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ساخته اصغر فرهادی درباره الينقش قهرمان در فيلم 

س انديشه هگلبراسا 
غالمعلی  اسداله

چکيده

هگل  در باب تراژدی استخراج شده است. 1قهرمان محق اصطالحی است که از فلسفه و تحلیل هگل

را تحلیل کرد و استنباطش این بود  3نوشته سوفوکل 2اش، تراژدی آنتیگونه با توجه به دستگاه فلسفی

هگل با تحلیل نمایشنامۀ آنتیگونه  در واقع ه است.که در این تراژدی نبرد بین دو آگاهی صورت گرفت

اثر سوفوکل مفهوم جدیدی از قهرمان را ارائه داد و ادعا کرد که تراژدی نبرد میان دو نیروی خیر است 

تواند سرآغازی برای قهرمان در تراژدی  نظریۀ هگل در باب قهرمان تراژدی می نه جدال خیر با شر.

های  هایی با تراژدی یونان باستان دارد، ویژگی حال که شباهت ینتراژدی مدرن درع مدرن باشد.

فیلم درباره الی ساختۀ اصغر فرهادی  سازد. فردی دارد که آن را با تراژدی کالسیک متمایز می منحصربه

رسد  نظر می پردازند؛ اما به  ای به نزاع و جدال می کشد که با هم بر سر مسئله هایی را به تصویر می آدم

در پژوهش حاضر که  ها، فقط قهرمانانی محق هستند که تفکرشان با هم متفاوت است. شخصیتاین 

بر  ای و مشاهدۀ فیلم انجام شده است، عالوه تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-به روش توصیفی

ساس ها، تالش شده است مفهوم و نقش قهرمان را برا تحلیل تراژدی یونان و تراژدی مدرن و تفاوت

  دیدگاه هگل در فیلم درباره الی مورد مطالعه قرار گیرد.

 سینما، قهرمان، درباره الی، هگل، اصغر فرهادی. واژگان کليدي:

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــ
 استادیار، گروه سینما، دانشکدۀ هنر، دانشگاه دامغان.
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 مقدمه

شمار و متنوعی نیز  های بی دربارۀ تراژدی و خاستگاه آن نظریات مختلفی وجود دارد و پژوهش

تولد تراژدی را در قرن پنجم قبل از میالد  پردازان و فیلسوفان اکثر نظریه صورت گرفته است.

های  گرایی یکی از ارمغان یعنی دوران پیشرفت، شکوه و درخشان یونان که دموکراسی و انسان

 داند. می 5سرایی و اشعار دیتیرامبیک خاستگاه تراژدی را بدیهه 4ارسطو دانند. آن است، می

خیزی ای ستایش خدای شراب و حاصلدیتیرامب، اشعاری بودند که به همراه رقص و آواز بر

 در واقع تراژدی با تولید شراب، لذت، قربانی، آواز و زایش همراه بوده است. شدند. خوانده می

الفظی تراژدی آواز بز است  معنای تحت شود. اما از طرف دیگر معنای تراژدی موجب تردید می

است، به خصوص که ارتباط این نام  کننده های یونانی تا حدی گیج و وجه تسمیۀ این نام به درام

بر خاستگاه اساطیری تراژدی،  عالوه .(15: 1377هم معلوم نیست )محرمیان معلم،  6با دیونیزوس

مفهوم و قرابت آن با خدا، تقدیر، انسان، زندگی و مرگ موجب شده است که فیلسوفان بسیاری 

ترین و تأثیرگذارترین  برجسته ( از1831-1770) 7گئورک ویلهلم فریدریش هگل بدان بپردازند.

اش دربارۀ تراژدی و قهرمان محق، قابل تأمل  فیلسوفان جهان است که نظام فلسفی و نظریه

را شاهکارترین شاهکارهای  8تمرکز اصلی این فیلسوف بر تراژدی یونان بود و آنتیگونه است.

فلسفی از تراژدی به اگر ارسطو تحلیل ساختاری و تا حدودی  داند. جهان کالسیک و مدرن می

به تأثیر تراژیک پرداختند، هگل در  10و شلینگ 9آورد و فیلسوفان دیگر همچون هیوم عمل می

به فلسفه و ماهیت وجودی تراژدی توجه داشت که قهرمانش بین قانون الهی  پدیدارشناسی روح

دستگاه فلسفی و انسانی )اجتماعی و فردی( قرار گرفته است، و در این راستا در همان مسیر از 

اند،  نویسان مختلفی که در اعصار متفاوتی زیسته هگل در باب تراژدی خود حرکت کرده است.

