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. را ديـده بـودم  » سوري چهارشنبه«آشنا،    پيش از اين از ميان کارهاي اصغر فرهادي، كارگردان نام          .١
ا يـك اتفـاق   رسد ساخته شدن چنين فيلمي در فضاي سينمايي مـ  به نظر مي. او را ديدم» دربارة ِالي «اخيراً  

از ريتم مناسـبي برخـوردار اسـت و اكثـر     » دربارة ِالي«عالوه بر اينكه . افزا    است؛ اتفاقي مبارك و بهجت    
انـد،   ها نيز به نيكي تنظيم شـده  اند و ديالوگ   اند و خوب بازي كرده      هاي خود جا افتاده     بازيگران در نقش  

در عين حـال، قـصة   . شود گيزي نيز در آن ديده ميبران هاي اگزيستانسي ـ اخالقِي تأمل  ها  و بصيرت بارقه
ام، كه با سـينما و نقـد سـينمايي در ارتبـاط نيـست،         به اقتضاي حرفه  . فيلم جذاب، توبرتو و چنداليه است     

آنچـه در  . نويـسم  مـي » دربـارة ِالـي  «رو را دربارة  بلكه فلسفه است و معلمي و نگارش فلسفي، سطور پيش 
پـردازد، بلكـه    هـا و دقـائق و ظرائـف آن نمـي      و روايـت فـيلم و ديـالوگ        آيـد، بـه تمـام داسـتان         ذيل مي 
كـم   رسـد طنـين فلـسفي دارد و يـا دسـت      دهد كه بـه نظـر مـي     هايي از فيلم را مورد مداقه قرار مي         قسمت

 . توان از اين منظر درآنها نگريست مي

جـاري  ) شـهاب حـسيني   (اين جمله در فيلم بر زبـان احمـد      .».پايان  پايان تلخ بهتر است از تلخي بي       « .٢
تـا انتهـاي فـيلم    . با ايـن جملـه گـره خـورده اسـت        )  ترانه عليدوستي (به يك معنا سرنوشت ِالي      . شود  مي

برانگيـز   از اين حيث، ابهـامي تأمـل  . شود كه ِالي خودكشي كرده يا در دريا غرق شده است     مشخص نمي 
دهـد پايـان تلخـي را در ايـن       ترجيح مـي شايد او هم مانند همسر سابق احمد. زند در سراسر فيلم موج مي  

صـحبتي و بـه    رسد ِالي از هم به نظر مي. پايان دست و پنجه نرم كند زندگي تجربه كند تا با يک تلخي بي     
برد؛ به همين سبب هم تصميم گرفته به ايـن سـفر بيايـد و بـا احمـد              سر بردن با نامزدش حظ چنداني نمي      

اكثر اوقات در حال تأمـل اسـت و   . كند يز گريبان او را رها نمي  در عين حال وجدان اخالقي ن     . آشنا شود 
توانـد   تواند با نامزدش به سر برد و نـه مـي   نه مي. مشغول واكاوي قلعة هزار توي سرزمين وجودي خويش    

، را بـا جـان و دل    )گلـشيفته فراهـاني   (نـه موقعيـت جديـد و پيـشنهادي دوسـتش، سـپيده              . او را رها كنـد    
دچار حيراني عظيمي شده است و در برزخي هائل به سـر  . را پس بزند   واند صراحتاً آن  ت  پذيرد و نه مي     مي

پايان كه تـا آخـر    رسد كه ، به جاي تلخي بي  شايد پس از روند و آيندهاي متعدد بدين نتيجه مي         . مي برد 
را بـه كـِل   هاي ِالـي   توان ترديدهاي و حيراني در عين حال، مي . عمر با اوست، پاياني تلخ را انتخاب كند       

بخـش زوج   لحظـات خـوش و فـرح   . زيستن او و كساني نظير او در اين جهان راززدائي شـده تـسري داد            
شـود و سـردرگمي و    انـد، بـه تنـدي سـپري مـي      هاي جوان كه براي سياحت و تفريح به شمال سفر كرده   

