این توضیحات می

از دو  یکروی سکه ترمیم روایی باشد، روی دیگر آن تخریب روایی است. اینکه کدام

روی سکه نظام روایی را مدیریت کنند، به جریان و فرایند روایت بستگی دارد. درواقع 
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شناختی است. از روایت در معنای مدرن مسیر کشف رمزوراز زندگی در ابعاد هستی

گیرد و ها در تعامل با هم قرار میشود، جهانبینی تولید میطریق روایت است که جهان

 (. 22: 1212ماس، شود )گریمعنادار می

 رنگ و فرایند تخریب و ترمیم. الگوی پی3ـ3

 یک .شودمی حاصل نشانۀ دیگر با تفاوت از و دیگر نشانۀ با ارتباط در ابتدا نشانه یک 

عباسی، )کند می تولید را معنا که است تفاوت این و دارد تفاوت دیگر نشانۀ با نشانه

نمایش داده شده است )اکو،  1ای در شکل (. الگوی سوسور برای نظام نشانه12: 1212

1211 :0.) 

 

 

 

 
 ای سوسور. الگوی نظام نشانه1شکل 

 را گفتمانی هاینظام کوشدشناس میزبان روش از گرفتهنشانه ـ معناشناس الهام

را  کالن سطح در تمایزدهنده های معنایی واحدهایرابطه گاهآن و کند تحلیل و تجزیه

دریابد  را معنا رابطه این از کند و برقرار رابطه عناصر این بین بتواند اانته در بیابد تا

 (.10: 1212عباسی، )
 

 

 

 

 
 

 رنگ . الگوی پی2شکل 

 دال )عین(    

   + 

 مدلول )ذهن( 

 واقعیت بیرونی معنا

 پارة میانی

 دهندهنیروی سامان

 پارة ابتدایی
 پارة انتهایی

 کنندهنیروی تخریب
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 مانند هنری یا ادبی اثر در حوادث منطقی ترتیب و نظم و طرح، چارچوب 2گرنپی

 چند یا یک صلی،ا رنگپی برعالوه است ممکن. است شعر و نامهنمایش داستان،

 از معنا، این برای را رنگپی باشد. جمال میرصادقی واژةداشته  وجود نیز فرعی رنگپی

 آن بعد و کشندمی کاغذ روی بر نقاشان که طرحی معنایبه است؛ گرفته وام نقاشی هنر

 ساختمان آن روی از و ریزندمی معماران معموالً که ساختمانی طرح کنند؛می کامل را

  .کنندمی بنا

از  روایت هر یعنی شود؛می مطرح مشخص موضوعی توالی یک داستان، هر در

 در باشد، صورت نگرفته توالی این اگر کند. ولیمی استفاده خود خطی نظام و داستان

 استفاده خود خطی نظام از روایت و است سیال داستان ساختار گویندمی صورت این

 ابتدا باید جمالت، بندی کردنبرای طبقه بان،ز دستور در مثال برای است. نکرده

 تحلیل در هاجمله این باشیم، داشته بسیاری جمالت اگر .آوریم دستبه را آن هایثابت

 حرف اضافه، ضمیر، حرف فعل، صفت، قید، اسم، شود:می تقسیم عناصر به این آخر

 هشت نای ترکیب فارسی، از زبان دستور براساس اصول و .تعجبی حروف ربط و

 قابل ثابت نقش چند از بیشتر واژگان این ترکیب از .گیردمی شکل جمله عنصر

این  حالت و غیره. از مکان، قید زمان، قید فاعلی، مفعولی، متممی، قید :نیست بینیپیش

 وارد خللی جمله معنای در نبودشان یعنی است؛ فرعی تعدادی و اصلی ها تعدادینقش

 است، جمله هستۀ با ارتباط در که دیگر برخی نبود اما زمان. و مکان قید مثل کند؛نمی

 رساند.می آسیب جمله معنای به

 فعل جایبه را اسم تواندارد. نمی را خودش خاص کارکرد نیز روایت از مرحله هر

 جمله در فعل گویند.می فعل اسم، جایبه کلمه آن به کند، را کار این کسی اگر و آورد

 (. در11همان، )کند می متجلی را انرژی این اسم که درصورتی ؛است انرژی همچون

 روایت اصلی و ایهسته عناصر از کنندهتخریب نیروی و ابتدایی پارة روایت، هر

 نیروی حذف با نمونه برای کرد. حذف را هاآن عنوان هیچ به تواننمی و آیدمی شماربه

 انتهایی و پارة شد. پارة ابتدایی هدخوا بدل توصیف به روایت ادبی نوع کننده،تخریب
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معنا  هانشانه به توجه با هاآن تفاوت و تشابه از روایت است و اصلی واحدهای از