. همچنین او موضوع را به صورت تاریخی مورد 12و راسین 11اندیشید؛ از سوفوکل تا شکسپیر

حلیل شناسی، ابتدا تراژدی باستان را ت های خود دربارۀ زیبایی دهد و در سخنرانی بحث قرار می

  (.145: 1377کند )محرمیان معلم،  کند و سپس نمایشنامۀ تراژدی مدرن را تحلیل می می

فردی دارد که منطبق بر  قهرمان در اندیشه و فلسفۀ ایرانی چارچوب و اصول منحصربه

دهد نتیجۀ اندیشه و  رخ می درباره الیآنچه در فیلم  اسالمی است.-اندیشه و جامعۀ ایرانی
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در واقع شکل و شمایل  پردازی و پیرنگ فیلمنامه است. ز نسبت به شخصیتدیدگاه فیلمسا

قهرمانان در این فیلم، بیشتر به قهرمانان غربی اعم از کالسیک یا محق شباهت دارد و این خود 

های زیادی در تفکر و سبک  حاصل اندیشه و سبک زندگی غربی است که باعث دگردیسی

قهرمانی سینمایی است که از  درباره الی،قهرمان در فیلم بنابراین  زندگی ایرانی شده است.

ساختار و عناصر قهرمان ایرانی فاصله دارد و به قهرمانان ادبیات، نمایش و سینمای مدرن نزدیک 

بنابراین این نقد به فیلم فرهادی وارد است که قهرمان او بیش از آنکه ایرانی باشد، غربی  است.

بر شناسایی و درک چیستی تراژدی مدرن و مفهوم قهرمان  هدف پژوهش حاضر عالوه است.

های اصغر  ها در اکثر فیلم در واقع آدم است. درباره الیمحق، تحلیل این نوع قهرمان در فیلم 

وجود  حال که متفاوت هستند، ولی هرکدام از آنها محق هستند. درعین الی دربارهویژه  فرهادی به

در این فیلم باعث شده  13چون لغزش انسانی یا هامارتیااین قهرمان و برخی عناصر دیگر هم

  است که موقعیت و پایانی تراژیک در این اثر به وجود بیاید.

 اهداف تحقيق

 شناسایی و درک تراژدی از نظر هگل -1

 درباره الیفهم و شناخت ماهیت قهرمان محق در فیلم  -2

 پرسش تحقيق

  شخصیتی است؟ قهرمان محق در تراژدی از نظر هگل چگونه -1

  براساس اندیشۀ هگل چگونه قابل تحلیل است؟ درباره الیقهرمان در فیلم  -2

 فرضيه تحقيق

  های فرهادی محق هستند. اکثر فیلم  قهرمانان -1

  به مفهوم تراژدی و قهرمان از نظر هگل نزدیک هستند. الی دربارهقهرمانان فیلم -2

 روش تحقيق
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براساس  -ساختۀ اصغر فرهادی  - درباره الیقهرمان در فیلم در این پژوهش مسئله و مفهوم 

ای،  محقق به صورت هدفمند و با استفاده از منابع کتابخانه اندیشۀ هگل تحلیل شده است.

و مفاهیم مورد نظر این  کیفی، محتوا-مشاهدۀ فیلم و تحلیل آثار مذکور به روش توصیفی

قات کیفی پژوهشگر از طریق استدالل قیاسی، در تحقی پژوهش را تفسیر و واکاوی کرده است.

یابی، تفسیر، تجرید، تشخیص تفاوت و تمایز، مقایسه و ... که  استقرایی، تمثیل و تشبیه، نشانه

های گردآوری شده را ارزیابی و  پذیرد، داده جملگی به کمک تفکر و تعقل و منطق صورت می

 (.269: 1391نیا،  کند )حافظ گیری می های خود نتیج تجزیه و تحلیل نموده و با ذهن مکاشفه

بنابراین در این تحقیق در کنار توضیح و تشریح مفهوم قهرمان در اندیشۀ هگل، از طریق تحلیل 

در  ، ماهیت قهرمان هگلی تفسیر شده است.درباره الی  های فیلم ها و توصیف سکانس دیالوگ

شخصیت قهرمان براساس نظریه و  حقیقت دستاورد مهم این پژوهش، تحلیل یک فیلم ایرانی و

  عنوان یک اندیشمند غربی است. فلسفۀ هگل به

 تراژدي یونان

ست که در  این تضاد، برآمده از تقابل دوتایی تراژدی نتیجۀ رویارویی دو تضاد جدی و واالست.

گرفتند و در یک ستیز  های دوتایی در دوران کالسیک، کنار هم قرار می تقابل ذات جهان است.

تواند این  جهانی که به قطعیت و مطلق، ایمان دارد، نمی رفت. رالزمانی، یکی از آنها کنار میآخ

در جهان مدرن که نسبیت حاکم است، این دو در کنار هم وجود ندارند،  دو را کنار هم بپذیرد.

شر و ای از  پندارد؛ از همین روست که انسان معاصر خود را ملغمه کدام را مطلق نیز نمی اما هیچ

 به نظر ارسطو  داند. خیر می

ای معین،  تراژدی تقلیدی است از کار و کرداری شگرف و تمام، دارای درازی و اندازه»

حسب اختالف اجزاء مختلف،  ها نیز هریک بر ها آراسته و آن زینت وسیلۀ کالمی به انواع زینت به

 واسطه و روایت انجام پذیرد. گردد، نه اینکه به وسیلۀ کردار اشخاص تمام می و این تقلید به

)ارسطو، « شفقت و هراس را برانگیزد تا سبب تزکیۀ نفس انسان از این عواطف و انفعاالت شود

1382 :58.)  
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بر ساختار  دهد، اما تراژدی عالوه ارسطو در کتابش تحلیلی ساختاری از تراژدی به دست می

