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 :مقدمه

ی دیگر، از ای به جامعهال و پویا در طول زمان؛ از جامعه؛ سیعناهاست، متولد شده در طول تاریخاز م فرهنگ، قالبی

د گاه این معنا برای انتقال خو ؛یابدیم ینیتو عکند شود، رشد مییر و از قلمی به قلم دیگر منتقل مسرزمینی به سرزمین دیگ

شود. این اثر هنری، خواه در قالب نوشتار، اثر هنری اطالق می نامی همچونبر آن  کند کهمی فرمی سمبولیک و نمادین پیدا

کند. این معناهای می یدهسازماننامحسوس در دل خود  طوربهخواه در قالب شنیدار، خواه بصری، تمام معناهای فرهنگی را 

ی ایدئولوژی یک جریان مایندهشوند، ندر اجتماع می ینیبجهانمعرف یک  ، با نام متن فرهنگی یا موضوع فرهنگیشدهپنهان

معنا  گیموضوع فرهندر بطن جامعه است که کنند. بدین ترتیب، متحرک یک جامعه موضوعیت پیدا می شوند؛ و در بسترمی

هد. دگیرد و رخدادها، تحرکات و تحوالت جامعه است که یک متن فرهنگی را متبلور کرده و به آن نمود میمی

                                                           

 ی ارجاع به مقاله:نحوه 1 

 در منتشرشده، "یاصغر فرهاد ی«فروشنده» :یمتن فرهنگ ،یامروز یتیواقع در دل یمیقد یتیروا"(؛ 1397، سکینه )فرد رفیعی
salesman.html-the-art/4559-of-http://academyhonar.com/branches/sociology  
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 ریشه در اجتماع داشته و شناس فرانسوی، متن فرهنگی حیات مستقلی از خود ندارد بلکهجامعه ی کروسبه عقیده

توان رد پای نامحسوس آن را در آن می شدهپنهانهای دهد که با تحلیل نشانهادامه می های زیرین آن به حیات خوددر الیه

تواند در دل یک تابلوی کند، می نمود پیدا رمان ادبی، منظومه وار یک بندبندتواند در این موضوع فرهنگی می حال کشف کرد.

یک  شاهکاری بصری از هنر هفتم، همچون ای موسیقی متجلی شود و یاتواند در قطعهببندد، حتی می نقش نظیریبنقاشی 

اند که کشف محتوای شده یکدگذار یاگونهبهدر بافت یک اثر  شدهپنهان تمامی این معناهای فرهنگی اثر سینمایی باشد.

اصغر فرهادی  یساخته« فروشنده»رمزگشایی آن، فیلم ها نیاز به رمزگشایی دارد. برای بررسی عملکرد یک متن فرهنگی و آن

 در آن دید و مورد تحلیل و بررسی قرارداد. وضوحبهتوان ایم. اثری که رد پای یک متن فرهنگی را میرا انتخاب کرده

ی ملل فولکلوریک که ریشه در روایت« بزبزقندی»با نام ای است ی کهن کودکانهیکی از آن متون فرهنگی، قصه

های حیات آن را تا به امروز شده و رگه یختهدرآمهای مختلف با باورهای اعتقادی مردم ای که در سرزمینگوناگون دارد. قصه

 ینماییاثر سفرهنگی است که در  ساختار متنهمان « بزبزقندی» یکانهی کودهقص درواقع توان در جوامع بزرگ دید.می

های روایی فیلم و ساختار روایی ی سکانساین بررسی اجمالی، نگارنده قصد دارد از طریق مقایسه شود. درفرهادی دیده می

 .قرار دهدقصه، این مطابقت و تشابه را مورد بررسی 

 

 بحث اصلی

داستان واحدند که پا یک  های گوناگون و منشعب شده ازی امروز، روایتکودکانه هایون شک بسیاری از قصهبد

داستانی  در ابتداها شاید اند. این قصهو بومی آن منطقه را به خود گرفتهای گذاشته، رنگ و بوی فرهنگی در هر جامعه

ار جوامع و تنیده گرفته از رفت یرتأثبرای کودکان باشند ولی نیک بنگریم روایتی هستند کهن،  پنددهندهو گاها  کنندهسرگرم

ی زمزمه شده است؛ قصه« بزبز قندی»، داستان هاآن داستان ترینییابتداو  ینترسادهی فرهنگی انسان. در تاروپود حافظه

که  یآموزشس عبرت سایرین بودن. داستان با این بار و در خوردگییبفر یآشنانامدر گوش همگی ما از کودکی، حکایت 

درس احتیاط و ترس از افراد بیگانه را از کودکی در گوش ما تعلیم  داشت، ها نتایج ناگواری دربر خواهداعتماد کردن به غریبه
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روی افراد بیگانه، در  ، بهدر خانهمادر، مبنی بر باز نکردن  یهاسفارشرغم کند. داستان سه بچه بز که علیگونه نجوا می