 کالن سطح در هم معنایی تمایزی نباشد، انتهایی و پارة ابتدایی بین شود. اگرحاصل می

 دهد. رخ نمی

علیت است.  رابطۀ بر دتأکی با داستان حوادث روایت معنایبه داستان در رنگپی

 خالصۀ در. است ضروری دارد، داستان فرق خالصۀ و طرح که نکته این توجه به

نقشۀ  روایت طرح، که درحالی است؛ اجمالی داستان و موجز نقل هدف داستان،

 که است طرحی گستردة شکل . داستان0سببیت بر تأکید با است  داستان( اسکلت)

 طرح نسبت. استکرده  طراحی مکتوب یا ذهنی را آن ،داستان آفرینش از پیش نویسنده

 نقاشی هنر در شدهکامل نقاشی و اولیه طرح مفهوم با داستانی ادبیات در داستان و

 تعریف سببیت براساس داستان وقایع نقل را طرح شباهت نیست. منتقدان اغلبکم

 که زندمی مثال رفورست مورگان ادوارد. اندنیز گفته داستان نقشۀ را طرح. کنندمی

 حوادث منطقی ترتیب فقط زیرا است؛ داستان «مُرد ملکه سپس و درگذشت سلطان»

 از ملکه چندی از پس و درگذشت سلطان» اما. استشده  رعایت زمانی توالی برحسب

 ملکه مرگ چرایی و علیت بر بیان، این در زیرا است؛ رنگپی «درگذشت بسیار اندوه

 شده است. تأکید نیز

 گوید: می کنیز و شاه حکایت در موالنا نچهآ
  آن نه ستیبوده تو معشوقم گفت

 

 جهان در خیزد کار از کار لیک 
 

 مایه ارسطو شعر فن دراصل از رنگپی است. تعریف ومعلولیعلت رابطۀ همین به ناظر

 درپی نباید حتماً که آغاز: داندمی بخش سه از متشکل را رنگپی ارسطو .گیردمی

 دنبال دیگری حوادث با هم و آمده حوادثی درپی هم که میان باشد؛ آمده دیگری دثۀحا

 است.  پیشین حوادث منطقی و طبیعی پیامد که پایان شود؛می

 که است برخوردار استحکامی و بستگیهم چنان از ایدئال رنگپی ارسطو، نظر از

 رنگ باریزد. پیمی درهم کلیبه آن وحدت شود، جابهجا یا حذف آن از ایحادثه اگر

 ممکن و دارد نزدیکی رابطۀ و پیوستگی «کشمکش» و «شخصیت» همچون عناصری
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 تعریف( 79 :1927) 1فورستر مورگان شود. ادوارد منتهی کشف یا واژگونی به است