و لغزش و قهرمان جایگاه مهمی از واسطۀ طرح مسائلی همچون گناه، رنج، خطا  و تکنیک، به

کشد که  تراژدی زندگی شوم قهرمانی را به تصویر می شناسی دارد. نظر فلسفی، اجتماعی و انسان

کند و سرانجام  کشد، خطا می شان شباهت دارد؛ پرسشگر است، رنج می به انسانها و زندگی

حکایت از رویارویی تراژدی بیانگر نوعی نگرش خاص به جهان است و  شود. بخت می نگون

قهرمان تراژدی در هر حالتی مرتکب  (.39: 2001آدمی با نیرویی دارد که از او برتر است )مالت،

پل  دهد در مقایسه با خطای قهرمان، بسیار سهمگین است. ای که رخ می شود، اما فاجعه خطا می

شته است پا در راه معتقد بود در تراژدی قهرمان تراژیک همچنان که پا به زندگی گذا 14ریکور

بار به  انگیز و فاجعه پایان غم (.285: 1953کند )ریکور،  او خطاکار زندگی می گذارد. خطا می

  بار است. معنای پایان یا موقعیتی تراژیک نیست، ولی پایان تراژدی حتماً فاجعه

دایان، با موقعیتی است که در آن دو فرد، یا فرد و تقدیر، یا فرد و نظام سیاسی یا فرد و خ»

قهرمان تراژیک نمایندۀ فردانیت انسانی و به ناگزیر متناهی، و  گیرند. یکدیگر در تصادم قرار می

گیرد،  فرد هنگامی که در موقعیت تراژیک قرار می فرد مقابل او نماینده قدرت نامتناهی است.

د؛ چه زنده مرده باشد، انتخابی که باید با تمام وجود بهای آن را بپرداز شود. ناگزیر از انتخاب می

  (.60: 1378کاشانی،  )حنایی« چه مرده زنده

 تراژدي مدرن

بنابراین نباید در دنیای معاصر و جهانی  تراژدی برساختۀ دنیای خدایان، اساطیر و شاهان است.

که عقالنیت مرکز و محور قرار دارد، وجود داشته باشد، اما موقعیت و امر تراژیک با انسان و 

بنابراین طبقۀ متوسط تراژدی خود را در دنیای مدرن ساخت؛  با جهان مرتبط است. اش رابطه

داستان در اوایل سدۀ هجدهم  دنیایی که شاهان و خدایان قدرت و جایگاه سابق را ندارند.

شود؛  تر و کمدی قرار داشت، آغاز می ریزی نوعی ادبی که بین تراژدی قدیمی میالدی با پی

و هنگامی که به کمدی  تراژدی بورژوامایل بیشتری به تراژدی داشت، نوعی ادبی که وقتی ت

این تراژدی  (.116: 1377شد )بنتلی،  خوانده می ریزان کمدی اشکتمایل بیشتری داشت، 
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های عمیقی حتی از لحاظ ساختاری با تراژدی باستان دارد، اما باید گفت انسان و نوع  تفاوت

ش و دیگری، به شکل زندگی و صد البته به مفهوم و معنای نگاه او به زندگی، به خدا، به خوی

تراژدی مدرن داستان انسان معمولی و طبقۀ متوسط  اصل علیت یا رابطۀ علی تغییر کرده است.

یک فرد معمولی  بود که از چنین انسانی سخن گفت. 15بار، اوریپید شاید نخستین است.

واسطۀ ناتوانی  زند، به پید زوال تراژدی را رقم میاگر اوری تواند قهرمان تراژدی باستان باشد. نمی

نویسی نیست، بلکه او خود، از زوال تراژدی سخن  او در نگارش تراژدی و یا ضعف او در درام

هایش این تفاوت  انسان در دوران او، از روزگار تراژدی دور شده بود و او نیز در درام گوید. می

و، قهرمان باید بهتر از ما باشد چرا که کارهایی که او همچنین به تعبیر ارسط دهد. را نشان می

  توانند انجام دهند. های معمولی نمی ، انسان دهد انجام می

اش در کانون توجه  متوجه شد که انسان معمولی و خانواده 16احتماال برای بار اول لسینگ»

انسان معمولی  فرهنگ جدید قرار گرفته است و به همین دلیل او تجربۀ تراژیک را در محیط

حتی مشکل خانوادگی را به جامعه نسبت داد و آن را نتیجۀ دشمنی بین طبقات  17شیلر جای داد.

  (.117: 1377)بنتلی، « جامعه دانست

گفته است در عصر ما  18انسان معاصر، تراژدی خودش را دارد؛ بدون حضور خدایان! لوکاچ

(، خدایان 248: 1377)محرمیان معلم، که عصر غیبت خداوند است، امکان ظهور تراژدی هست 

آنها دیگر نیستند و یا اگر باشند، انسان  اند. ه اند و فرار کرد اند، فراموشکار شده رخت بربسته

تنها  چنین سخنی از یک زاویه درست است؛ نه گوید: تأثیری در زندگی من ندارند. معاصر می

 زندگی روزمره زندگی حقیقی نیست. انسان، بلکه خدایان نیز در زندگی روزمره غرق شدند.