ي آن قـدر  توان چنين انگاشت كـه سرشـت سـوگناك زنـدگ       مي. گيرد  اندوهي عظيم همة آنها را فرا مي      



 ٢

عظيم است و دربرگيرنـده، كـه روزگـار خوشـي و كاميـابي در قيـاس بـا آن چنـدان نيـست و بـه چـشم                     
كـشد كـه مجـال چنـداني بـراي       هاي ابدي چنان انساِن تنهـا را در كـام مـي    اصناف دردها و رنج . آيد  نمي

اشـد كـه دل مـشغول    تواند نمـادي از انـسان تنهـايي ب    ِالي مي. گذارد بالي بر جاي نمي     باري و سبك    سبك
روشن نيست كه چه به سر او آمـده، امـا خـود را بـه جريـان پـرتالطم آبـِي        . وارهيدن از رنج هستي است    

 . تواند يك تفسير ممكن باشد از آنچه رخ داده است دريا سپردن و در پي رهايي از رنج هستي بودن مي

ث بر سر تبعـيض ميـان مـردان و    در ابتدا بح.  جنبش فمينيستي در قرن نوزدهم در اروپا شكل گرفت      .٣
ها در پي به رسميت شناختن ايـن تبعـيض    فمينيست. زنان در جامعه و حقوق نابرابر ميان اين دو گروه بود        

هـاي   گيري آرمان گيري و پي جان استوارت ميل، فيلسوف مشهور انگليسي نيز در شكل   . و رفع آن بودند   
گـذاريم، جنـبش فمينيـستي     تي به قرن بيستم پا مـي    رفته رفته، وق  . اين جنبش اجتماعي نقش مهمي داشت     

بنـابر  . گيـرد  هاي اجتمـاعي و سياسـي خـود منحـصر نمانـده و صـبغة فلـسفي بـه خـود مـي              ديگر در سويه  
هاي فمينيسم فلسفي، نگاه مردانه به عالم و درك مردانه از هستي تمام سنت پس پـشت فلـسفي مـا           آموزه

لذا بـراي  . مي براي زنان در اين ميان در نظر گرفته نشده است    را پر كرده است؛ به نحوي كه جايي و سه         
تر و فراگيرتري از هستي، زنان نيز بايد بـه نوبـة خـود مـشاركت كننـد و درك و               بدست دادن تلقي منقح   

. را در منظـر و مرئـاي ديگـران قـرار دهنـد     ...  را از واقعيت، زبان، معنا، آگاهي، صدق و  دريافت خويش 
در . ر حوزة فلسفة اخالق سخن از نگاه اخالقي زنانه و تجربة اخالقي زنانه به ميان آمـد        در همين راستا، د   

هاي تجربي ـ روان شناختي كولبرگ و گليگان، اخـالق فمينيـستي در     نيمة دوم قرن بيستم و در پي بحث
 و مطابق با رأي جمهور فيلـسوفان فمينيـست، آنچـه تـاكنون مناسـبات        . حوزة اخالق هنجاري پديدار شد    

روابط اخالقي را در جوامع بشري سامان بخشيده گفتار مردانه بوده اسـت؛ درحـالي كـه بـراي بـه دسـت         
. گذرد، بايد گفتار زنانه را نيز در شـمار آورد  دادن يک تلقي موجه و فراگير از آنچه در سپهر اخالق مي       

.  مغفـول واقـع شـده اسـت    گفتار زنانه متضمن نگاه زنانه به مناسبات و روابط اخالقي اسـت، كـه تـاكنون     
بنابر رأي گليگان، گفتار مردانه مبتني بر مفهوم عـدالت اسـت، حـال آنكـه گفتـار زنانـه مبتنـي اسـت بـر                 

محور اين است كه در اين رويکرد مفهوم عـدالت محوريـت دارد و    مراد از گفتار عدالت. مفهوم مراقبت 
از سـوي ديگـر، گفتـار    . گيرنـد  قـرار مـي  ورزي  الشعاع عـدالت   هاي اخالقي تحت    ها و آموزه    ساير ارزش 