 است رویدادهایی روایت داستان،: دهدمی دستبه( رنگپی) طرح از مفیدی اما ساده،

 تصادف بر آن در که رویدادهاست روایت نیز طرح. باشد شده منظم زمانی توالی در که

 سخن این از است. تفاوت رنگپی و داستان بین فورستر، تعریف طبق. باشد شده تأکید

 و نظم زمانی، توالی طبق بر فقط که است حوادث از ایرشته نقل داستان که یابیمدرمی

 روابط و موجبیت بر تکیه با دثحوا نقل رنگپی کهدرحالی  است؛ یافته ترتیب

جای کدکنی پیشنهاد کرد که بهاولین بار در ایران محمدرضا شفیعی .است ومعلولیعلّی

 رنگپی. آن استفاده کرد میرصادقی هم از جمال کار برند ورنگ را بهپی تعبیر طرح،

 و کشندمی کاغذ روی به نقاشان که است طرحی رنگبی. است رنگبی همان درواقع

 ساختمان آن روی از و ریزندمی معماران که ساختمانی طرح یا کنندمی کامل را آن بعد

 کنند. می بنا را

 ترتیب و نظم حال درعین و نویسنده برای مهمی راهنمای توانمی را رنگپی پس

 برای است ایعمده ضابطۀ نویسنده برای رنگپی دانست؛ زیرا خواننده برای متشکلی

 فراهم را داستان وحدت و ساخت نیز، خواننده نظر در و وقایع تیبو تر انتخاب

 دلیل همین به و گیردمی صورت وقایع انگیزة براساس رنگپی آورد. ساختمانمی

 اینتیجه به و باشد داشته ایانگیزه و دلیل باید دهد،می رخ داستان در که حوادثی

 نشانه ـ معناشناسی بر تأکید با یکاربرد شناسیروایت بررسی منجر گردد. برای منطقی

 دارد.  را نشانه به شدن تبدیل قابلیت چگونه چیز یک که ببینیم باید ابتدا

 خود باشد، نشانه مانند هایگونه نمایندة یا معرِف که هرچیزی گفت باید ابتدا در

دیگر  مدادهای و هالیوان تمام نمایندة هرکدام که مداد یک یا لیوان یک است؛ مانند

 برجسته و خاص و موجود هایگونه تمام بین از گونه یک یا عنصر یک است. انتخاب

 یک در کند. برای مثالنشانه تبدیل می به را چیز آن مختلف، هایروش به آن کردن

 ایشیشه ایمحفظه درون را کتابی اگر شده است، چیده ردیف هاکتاب تمام که کتابخانه

 ایم.کرده یلنشانه تبد به را آن دهیم، قرار
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 گونه آن بین ارتباط ایجاد و ویژه وگویگفت یک در گونه یا عنصر یک گیریکاربه

 که شودمی تأکید اینجا کند. درمی نشانه بدل را به گونه آن دیگر، هایگونه تمام و

 دربرابر را گونه یک ما سازی است. وقتینشانه ممکن هایراه از یکی گفتمانی عملیات

 تبدیل باعث کنیم،می برجسته را سو یک هایویژگی و دهیممی قرار گردی هایگونه

 شویم. می نشانه به گونه یک شدن

 شمول،جهان دید زاویۀ مانند دهیم، قرار خاصی دید زاویۀ در را ایگونه وقتی

 عمل یک شود. همچنین نشانه تبدیل به تواندمی گونه آن ویژه، یا تسلسلی گزینشی،

  شود،می یکدیگر با ارتباط در عناصر ایفشاره یا ایگستره حضور عثبا که وبسطقبض

برعکس.  یا بزرگ و بسیار سالنی در کوچک بسیار مکعب یک ساز است؛ مانندنشانه

 در دیداری، مطالعات حوزة در پیشرو و تأثیرگذار و برجسته بسیار افراد از یکی بارت،

 کند. می آشنا دیداری نزبا خوانش نحوة با را ما ،تصویر بالغت کتاب

 ها( . بحث و بررسی )تحلیل داده2

 . چکیدۀ داستان 1ـ2

 و تجزیه روایت رنگپی ، بهسیمین نادر از جدایی با توجه به چکیدة داستان و متن فیلم

 پردازیم.می داستان و تحلیل

شود. خود صحنۀ دادگاه می شروع سیمین و نادر حضور با و دادگاه صحنۀ از فیلم

دهندة این موضوع مهم است که چیزی تخریب نی تنشی است و بالفاصله نشانمکا

شده و در ادامۀ این تخریب مجبوریم در دادگاه حاضر شویم. به همین ترتیب، دادگاه 

مکانی است که شاید از طریق آن چیزی که تخریب شده است، ترمیم گردد. پس از 

 در ریب زمینۀ ورود به آن بوده است.گیریم که تخهمان آغازِ فیلم در مکانی قرار می

 که نادر پدر. شوندمی روروبه تریسخت و پیچیده هایبحران با بازیگران ادامۀ فیلم،

هاست؛ چراکه ای است که مرکز اصلی تخریباسطوره دارد، نمادی آلزایمر بیماری

اختالف بر سر ماندن پیش پدر و مراقبت از او یا پذیرفتن مهاجرت است. پس پدر 

ها به بااینکه روی تخت قرار دارد، مرکز و همگنۀ معنایی روایت است. بسیاری از بحران
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 که هست مه نادر مشکالت از ای گره خورده است. این یکیهمین مرکز اسطوره

کند و یکی از عوامل مهم  مهاجرت فرزندش و همسر با و بگذارد تنها را او تواندنمی

 هم نداشتن و داشتن بین مرز در سیمین و شود. نادرتخریب در داستان محسوب می

 دختر است ممکن که دهدمی امید نوید هاآن به ناپیدا احساسی میان، این در و هستند

 جایبه است بهتر گویدمی ترعمیق احساسی ولی. باشد ریدیگ عامل هر یا هاآن

 و زن که است این مشکل دهند. خاتمه را آن متزلزل، امیدواری احساس این به پرداختن

 تفاهم فرزندشان آیندة تأمین برای کشور از خارج به در مسافرت دو هر که شوهری

 به بیمارش پدر از شوهر نگهداری الزام دلیلبه اند،کرده آماده هم را مدارکشان و داشتند

 و درعوض حقوقشوحق با بخشش شودمی حاضر زن حتی و خورندبرمی مشکل

 و شود نمی راضی شوهر بازهم کند. ولی ترک را شوهر فرزندش، آوردن دستبه

طالق  حکم دلیل این به تواندنمی که داندمی قدر کوچکآن را مشکالت این نیز دادگاه

و روایت در مسیر حرکت خود  رودمی مادرش خانۀ نادر، به ن، زنصادر کند. سیمی

 را زنی پدرش از مراقبت برای نادر ادامه در. کندهای متعددی را تجربه میتنش

بدهکارش، مشغول  شوهرِ اجازة کند. این زن که باردار هم هست، بدونمی استخدام

 ظاهربه شوهری و متدین و است چادری کارخدمت زن فیلم، این شود. درکار کردن می

 متفاوت و موهای قرمز، و شخصیتی تیپی با سیمین است دیگر، سوی در مقید دارد.