شوند؛ در ی گرگ میرشان است در را گشوده و اسیر طعمهی پشت در مادو به تصور اینکه غریبه خوردهیبفرزمان غیبت او، 

این  شود.، ماجرای انتقام او از گرگ آغاز میآمدهیشپاتفاق  یمشاهدهو  بز مادربینیم که با بازگشتن ی داستان میادامه

گاه این ولی هیچ ؛آید های بچگی ما به شمارداستان ترینیتکرارترین و ایی کودکان شاید جزء کلیشهداستان کوتاه و ساده

ه از کودکی است ک یقیتفکر عم. نیک بیندیشم حاوی اشچندبارهاست، نه از بازخوانی راری بودن، نه از اهمیت آن کاسته تک

 .حریم خصوصی ما توسط افراد بیگانه شدنواقع، ترس از مورد هجوم شدهینهنهاددر رفتارهای ما 

مشکلی برای شود: آغاز می گونهاین هاآنست که داستان عنار به نام عماد و یوشوهرزن ماجرای «فروشنده»فیلم 

که ینا غافل ازشوند، میپارتمان دیگری به آمکان نقلبه ترک آن و  که مجبور شودایجاد می آپارتمان محل سکونتشان

ی کوتاهی جایی با فاصلههاست. رعنا روز اول جاب نبرده آنجاکامل از  طوربههنوز وسایل خود را و زنی تنها بوده  قبلی مستأجر

ند. کدر را باز می ،و با این تصور که همسرش پشت در است آیدیدرماش به صدا صدای آیفون خانه )عماد(، از رفتن شوهرش

ورد. مرد خگره می ینجااشود، اوج داستان در وارد خانه می قبلی بوده و به هوای او مستأجر گویا یکی از دوستان درفرد پشت 

ای اصلی فیلم در اینجا شکل ماجر. دهدمورد اذیت و آزار قرار می ظاهربهدر حمام بوده  را که غریبه وارد خانه شده و رعنا

 بیند.این اتفاق می یرتأثتحت را فیلم  یادامهبیننده و  گیردمی

حنه این ص گشاید.میبه روی او  در را ش است،همسر درپشت  اشناسبا این گمان که ن شخصیت زن اصلی فیلم

 شودمی ایجاد ینجاادر  گره اصلی درام. استن های آو حمله به بچهبه خانه  «قندیبزبز»ی ورود گرگ قصه یکنندهیتداع

ی شاهدهبا م پس از بازگشت، همسر رعناشود. دوچندان می برای بیننده این اتفاق یرتأثتحت  ،فیلمی ادامه و هیجان تماشای

؛ شده ای که شکستهخون فراوان در حمام و شیشه، در خانه رعنا ،غیبت همسرشاش، مسیر خانه یهاپلهراهدر  ردپای خونی

به خانه و  از بازگشتن ی قصه نیز پسهامادر بزغاله. شنودها میو ماجرا را از دهان آن رودمی هابه سراغ همسایه زدهبهت

و  اندشدهواقعگرگ(  ینجاادر فرد بیگانه ) یموردحملهشود فرزندانش متوجه می فرزندانش و غیبت یختگیرهمبهدیدن 

وچک ک یاشتباه مرتکب شدن، شده استدر ابتدا، باعث این اتفاق  آنچه ،در مورد فیلم .افتدای میچارهراه  به فکر زدهوحشت
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ی انندهخو همچونتماشاگر فیلم رد. گیقرار میطعمه رعنا با یک اشتباه،  است. ی فرد ناشناسوسوسهو  از طرف زن فیلم )رعنا(

ا بکه البته  بیندنادرست و اشتباه قربانی میی تجاوز را تشخیص وقوع صحنهوارد شدن فرد غریبه و ، ی مورد مقایسهقصه

ی ر پایهکلیت داستان بدید.  وضوحبهرا  و تشابه بقتتوان این مطامیو ساختار روایی قصه  های روایی فیلمانسسک یمقایسه

اختار توان س: اشتباه و وسوسه. اولی از طرف قربانی و دومی از طرف تجاوزگر. با کمی دقت میشده است قرارگرفتهدو محور 

 فرهادی مشاهده کرد.« فروشنده» ی فیلمهاپالناین داستان کودکانه را در 

های هرگ باعث ایجاد این اشتباهکه  گیردیبرمکلیت فیلم را در  بعدازآناشتباهی ساده از طرف قربانی و اتفاقات 

به کمک  های او؟ طبق گفتهچه بوده است از ورود به خانه متجاوزگرواقعی هدف راستی هب که. اینشودمتعددی در فیلم می

 یه زیراین فرض خواباتاق)عماد( در  توسط همسر رعناپس از یافتن مقداری پول  البته که ؟بوده قبلی مستأجرحمل وسایل 

قبلی  ن زنکه شخص در حمام آبا علم به این یا فرد ناشناسبرای بیننده واضح و شفاف نیست که آ همچنین رود.می سؤال