پذیرد، در پی حقیقت است،  قهرمان تراژدی برتر است، چرا که زندگی را به معنای روزمره نمی

است و حقیقت برای او همان   اما فیلسوف نیست، قهرمان است و مرکز آمال و آرزوی انسان

  زندگی است.

به همین دلیل است که تراژدی » داند. واسطۀ این نگرش، تراژدی را بیداری جان می لوکاچ به

کند و آن  رویارویی و تشخیص مرز، ماهیت ذاتی جان را عریان می شود. بیداری جان خوانده می

زندگی که حاصل انتخاب خود انسان  (.154: 1974)لوکاچ، « سازد را از هر چیز دیگر پاک می
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مدرنیته، سرآغاز عقالنیت  شود. ه میبود؛ انتخابی که معموالً با عنوان مدرنیته یا مدرن نام برد

مارتین  انسانی و کنار گذاشتن جهان الهی است و مدرنیسم، نقد و شک به همان عقالنیت است.

  شد که پایانی هایی خلق می نیز بر این باور است که در قرن هجدهم، وقتی نمایشنامه 19اسلین

برخاسته بودند، رویدادی کامالً  انگیز داشتند و کاراکترهای اصلی آن نیز از طبقۀ متوسط غم

برای متمایز ساختن این نوع  خانوادگییا تراژدی  بورژواییانقالبی تلقی شد، و اصطالح تراژدی 

بنابراین انسان  (.96: 1397های بازاری از تراژدی بلندپایه مرسوم، ابداع شد )اسلین،  نمایشنامه

میرد، فقط  کند، و تراژدی هرگز نمی یمعاصر نیز، همچون انسان باستانی تراژدی را تجربه م

تراژدی یونانی بدون حضور  همچون انسان، باورها، و جهان پیرامونش دگرگون شده است.

  خدایان قابل تصور نیست.

)که جهان آن   معتقد بود تقابل انسان )و شوق او نسبت به قدرت(، با اصل الهی 20آلبر کامو

دهد که  زمانی تراژدی روی می شود. ت تراژیک میکند(، سبب پدید آمدن موقعی را منعکس می

شود، فرمانی که خدایی آن را به صورت انسان  واسطۀ غرور وارد نزاع با فرمان الهی می انسان به

تر باشد و  تجسم بخشیده است یا در جامعه تجسم یافته است و هرچه عصیان انسان موجه

گیرد، بزرگتر است  ارض شاخ و برگ میای که از این تع تر، تراژدی هرقدر این فرمان واجب

رباید تا جهان آدمیان را نورانی کند و ادیپ  ، آتش را از خدایان می21پرومته (.83: 1397)کامو، 

خواهند به راز پی ببرند؛ رازی که نزد خدایان است، اما خدایان  به دنبال دانایی است؛ هر دو می

آدمی  سال به طول انجامید. 10گ تروا طورکه اجازه ندادند و جن همان دهند. اجازه نمی

واسطۀ رازآلود بودن و  دهند؛ قلمرو و قدرت آنها به خواهد بداند کیست، اما خدایان اجازه نمی می

  پنهان بودنشان است.

کوشند تا به حریم خدایان باقی راه یابند و  در اساطیر یونان، بسیاری از آدمیان فانی می»

بخشند مگر آنکه انسان بخواهد از  خدایان هر چیزی را می ست.پادافره آنان عذابی دردناک ا

)مسکوب، « های سامی نیز گناه زادۀ معرفت است در افسانه خویشتن درگذرد و به آنان راه یابد.

1394 :13.)  
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های اصلی نیز از آن آنها است. خدایان سبب و  تنها بازیگردان هستند، بلکه نقش خدایان نه

در  کنند. در تراژدی نقش خوبی، خباثت، شرم، و شکوه آنها را اجاره می مسبب هستند و آدمیان

آید؛ خدایان باال هستند و انسان  واقع در جهان باستان، رنج به شکل عمودی بر انسان وارد می

ساختۀ آنها، در زمین! در تراژدی باستان، انسان از ابتدا گناهکار است؛ چرا که اگر گناهکار  دست

انسان از قرون وسطی و رنسانس به بعد، خدایان را ترک  شد. بیرون رانده نمینبود، از بهشت 

انسانی که در جهان مدرنتیه مبتنی بر عقالنیت  کند. کند و یا به دورشدن آنها، ایمان پیدا می می

کرد،  حتی اگر احساس نیاز و وابستگی هم می -تولد یافته بود، نیازی به جهان خدایان نداشت 

تراژدی مدرن حاصل جهان مبتنی بر عقالنیت فردی و انسانی است.  ا باور نداشت.دیگر آنها ر

کنند، رنج از  گیرد؛ خدایان دخالت نمی وبوی دیگری به خود می در عصر روشنگری تراژدی رنگ

در دوران رنسانس، بشر، برخالف دستورات  پردازد. شود و انسان به تحلیل خود می باال نازل نمی

کند خودش کنترل  زمانی که بشر سعی می گیرد، اما طع خداوند را نادیده میکلیسا، حضور قا

قهرمان تراژدی شاهزاده و  کند. تر می اوضاع را به دست بگیرد، مسئله را باز هم پیچیده و پیچیده

واژه قهرمان ریشه در یک واژه یونانی به معنای  زاده است. اشراف یا از تبار خدایان است.