 خود فرزند ولیمهاجرت،  قصد و دارد ماهواره اشخانه در شکن کهسنت و گونهمدرن

 در اجتماعی و طبقاتی باشد. تضاد پایبند اخالقی اصول به که کندمی تربیت طوری را

بندی شود و هر قطب از شود تا جامعه قطبها سبب میاست. این تقابل هودمش فیلم

ها درحال تخریب یکدیگرند. شک قطبمنظر مثبت یا منفی مورد ارزیابی قرار گیرد. بی

سیمین مدافع چه چیزی است و درمقابل کدام دیدگاه قرار دارد؟ نادر از کدام شرط 

پدر و مادر باید کجای ماجرا قرار گیرد؟ زن کند؟ ترمه در تقابل بین اخالقی دفاع می

ها نشان گیرد؟ این پرسشکار در تقابل بین اخالق و دروغ چه تصمیمی میخدمت

 پایان ها در خدمت تخریب و ترمیم هستند.  به همین دلیل حتی دردهد که تقابلمی
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 و پدر بین باید گریان، چشمی با ترمه شود کهدادگاه نمایش داده می از ایصحنه فیلم،

ناپذیر را برگزیند. تقابل بین پدر و مادر، فرزند را بر سر دوراهی که ترمیم یکی مادر

 دهد.است، قرار می

 سیمین   از نادر جدایی . نظام تخریب و ترمیم روایی در فیلم2ـ2

 زن به عصبانیت، حالت در بدگمانی اثر بر نادر که دهدتخریب نشان می عوامل بررسی

 عناصر) دارد او کردن بیرون در سعی زند ومی دزدی تهمت همسر حجت،کار، خدمت

ها پرت دهد. زن از روی پلهمی هل را زن درگیری، و مشاجره . او در حین(تخریب

  دنبالبه درواقع میرد؛ ولیمی شکمش در بچه احتماالً شود و بر اثر این اتفاق،می

 او سقط جنین افتد،می اتفاق او رایب خیابان در نادر پدر نجات هنگام که ایسانحه

 در نادر حجت، شوهرش و کارخدمت زن معیشتی خراب وضع به توجه با. شودمی

دهد  نجات بدهکاری از را هاآن میلیونیچهل دیۀ شاید تا شودمی قتل به متهم دادگاه

 اربارد از که گویدمی قاضی به خود دفاع از برای نادر بین، این در .(تخریب عناصر)

 )دختر ترمه معلم وقتی که است درحالی این و( تخریب عناصر)نداشته  خبر زن بودن

 کرده صحبت بارداری به راجع کارخدمت زن با بوده، هاآن خانۀ در تدریس برای نادر(

 هایحرف آشپزخانه از هم نادر و است را خواسته زنان دکتر مطب شمارة او از زن و

از سوی دیگر (. تخریب عناصر)شده است  مطلع پدر دروغ از دخترش و شنیده را هاآن

 را اشتباهی یا نگوید دروغ شرایطی هیچ در که کرده تربیت نحویبه را دخترش پدر،

 را حقیقت توانندنمی یا خواهندنمی افراد از یکهیچ ها،کشمکش این نپذیرد. درپی

 سیمین و نادر از که دشونمی راضی شوهرش و کارخدمت زن که زمانی جز کنند، برمال

 زن که اینجاست و( ترمیم عناصر)دهند  رضایت و بگیرند تومان میلیونپانزده

 سقط نادر دادن هل اثر بر بچه که دارد که شک گویدمی شوهرش حجت به کارخدمت

 پول گرفتن از و گویدمی را حقیقت و باشد مرده قبالً است ممکن گویدمی و باشد شده

  (.ترمیم عناصر)کند می امتناع ودن آن،نب حالل خاطربه
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شود. ای طراحی شده است که هر تخریب به تخریبی دیگر منجر میگونهروایت فیلم به