 شود،یمعلوم م پس از اعترافات شخص خاطی،در انتها که  ؟واردشده است به هوای زن قبلی نیست اقدام به آن کار گرفته یا

تا به  آدم ز بدو خلقتای که اوسوسه . هماناست بوده ی درونیوسوسه انجام این کار کرده،به  را متمایل که او یزیآن چ

قرار نیست ی گوی و انسان قرار داردندگی متن فرهنگی ز در ای که. وسوسهی خویش قرار داده استدر چنبره امروز انسان را

 بردارد. دست از دامان او

تر است. مرد بیش انیسنفهای وسوسه در برابرشدن  و تسلیماغوا شدن  لاحتما یتجربگکمشود در سنین جوانی و گفته می 

اق کافی بنیه. این اتفضعیف  بیمار و به نسبت است شود پیرمردیمعلوم می انتها در ،فیلم و اغوا شده در تجاوزگری غریبه

ور رنج چنینیناچه شده که پیرمردی کند. ی فیلم وارد در مقام بیننده آدمیبن هایفرضیشپ یتمامبهشوکی عظیم است تا 

مالمت. شاید نتوان گفت خرق عادت ولی اصل غافلگیری  و نه ستنه جای قضاوت ا البته !مقهور تمنیات نفسانی خود شده؟

 است. جاماندهبهی اخالقیات نسبت به حوزه احترامشانجماعت بشری است که هنوز 

 

 ی آخرپرده
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به سراغ گرگ درنده  یشهابچهبرای یافتن  بازمانده شنیده( یبزغالهماجرا را از ) هابزغالهمادر  ،ما در داستان کودکانه

. درسیمدر آخر گرگ به هالکت دهد و را نجات می یشهابچه، گرگم . به جنگ او رفته و با بریدن شکیابدیمرود، او را می

 بهمحکوم قاطعانه که عمل اشتباه فرد خاطی همراه است. با این قضاوت هابچه یتمندرضا یخندهپایانی که همیشه با شادی و 

 کندآن مرد خاطی را پیدا می ،جوی فراوانوپس از جست بینیم که عماد نیزمی فیلم فرهادی در است، برخورد شدید و سنگین

عطف  ینقطه .ندک حسابیهتسو و با او دپی ببر یدرستبهامر  حقیقت تا به کشاندیم آپارتمان قبلی() خلوت یاگوشهاو را به  و

 یساده یقصه. اینجا دیگر قضاوت و انتقام و به سزای عمل رساندن همچون افتدیمماجرای فیلم در اینجا اتفاق  یرگنفسو 

و قصد انتقام او از است  قصه عماد طرفیکاز لنگد.ای قضاوت قاطعانه هم در اینجا میخورد. گویا پما رقم نمی یکودکانه

 داستاندیگر در اینجا رها کردن این موضوع را دارد.  قصد  که  رعناو از سوی دیگر پیرمرد  یخانوادها درخواست حضور پیرمرد ب

کهن و عامیانه نیست. هزاران  یهاقصهرویی سیاهی و سفیدی رودرکودکانه نیست.  یقصهخوبی و بدی  روشن تقابل واضح و

رار آبرویی است که ق تجاوزگر، سیاهی فردپشت رنگ است که میان این سیاهی و سفیدی خطوطی درهم ایجاد کرده است. 

 ردهک تجاوزگر ناعادالنهفرد را برای زن فیلم )رعنا( سخت و برای  نآ او به باد فنا برود کهسال  35 همراه همسر ونزد است 

د تا جایی که پای زنگیری، کندتر و کندتر میترس از انتقام لحظات استرس و رکه د پیرمرد است قلب بیمار دیگر ینجاااست. 

 شود.یتر مسخت انتقام قصدبه برمال کردناین  نجا که برای عماد همآتا  ؛جوییانتقام فراتر ازپای حیاتی  ،یدآمیان میان به ج

کمک  قصدبه بازهمشود. پیرمرد خاطی اجرا میی برای خانواده خرگوید. نمایش آآیند، عماد چیزی نمیی پیرمرد میخانواده

، کندهای او ناله میزدن نفسنفسبا همراه  کشانکشان ست ووا نگران پیرمرد همسر کردن آمده است. مشتری او عماد است.

 همآن ،تنها یک سیلی ،سیلی. یک کندمی اش را با اوشخصی حسابیهتسوخرین آها عماد داند، قبل از رفتن آنچیزی نمی

آید، آمبوالنسی آژیرکشان می ،افتدیرود، از پا مکند. قلب پیرمرد تا مرز ایستادن میش را تمام میور دیگران کارون حضبد

آخر آپارتمانی  و درعماد های خیس و اندوهگین او به عماد، چشم رعنا، نگاه سرد یهااشکداند؛ جز چیزی نمی کسیچههنوز 

ا خود یا قلبی ایستاده ب جانییمهنرود و صدای آژیری که معلوم نیست جسم رعنایی که تنها بدون عماد می ،شودکه خالی می

 .برده است را
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