قهرمان از تبار اساطیر است؛ شخصیت، رفتار، گفتار و تصمیماتی که اتخاذ  د.محافظت کردن دار

فرد باشد و همین یگانگی  او قرار است یگانه باشد، در هر چیزی که هست منحصربه کند. می

کند، مخاطب دچار ترس و شفقت و درنهایت  شود وقتی خطایی می است که موجب می

 : رابرت ورشو گفته است بشود. 22کاتارسیس

عنوان  مفهوم تراژدی رهیافتی است از جوامع اشرافی، جوامعی که در آنها سرنوشت فرد به»

موضوعی با اهمیت سیاسی مستقیم و قانونی، درک نشده، بلکه توسط یک نظام اخالقی یا 

  (.192: 1392)ورشو، « معین شده است -ناپذیر  به معنای جدل -سرنوشتی مقرر و فراسیاسی 

ختی و فروپاشی قهرمان، بزرگ جلوه کند باید در ابتدا انسان بسیار خوشبخت برای آنکه بدب

برتری او، نکتۀ اصلی قهرمان تراژدی باستان است و این برتری از لحاظ  و همچنین برتر باشد.

از طرف دیگر، به دلیل اینکه تراژدی و حماسه در جهان اساطیر، خدایان و شاهان  اخالقی است.

توان  با اطمینان می هاست. ی خدایان هستند، قهرمان تراژدی از تبار آن جلوه دهد و شاهان رخ می
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گفت تراژدی دراماتیک از دوران باستان تا قرن نوزدهم میالدی نشان از توجه ویژه نسبت به 

  (.50: 1388های طبقۀ باال دارد )لیچ،  آدم

 سازد. پنهان را هویدا می های ها را آشکار کرده و زخم تراژدی واال و متعالی بزرگترین زخم

شود تا پادشاهان از مستبد و زورگو بودن هراس به خود راه بدهند و  تراژدی که سبب می

معلم،  های زورگویانه و مستبدانۀ خود را آشکار سازند )محرمیان  زورگویان و دیکتاتورها خصلت

 شوند. اند، دیده نمی ولیآنها که از بس معم مردم عادی قهرمان تراژدی مدرن هستند. (.199: 1377

به تشریح این مسئله پرداخته است؛  24تراژدی و انسان معمولیای با عنوان  در مقاله 23آرتور میلر

داند در این جهان که در ابتدا  شناسد، می هایش را خوب می میلر، انسان معاصر و تردید و دلواپسی

ره با شک به همان عقالنیت، بنیان نهاده بر پایۀ خدایان، سپس عقالنیت و نبوغ و در قرن بیستم دوبا

 میلر معتقد است:  آید. ویژه قهرمانان تراژدی می شده است، چه بر سر قهرمانان به

روال تراژیک کهن و منسوخ است و تنها برای بلندمرتبگان، شاهان یا شاهواران متناسب »

وعِ تراژدی در واالترین من معتقدم که انسان معمولی به همان اندازه شایسته است که موض است.

اکنون زمانی است ما، که پادشاهانی  به نظر من، مفهوم آن قرار گیرد، که شاهان چنین بودند.

نداریم، به نظر من اکنون، دورانی است که پادشاهانی نداریم؛ )باید( این مسیر روشن تاریخ را در 

دن به آن وجود دارد، دنبال کنیم؛ اختیار بگیریم و آن را تا جایگاهی که در زمانه ما، امکان رسی

 (. 30: 1388)میلر، « یعنی قلب و روح انسان متوسط

 مقایسه تراژدي مدرن و کالسيک )منبع: نگارنده( -1جدول 

 تراژدي مدرن / هگلی تراژدي یونانی و کالسيک فرایند

    خدایان

    شاهان

     ارواح

     هامارتیا
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 کالسيک )منبع: نگارنده( مقایسه تراژدي مدرن و -1دول ادامه ج

 تراژدي مدرن / هگلی تراژدي یونانی و کالسيک فرایند

 ضدقهرمان / قرمان محقق قهرمان قهرمان / ضدقهرمان / قرمان محقق

 ذهنیت عینیت اهداف عینی/ذهنی

 قوانین فردی/عرفی قوانین خدایان/عرفی قوانین

 فردیت/تردید خدایان/ قاطعیت بینی جهان

 جدال خیر با خیر/محقق نیروی شر در برابر نیروی خیر خیر نیروی شر و

 شرایط فردی و اجتماعی تقدیر سرنوشت / شرایط

     پایان تلخ

 هگل و قهرمان محق

شود؛ رابطۀ نامتناهی و  تضاد و به قول هگل دیالکتیک موجود در جهان، موجب حرکت می

شود،  بود که شکوفه چون پدیدار می متناهی، فرد و دولت، خدایگان و بنده! هگل بر این باور

گونه میوه  به همین کند. رود، و شاید گفته شود که شکوفه، جوانه را باطل می جوانه از میان می