کار، تنها گذاشتن کار بدون اجازة شوهرش، هل دادن خدمتجدایی، استخدام خدمت

از  ایپدر در خانه و درخواست از ترمه برای شهادت دروغ در دادگاه همگی زنجیره

مدارترین کند و درنهایت اخالقتخریب روایی است که هریک دیگری را کامل می

خواهد که در دادگاه شهادت دروغ دهد. اما باز آنچه که انسان از دخترش می

کار از قبول کردن کنندة اصلی ماجراست، باز خود اخالق است؛ زیرا زن خدمتترمیم

 ند.  کدلیل حرام بودن آن، خودداری میپول به

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جدایی نادر از سیمینرنگ روایت فیلم . الگوی پی3شکل 

 نادر از سیمین  جدایی فیلم رنگپی . تحلیل3ـ2
 روایت، این در .است شده روایت خطی نظام صورتبه و محاکات وجه در داستان

 و نادر طالق مسئلۀ کند.می درگیر را بیننده ذهن کنندهتخریب عنصر روایی چندین

 او و نیز بودن درمانده و نیازمند و روزمره کارهای انجام در نادر پدر ناتوانی و سیمین

تر تبدیل بزرگ معضلی به خود شود،می استخدام وضعیت این بهبود برای که پرستاری

 پاره میانی

 پارۀ ابتدایی عناصر روایی ترمیم 

 عناصر روایی تخریب      

 انتهایی ۀپار

 و نادر دختر معلم هایگفته

 به کارخدمت زن اعتراف

 نادر بودن تقصیربی و تصادف

او و قسم قرآن  جنین سقط در

 کارزن خدمت

 اثبات برای نادر و سیمین تالش

 سقط یانجر در نادر گناهیبی

 کارخدمت زن نینج

  جنین طالق در ابتدا و سقط مسئلۀ 
 خدمتکار

 و دادگاه در نادر و سیمین حضور

 دختر آیا اینکه ماندن و مبهم طالق

 ماندیک میکدام با سیمین و نادر

 بود آلزایمر به مبتال که نادر پدر

 نادر از دیه گرفتن برای کارخدمت همسر تالش

به  شوهری و زن

 سیمین و نادر نام

 جدایی به تصمیم

 گیرندمی
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 دنبالبه بیننده کشاندن در سعی البته مبهم رخدادهای زنجیروار و درنتیجه با و شودمی

 درمقابل آمدهمشکالت پیش کند. درنهایتمی عمل موفق راستا این در و خود دارد

انتها  در تا حقیقت را بیابد. کندمی هدایت را او سیمین، و نادر چشمان ترمه، دختر

 کند. بامی درگیر شدتبه را ذهنش و داردوامی فکر به را بیننده باز نسبتاً پایان با داستان

 ایران در و پدر انتخاب قصد ترمه گویی دارد، وجود صحنه در که ییهانشانه به توجه

 تا به مخاطب اجازة هر برداشتی را بدهد.  دارد باز پایان فیلم البته .دارد را ماندن

دلیل پدر بودن به نماد تبدیل است. او به بر پدر نادر متمرکز  فیلم اصلی محور

گیرد و به همین قرار مییان پدر و مادر شود. اما ترمه نیز نماد کنشگری است که ممی

 یافتن برای فکری ترمه جدال دلیل بیشتر نقش ترمیمی برای زندگی زناشویی دارد.

 دروغ کسی چه اینکه کرد. خواهد روشن نیز را اشزندگی حقیقت ماجرا حقیقت

 نقش او زندگی مهم گیریتصمیم در است، پایبند اخالقی اصول به کسی چه و گویدمی

 دارد.  زاییبس

درپی های بازدارنده و تخریبی در بستر رخدادهای پیافزایش عامل بازدارنده و کنش

شود. از عوامل چالش کشیده شدن داستان میو تقابل عوامل تخریب و ترمیم موجب به

توان به درخواست دیه از سوی حجت پس از سقط جنین همسرش، تخریب می

 اصول به کسی چه و گویدمی دروغ کسی هچ اینکهوضعیت جسمانی پدر نادر و 

 است، اشاره کرد.   مقید اخالقی

رخدادها و  خلق آنچه موجب  جدایی نادر از سیمینفیلم در تحلیل رواییگری 

 تقابل عوامل تخریب و ترمیم،هایی است که با وجود شخصیت شود،می حوادث

آن را پدید  تالو تحوایت روهای ها و چالشهای خود، تنشو درخواست کشمکش

دنبال آن سقط جنین زن ترین عنصر  تخریب و بهعنوان اصلیدروغ به اند.آورده

کار،  اقدام به جدایی سیمین از نادر، بیماری و مرگ پدر نادر و مهاجرت سیمین خدمت

کند و موجب بروز آفرینی افراد عمل میدرمجموع درپی گسست عوامل داستانی و نقش

ترین تنش اصلی داستان پس از شود. عمدهاصلی داستان می کنش کنشگران و تنش



  انو همکار پورشکراله فریبا                  ...«:جدایی نادر از سیمین»نامۀ تحلیل ساختارهای روایی فیلم
 

221 

 

شود و درپی آن برای رهایی از معضالت بعدی کار شروع میسقط جنین زن خدمت

اطالعای نادر از شود. بیهای دیگری را از عوامل داستان موجب میدنبال خود دروغبه

ن و گسست آن کار دروغ دیگری است که درجهت تخریب داستابارداری زن خدمت

رود و با مرور عوامل تخریب درجهت فرایند پیوستاری و ترمیم پیش میرود. بهپیش می

کار، داستان درجهت ترمیم به درخواست دیه و درنهایت قسم قرآن توسط زن خدمت

  یابد. تولید معنا دست می

 هایی که هرگزفیلمی پرسشگر است؛ پرسش جدایی نادر از سیمین در حقیقت فیلم

جواب قطعی ندارد: پدر در مقام اسطوره و نماد مرکزی ماجرا نقش تخریبی دارد یا 

تخریب ترمیمی؟ نادر همسری با دیدگاه تخریبی است یا ترمیمی؟ دادگاه در راستای 

کند یا ترمیم؟ معلم مدرسۀ ترمه در جایگاه تخریبی قرار دارد یا ترمیمی؟ و حرکت می

رسد تنها عاملی نظر میکشد؟ بهریبی خود دست میکار چگونه از نقش تخهمسر خدمت

کتاب است. قرآن تنها ها چیره شود، که باید در پایان فیلم دخالت کند و بر همۀ تخریب

شود که دیگر دربرابر آن امکان مقاومت و استمرار در تخریب نیست. پس منبعی معرفی می

کند؛ هت ترمیم نهایی پیشنهاد میحلی دینی، سنتی و آیینی را جدرنهایت اصغر فرهادی راه

دهندة بسیاری کننده و پایانتواند تجمیععنوان اَبَرگفتمانی که مییعنی همه دربرابر کتاب، به

ای نهایی وجود دارد که درنهایت بخشی کنندهآورند. پس ترمیمباشد، سر فرودمیها از دروغ

پاسخ ی را که مطرح کردیم، بیهای بسیارکند. اگرچه فیلم پرسشاز تخریب را درمان می

 گذارد و این همان وجه چالشی آن است.   می

  . نتیجه2
 مثالً اهداف، برخی به دستیابی برای مشخصاً که است ساختاری فیلم، صورتبه روایت

 فرایند به که است دیداری ساختار نوع یک نامهکند. فیلم و فیلممی عمل رواییگری،

نقش  بصری شگردهای و تصویر فرهادی، هایفیلم در ند.رسامی کمک روایت انتقال

تصویر  و تولید معنا دارد. در آثار او، کشمکش ایجاد و روایت زیاد و مؤثری در انتقال

گیرد. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که می پیشی روایت از مخاطب، بر اثرگذاری در
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زیستی تخریب و ترمیم هم «سیمین از نادر جدایی» نامۀفیلم در ساختار روایی چگونه

دهند، فرض مقاله بر این است که عنصر تخریب و ترمیم دارند و یکدیگر را پوشش می

کنند، بلکه رابطۀ دوجانبه دارند و الزم در تقابل با هم قرار ندارند و همدیگر را نفی نمی