چون پیدا شود ممکن است شکوفه، صورتی کاذب از وجود گیاه دانسته شود؛ زیرا میوه به جای 

دلیل  تنها با هم متفاوتند، بلکه به هاین مراحل ن گردد. شکوفه همچون طبیعت راستین آن ظاهر می

حال آنها را به دقایق  گیرند، ولی طبیعت متحرک آنها درعین ناسازگاری جای یکدیگر را می

آید، بلکه  تنها میان آنها تضادی پیش نمی که نه نحوی کند، به وار و منظم تبدیل می وحدتی اندام

تراژدی به سراغ یکی از مهمترین  هگل در تحلیل شوند. همه به اندازه یکدیگر ضروری می

اگرچه به تحلیل آثار شکسپیر هم پرداخته است و  رفت. آنتیگونههای یونان باستان یعنی تراژدی

شاعر  نیز یافت. 25های آشیل توان در نمایشنامه اش در باب تراژدی را می همچنین مصداق نظریه

برای بیان  دارد، آشیل است. اش بیش از همه به فلسفۀ هگل شباهت بینی تراژیکی که جهان

یک از دو طرف معرف خباثت ناب نیستند، و هر دو طرف در  برخوردی تراژیک که در آن هیچ

 27و پرومتئوس 26تر از اورستیا ای کامل ادعاهای اخالقی خود تا حدی محق هستند، هیچ نمونه

آشیل دیده  های در واقع عین عبارت برخورد حق با حق در یکی از تراژدی شود. یافت نمی

توجه به این نکته که هر نوع تضاد یا برخوردی در درام،  (.150: 1377شود )محرمیان معلم،  می
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شود، چرا که اساساً، تضاد جزء الینفک درام است و  موجب پدید آمدن چنین تراژدی نمی

ده، های تراژدیک( و تضادهای سبک و ساده، درام سا های پیچیده )موقعیت تضادهای پیچیده درام

شود به این خاطر  ها خلق می تضادی که در این دست تراژدی سازد. کمدی و یا ملودرام را می

( وجود دارد؛ در تراژدی 28های اخالقی )به تعبیر هگل قوای ثباتی است که تضاد بر سر ارزش

رأی هگل بود  کامو نیز هم کالسیک این تضاد اخالقی، خارجی است و در تراژدی مدرن، درونی!

 دهد. شود، این نکته را به خوبی نشان می تفاوتی که بین درام، ملودرام و تراژدی قائل می و در

تنها  گیرند متضادند، ولی در تراژدی این نیروها نه روی هم قرار می نیروهایی که در درام روبه

  متضادند، بلکه متناقض هستند و سرانجام جدال آنها به فاجعه ختم خواهد شد.

 قهرمان محقدرباره الی و 

واسطۀ قصه و ساختار منسجم  این فیلم به چهارمین فیلم بلند اصغر فرهادی است. درباره الی

های داخلی و خارجی  خاطر پذیرش از سوی جشنوارهفیلمنامه و میزانسن و همچنین به

توان  را از زوایای متعدد اجتماعی و سینمایی می درباره الی جایگاه فیلمساز را تثبیت کرد.

کنند  های فیلم که از طبقۀ متوسط جامعه هستند، تالش می شخصیت رد ارزیابی قرار داد.مو

ولی در این راه  شان قضاوت کنند. های شخصی یک اتفاق ناگهانی را به کمک باور و استدالل

گذارند، بلکه مورد تخریب از سوی  ازپیش به نمایش می تنها باطن خود را بیش نه

  گیرند. ر میهای دیگر نیز قرا شخصیت

داستان فیلم دربارۀ چند خانواده است که برای گذراندن تعطیالت به شمال کشور سفر 

خواهند احمد  ویژه سپیده می دوستانش به ها به ایران بازگشته است. احمد پس از سال کنند. می

الی که مربی مهدکودک است به دعوت  سپیده الی را برای احمد، در نظر دارد. ازدواج کند.

ناگهان الی  کنند. ای را کنار دریا اجاره می آنها ویالی مخروبه است. به این سفر آمده  سپیده

شدن الی در ساحل دریا، همه به کندوکاو دربارۀ شخصیت او  پس از گم شود. ناپدید می

هرکس در مورد او و شخصیتش به قضاوت پرداخته و به دنبال علت گم شدن او  پردازند. می

اش با او صحبت کرده  صرار دارد که به نامزد الی بگوید که الی دربارۀ نامزدیسپیده ا است.
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هایی  فرهادی در این فیلم به تحلیل طبقۀ متوسط پرداخته و آدم کنند. است، ولی بقیه مخالفت می

اند و با مفاهیمی همچون دروغ، بزهکاری،  را انتخاب کرده که در رشتۀ حقوق تحصیل کرده

تنها  فرهادی در این فیلم نه رابری، منفعت و حقیقت و واقعیت آشنا هستند.جرم، دموکراسی، ب

در این  توان از قضاوت دست کشید. دهد نمی خواند، بلکه نشان می مخاطب را به قضاوت فرامی

رسد همۀ آنها به  کند و به نظر می ها از منظر خودش به ماجرا نگاه می فیلم هرکدام از شخصیت

ماند، همچون  ای از ابهام باقی می الی که شخصیتش در هاله یا محق هستند. یک اندازه حق دارند

را  الیفرهادی در طول فیلم  گیری داشته و به این سفر آمده است. هر شخصیتی حق تصمیم

این رازآمیزی در  دهد تا او را شخصیتی رازآمیز و مبهم نشان دهد. نگران و ساکت نشان می

عنوان  شخصیت سپیده به یابد. تگو با احمد در ماشین شدت میصحنۀ آشپزخانه یا در حال گف

 شود؛ سفرهای دسته جمعی نشان داده می 29لیدر

خوان  خوان دور هم جمع شن سپیده، ویال می ها می خوان برن سپیده، بچه امیر: شمال می

  خواد بگیری سپیده. خوای بگیری سپیده، زن می بگیرن سپیده، آقا یه بلیط هواپیما می

دلیل اینکه سپیده همواره کارهای گروهی را مدیریت کرده است، حق داشته الی را  ابراین بهبن

اش، حق دارد  عنوان یک شوهر برای حفظ زندگی امیر هم به دعوت و در غیابش از او دفاع کند.

ها و  البته از تنش هایش در همۀ امور از جمله ازدواج احمد، اعتراض کند. به سپیده و دخالت

بقیه نیز محق هستند  هایش نسبت به سپیده مشخص است که با رفتارهای او مشکل دارد. شواکن

راستگو یا دروغگو بودن  شان مختل شود. خاطر اشتباه یک نفر زندگی خواهند به چرا که نمی

قهرمان فرهادی در این فیلم، مشخص نیست چون اساساً دیدگاهش نسبت به دیگران و حتی 

نامی بوده  ها دوست و انسان خوش عنوان مثال سپیده که همۀ این سال به حقیقت، نسبی است.

بینی مدرنیستی،  در جهان شود که دروغگو هم هست. واسطۀ یک حادثه مشخص می است، به

چیز نسبی است و همین امر موجب پدیدآمدن فاجعه و تراژدی در زندگی قهرمانان معمولی  همه

  شود. جامعه می

 برید. بروی الی رو میسپیده: اینطوری فقط آ
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درسته مرده، ولی این رو داشته باش یارو نامزد داشت  بریم سپیده؟ پیمان: آبروی الی را می

یعنی یک سر این جماعت رو کاله گذاشته، دو  دونی یعنی چی؟ می اومد اینجا دنبال شوهر.

  به اون بنده خدا نامزدش خیانت کرده.

 سپیده: چه خیانتی؟

نامزدت بره یکی از تو بهتر پیدا  تو خودت اگه نامزد داشته باشی. نیست؟پیمان: این خیانت 

 دونم شمال ... والیبال کنه باهاش بلند شه بره سفر ... نمی

 سپیده: این چه خالفیه؟

یه دقیقه  از دید من و تو خالف نیست تازه خوب کرده اومده. امیر: تو چرا متوجه نیستی؟

شه خالف ... از پول انداختن تو صندوق صدقات  میخودت رو بذار جای اون پسره همش 

 بگیر تا ظرف شستن و جارو کردن.

 کافمن در تحلیل فلسفۀ هگل نوشته است: 

بیند، نه یک  های آشیل و سوفوکل می او دریافت که آنچه مخاطب در مرکز بزرگترین تراژدی»

ر و شر نیست، بلکه در قهرمان تراژیک، و اینکه ستیز و نزاع مشهود در آنها، نبرد میان خی

سویه که هریک تا حدی تجسم خیر و   هایی یک واقع ستیزی است میان مواضع و دیدگاه

  (.131: 1377معلم،  )محرمیان« نیکی هستند

ای برای آشتی دادن دو ادعای  های قهرمان تراژدی صرفاً وسیله هگل بر این باور بود که رنج

که جدال، بین دو نیروی خیر است؛ دو نیرویی که او تشریح کرده است  اخالقی متضاد است.

جدال  درباره الیدر فیلم  های اخالقی و تفسیرهای اخالقی مخصوص به خود را دارند.  آرمان

واسطۀ نوع نگاه متضاد و تفسیرهای متفاوتشان از اخالق است  بین نامزد الی، سپیده و دیگران به

چنین رخدادی فقط در تراژدی مدرن به وقوع  نست.توان همۀ آنها را محق دا و به همین دلیل می

معتقد بود آنتیگونه پیگشویی وضعیت قطعی تراژیک آینده است )دریدا،  30دریدا پیوندد. می

اساساً  قهرمان کالسیک یا قهرمان تراژدی یونانی وجود ندارد. درباره الیدر  (.210: 1974

معطوف کرده است چرا که قهرمانی شبیه اش را از فلسفۀ ایرانی به فلسفۀ غربی  فرهادی توجه

قهرمان ایرانی منطبق بر اصول و قواعد  قهرمانان غربی در سینما و ادبیات ایران وجود ندارد.

درنتیجه  طورکلی فرهنگ ایرانی است. ها و به اش باورها، حماسه ایرانی و اسالمی است و ریشه
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ظر فسلفی رویکردی غیرایرانی دارد درنتیجه از من درباره الیباید به این نکته توجه کرد که فیلم 

قهرمانی که فرهادی به تصویر  قهرمان در این روایت، منطبق بر اصول فرهنگی ایران نیست.