 اند و دشمن هم نیستند. و ملزوم

عوامل تخریبی و  رود.می پیش یسیر خط صورتبه ابتدا باید گفت که داستان 

 هم آفرینند ومی حس دهند،می مخاطب به را اطالعات دنبال آن عوامل ترمیمیبه

مؤثرند. مسئلۀ طالق  داستانیدرون پیشبُرد تضادهای در هم و کنندمی پردازیشخصیت

ترین عناصر تقابلی تخریب روایی است که  موجب و بیماری آلزایمر پدر نادر از اصلی

شود. پس از آن، مهاجرت دومین عنصر اولین فشارة تنشی درجهت تخریب روایت می

کار، سعی در برقراری آرامش و تقابلی تخریب روایی است. نادر با استخدام زن خدمت

سامان دادن به کارهای خانه در نبود همسرش دارد که خود این مسئله  با حادثۀ سقط 

شود. کتمان آگاهی نادر از بارداری تبدیل می تریکار به مشکل بزرگجنین زن خدمت

عنوان عناصر تخریب و شهادت دروغ ترمه در دادگاه به نفع کار و دروغ بهزن خدمت

کار( رود. درخواست  حجت )همسر زن خدمتپدرش درجهت تخریب روایی پیش می

ج و و طرح شکایت برای دیه درجهت افزایش تنش روایی ما را هرچه بیشتر به نقطۀ او

دنبال  عوامل تخریب، موافقت نادر برای پرداخت پیوندد. بهگسست عناصر روایت می

دهد و میلیون تومان برای دیه، روایت را درجهت پیوست و ترمیم سوق میمبلغ پانزده

نمایاند. در تقابل بین عناصر کمّی و وضوح میرابطۀ دوجانبۀ تخریب و ترمیم را به

یابیم و با ، به وضعیت پایدارتری در اواسط فیلم دست میپوشانی یکدیگرکیفی و هم

گیرد. در مسئلۀ بیماری کاهش تخریب، سیر روایت در مسیر ترمیم و بهبود قرار می

آلزایمر پدر نادر، )مشکل همراهی نکردن نادر برای مهاجرت و یا برعکس موافق نبودن 

فاصله گرفتن این دو( در  سیمین با ماندن در کنار همسر در ایران و حمایت از او و

شود. همچنین با گسست مسیر گسست عناصر روایی، شرایط برای تخریب آماده می

کار گردد. در ادامه سقط جنین زن خدمتعاطفی سیمین و نادر، شرایط تخریب مهیا می
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گیرد کند و روایت در اوج تنش و هیجان قرار میعنوان عامل اصلی تخریب بروز میبه

ت نادر به حل مشکل و پرداخت پولی برای دیه، روایت رو به ترمیم حرکت که با رضای

کار و ترس از قرآن شود. نهایتاً با قسم نخوردن زن خدمتزدایی آغاز میکند و تنشمی

سوی کننده بهسمت اَبَرترمیمباره روایت بهو با بحران اصلی تخریب یعنی دروغ یک

 رود.یدهی و کشف حقیقت پیش مآرامش، سامان

 پارة ، فرهادی در«جدایی نادر از سیمین»نامۀ داستان در فیلم رنگپی به توجه با 

 و داستان فهم برای مخاطب روایت که اصلی هایرا دربارة شخصیت اطالعاتی اولیه،

 معرِف که کنندهتخریب با عناصر سپس. کندمی برمال دارد، نیاز آن ها بهشخصیت کنش

کم نقش فرعی کم هایو روایت رسدمی اوج به روایت ،است داستان اصلی چالش

و  اولیه پارة برسد؛ لذا اوج نقطۀ از تریعمیق درک به یابدمی فرصت تماشاگر و بازدمی

وقتی عناصر تخریبی  .است روایت اتصال نقاط ترینمهم از کنندهتخریب عناصر روایی

 پارة در موجود  آرامش آن و گیردمی دیگری شکل روایت شود،می شروع و بحران

 سپس و شودمی اولیه آرامش جانشین جدیدی بصری فشار و رودمی دست از اولیه

 مواجه بحران با گیردمی تصمیم داستان قهرمان که جایی گردد؛می پدیدار عطف نقطۀ

 مخاطب به مؤثری شکل قوی، زیرکانه وبه را بحران این معموالً فرهادی اینجا در شود.

دهد. او از ابتدای روایت مخاطب را با عناصر تخریبی متعدد، ازجمله طرح می انتقال

طالق، مهاجرت، بیماری پدر، سقط جنین، پرداخت دیه، مسئلۀ دروغ و اینکه چه کسی 

گوید و حقیقت چیست، ذهن مخاطب را به تکاپو برای کشف حقیقت دروغ می

جهت برمالسازی حقیقت  دارد و با طرح عوامل ترمیمی، به یاری ذهن مخاطبوامی

کار در بیان پردازد. مثالً با طرح قسم قرآن و یادآوری صحنۀ تصادف زن خدمتمی

آید و با پوشش واقعیتِ سقط جنینش عنصر ترمیم به یاری و پوشش عناصر تخریب می

گیری این رابطۀ دوجانبه شود. با شکلها رفع مییکدیگر، مسئلۀ فیلم و کشمکش

گیری از عوامل تخریب و ترمیم به خلق روایتی ه فرهادی با بهرهبینیم که چگونمی

سمت حل مسئله پیش پردازد که درعین تضاد و تقابل، به یاری هم داستان را بهمی
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های روایت با مهارت یابد. فرهادی در بیان کنشبرند و فرضیۀ پژوهش تحقق میمی

 تصویرها در دیداری هاینهنشا از گاهی کند ومی استفاده وگوگفت از خاصی گاهی

 هاکنش تر وفزاینده هادر ادامۀ روایت شاهد آن هستیم که کشمکش گیرد.می بهره

  .شودتر میشدید

 شود. ترسریع ریتم و برسد اوج به باید تصویری و روایی تنش داستان، اوج نقطۀ در

 .شودمی ی آغاززدایتنش بخش و تأثیر عوامل ترمیمی،عناصر روایی ترمیم با درنهایت

شود و گفتمان با استفاده از دروغ موجب تغییر نظام افقی روایت به نظام عمودی می

یابد. درواقع دروغ موجب به این ترتیب، برنامۀ کنشی به جریان فراکنشی تغییر می

 شود. تخریب و ایجاد نقصان و گستردگی حضور در تعامالت روایت می

 و معنا انتقال برای خطی ساختار صورتبه تانداس و تصویر از معموالً فرهادی

 برای ایویژه اهمیت هانشانه و بصری ساختار های او،کند. در فیلممی استفاده اثر مایۀدرون

 نامهفیلم این در او دید کند. زاویۀنمی چندانی توجه فرم و زیبانمایی به دارد و معنا تولید

 و هانشانه و وگوهاهای گفتگیریجهت به توجه با ولی شود؛می داده نشان خنثی ظاهربه

گیری از عوامل تخریبی و سپس گیری با بهرهجهت این بصری، هایجلوه و دوربین حرکت

او دارد.  هایفیلم در خنثی که نشان از دید بردگرایی پنهانی، روایت را پیش میترمیم با هم

توان قاطعانه گفت که نمی شود.ر میدارانه آشکاطور ضمنی و جانباما این زاویۀ دید به

 پنهان  هاینشانه صورتبه هاگیریجهت این های او خنثی است؛ زیرافیلم در زاویۀ دید

روی قاضی برای مثال در ابتدای فیلم، نادر و سیمین، با کادری بسته، روبه .دارد وجود

 نزدیک و قوی وریحض با دوربین رو به و عمودی و بسته کادری در اند و تصاویرنشسته

 درپی دیداری موضوع انباشتگی یا تراکم و شدن حجیم با کرده و محدود را فضا بیننده، به

 فشاره تصویرها، از بسیاری در البته (.16: 1216شعیری، ) است منقبض یا ایفشاره حضور

 شکل بصری نوع در تنشی ریتم نوعی گستره و فشاره رابطۀ از و بوده تعامل در گستره و

ابهام   و است. صراحت شده هانشانه سیالیت و دیداری عناصر تنوع موجب که رفتهگ

بیند. نادر و شود. مثالً مخاطب هرگز قاضی را نمیمی مشاهده فیلم متن در زمانهم طوربه
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روی دوربین هستند و به دوربین که جای قاضی قرار گرفته  است، نگاه سیمین روبه

ها تمام بینندگان خود را در جایگاه قاضی قرار داده و از آنکنند. در اینجا فرهادی می

هایی از حقانیت نادر بینیم که نشانهخواهد که خود قضاوت کنند؛ ولی در ادامۀ فیلم میمی

بنزین از ترمه دخترش کند؛ مثالً نگهداری از پدر ناتوانش و یا اینکه در پمپبروز می

د و یاد بگیرد که از حقش دفاع کند و یا در پرداخت خواهد که حتماً بقیۀ پولش را بگیرمی

ها کند که درپی کشف حقیقت باشد. با توجه به نشانهخسارت به احمد، ترمه را هدایت می

 او از درواقع دهد،می مخاطب به که کالمی و دیداری  هاینشانه با اغلب و نگرش فرهادی،

  .کند کشف را حقیقت فعاالنه خود خواهدمی

 هاتنوشپی
1. Umberto Eco 
2. isotopie 

 نظم که رنگی استپی باز رنگاند. پیکرده تقسیم بسته رنگپی و باز رنگپی دستۀ دو به را رنگپی. 2
 گشاییگره اغلب ها،داستان نوع این در. دارد غلبه آن قراردادی و ساختگی نظم بر حوادث طبیعی
 همانند داستان تا کند پنهان داستان در را خود کوشدمی هاداستان نوع این در نویسنده. ندارد وجود

 نوشتن به که است نویسندگانی از یکی چخوف آنتوان. »کند جلوه طرفانهبی و ملموس زندگی،
 و پیچیده کیفیتی از بسته رنگ(. پی 24: 1221میرصادقی، « )است داشته توجه باز رنگپی با داستان
 نظم بر حوادث ساختگی نظم دیگر، عبارت به. »است ورداربرخ نیرومند فنی مختصات و تودرتو
 انگیزهیجان و اسرارآمیز هایداستان در اغلب هارنگپی گونه(. این11همان، « )بچربد آن طبیعی

 آلن ادگار هایداستان بیشتر. »دارد محتومی و قطعی گیرینتیجه و گشاییگره که شودمی گرفته کاربه
 جا(.همان« )است بسته رنگیپی واجد پو

4. causality 
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