کشد نمود بیرونی در جامعه ایران ندارد، بلکه صرفاً در داستان فیلم، محق است و با دیدگاه  می

اخالقی را در وجود خودش دارد و این های محق تنش  قهرمان یا قهرمان هگل همخوانی دارد.

سه قانون در این فیلم و چه بسا کلیت سینمای فرهادی  سازد. تنش از او جهانی التقاطی می

در  حاکم است؛ قانون فردی، قانون الهی )شرع( و قانون جامعه )عرف، آبرو و یا قانون اساسی(.

تراژدی مدرن فردیت و ذهنیت  تراژدی یونان قهرمان به دنبال اهداف غیرشخصی است، ولی در

کند، از های خاص خود اصل ذهنیت را اختیار میتراژدی مدرن از آغاز در حیطه» یابد. قوام می

این حیات درونی ذهنی شخصیتی که همچون در تراژدی کالسیک )یونان(، تجسم صرفاً فردی 

: 1382هگل، « )گیردهای اخالقی نیست را برای موضوع و محتوای خود در نظر می قدرت

شوند که اگر سرسختانه به  رو می هایی روبه هگل معتقد بود قهرمانان تراژدی با وضعیت (.1667

آید، موضع بگیرند به  گرفتۀ خودشان جور درمی نفع یک تأثیر اخالقی که تنها با شخصیت شکل

یان معلم، کنند )محرم ای که به همان اندازه موجه است، تضاد پیدا می ناگزیر با قدرت اخالقی

خواهد آبروی یک انسان را نجات دهد، دیگران هم  سپیده محق است چرا که می (.148: 1377

شوند؛  اینجا هر سه قانون با هم درگیر می محق هستند چرا که باید از آبروی خود دفاع کنند.

 قانون الهی چرا که بحث دروغ گفتن درمیان است، قانون عرف چرا که الی خیانت کرده است و

  کند. قانون فردی که هرکس از خودش دفاع می

 گيري نتيجه

انسانی معمولی از طبقۀ پایین یا متوسط  الی دربارهویژه فیلم  قهرمان در سینمای اصغر فرهادی به

البته چنین  شود. اش دگرگون می است که دریک وضعیت تراژدیک روند زندگی عینی و ذهنی

خاطر با   همین بیشتر برساختۀ اندیشۀ غربی است و به قهرمانی ریشه در بینش ایرانی ندارد و

حال که مرتکب خطا شده است، محق  چنین قهرمانی درعین اصول و نظریۀ هگل مطابقت دارد.

هگل در تفسیر تراژدی  کند. هایش دالیلی دارد که مخاطب را مجاب می او برای تصمیم است.
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ن دو آگاهی و دو نیروی خیر است و موقعیت و به این نکته پی برد که تراژدی نبردی بی آنتیگونه

ها را در بستر یک  شخصیت درباره الی دهد. واسطۀ این نوع جدال رخ می پایان تراژیک به

ها را  دهد و سپس تفسیر و تحلیل شخصیت شدن و مرگ الی قرار می موقعیت دردناک یعنی گم

سپیده، الی، نامزد  کنند. را قضاوت میهرکدام از آنها از زاویۀ دید خودشان ماجرا  کند. روایت می

سپیده تنها کسی است که از  گیرند. رو یا کنار هم قرار می واسطۀ قضاوتشان روبه الی و دیگران به

نامزد الی حق دارد علت  کند از آبرو و حیثیت او دفاع کند. راز الی خبر داشته است و تالش می

مد و دیگران که قبل از ناپدیدشدن الی، آمدن الی به مسافرت و همچنین علت مرگش را بفه

واسطۀ تفسیرشان از  دوست و همراه سپیده بودند، اکنون برای حفظ آبروی خود و همچنین به

نیروهای  درباره الیقهرمانان  کنند. اخالق، عرف، آبرو و دروغ گفتن، الی و سپیده را قربانی می

پردازند و همچون  باهم به نبرد میخیری هستند که محق هستند، ولی در یک وضعیت تراژدیک 

  زنند. ماشینی که در پایان فیلم در گل فرو رفته است، پایانی تلخ و تراژیک را رقم می

 )منبع: نگارنده(درباره الی قهرمان محق در اندیشه هگل و فيلم  -2جدول 

 توضيحات محق ي الی قهرمان محق / درباره

 محق است سپیده
است درنتیجه سپیده حق دارد که در الی به دعوت سپیده آمده 

 حفظ آبروی او بکوشد.

 الی
محق است 

 و مبهم

تالش او برای  دهد. اش را نشان می سکوت الی، نگرانی و دغدغه

از طرفی  کند. برگشتن به تهران تا حدی او را از گناه تبرئه می

طور دقیق  تواند او را به زند کسی نمی دیگر چون حرفی نمی

 قضاوت کند. 

 جستجوی نامزد الی محق است امزد الین

 های دیگر شخصیت
محق 

 هستند

خاطر الی که شناخت دقیقی از او ندارند،  خواهند به آنها نمی

 شان نابود شود. زندگی
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