من اين معناست كه فاعل اخالقي ، بيش از آنكه در تنظيم مناسـبات و روابـط اخالقـي     محور متض   مراقبت
مشغول اموري مانند عـدالت و آزادي باشـد، در پـي حفـظ و نگهـداري ارتبـاط شخـصي خـويش بـا                    دل

بـا صـدايي   در عين حـال، بايـد بـه خـاطر داشـت گليگـان ،كـه در كتـاب         . ديگران و مراقبت از آنهاست  
نهد، از برتري يكـي    ميان گفتار اخالقي مردانه و گفتار اخالقي زنانه انگشت تأكيد مي           بر تفاوت  متفاوت

مبتنـی بـر   . گويد، بلكـه از تفـاوت ميـان ايـن دو نـوع گفتـار اخالقـي پـرده بـردارد                    بر ديگري سخن نمي   
بـط  فـشرند كـه، بـراي تنظـيم مناسـبات و روا        تحقيقات تجربي او، فيلسوفان فمينيست بر اين نكته پاي مي         



 ٣

نيز بايد در فـاعالن اخالقـي نهادينـه شـود؛       » مراقبت«اخالقي به نحو موجه و جامع االطراف، خصوصيت         
رسـد تفكيـك ميـان گفتـار       بـه نظـر مـي     . شـويم   اين گونه است كه به غايت قصواي اخالقي نزديك مـي          

بـه تـصوير   » لـي دربـاره ا «محور و گفتار اخالقي زنانة مراقبت محور به هنرمندي در        اخالقي مردانة عدالت  
  . كشيده شده است

 نجات جان فرزند خـود سراسـيمه بـه داخـل دريـا مـي       براي) پيمان معادي(پيمان اي از فيلم،     در صحنه 
نگـران   پـس از آن، همـه دل  . شود او را نجات دهد رود و پس از طي لحظاتي دشوار و جانسوز، موفق مي  

كوشـد بـه همـسرش     در حـالي كـه پيمـان مـي    . سـت ِالي هستند و بر اين باورند كه او در دريا غرق شده ا        
مـريال  (توضيح دهد ِالي، به گمان او، به خاطر نجات جان فرزندشـان در دريـا غـرق شـده اسـت، شـهره                   

مشغول فرزند خود و سالمتي اوست و بيش از هرچيز ناراحت اين امر اسـت كـه       همسرپيمان، دل ) زارعي
اما پيمان بيـشتر نگـران وضـعيت ِالـي اسـت و        . دانند   مي چرا ديگران فرزند او را در غرق شدن ِالي مقصر         

اش بـه ديگـران    كنـد هـم بـراي نـشان دادن نگرانـي و دلواپـسي            شايد تندي و تُرشي اي كه به پسرش مي        
  . است

هـاي پايـاني    در صـحنه ) صـابر ابـر  (هاي جوان با نـامزد ِالـي عليرضـا     عالوه بر اين، پس از مواجهه زوج 
مشغول ِالي و تصويري است كه  پس از اين از او در ذهن خـانوادة سـپيده           چيز دل فيلم، سپيده بيش از هر    

دهد حقيقت گفته نشود، ولي ِالي سر به سـالمت ببـرد؛ در حـالي      او ترجيح مي  . بندد  و دوستانش نقش مي   
انـد كـه    در ايـن نكتـه هـم راي   ) فـر  احمـد مهـران  (، همسر سپيده، و پيمان و منوچهر)ماني حقيقي(كه امير 

القاً عليرضا حق دارد از ماوقَع باخبر شود و بداند  ِالي او را دوست داشته يـا نـه؛ بـه سـپيده گفتـه بـوده         اخ
امير و پيمان و منوچهر و احمد در پي كشف حقيقت، تا جايي پيش مـي     . نامزدي به نام عليرضا دارد يا نه      

رسد سـپيده   اما به نظر مي. كند رفتار ميكنند و امير با سپيده به تندي  روند که  با عليرضا درگيري پيدا مي       
به همين سبب، تـرجيح  . كند و آبروي او و تصويري كه ديگران از او دارند بيش از هرچيز به ِالي فكر مي     

اينكه سپيده از منظر اخالقي بايـد  . دهد به عليرضا و خانواده او دروغ بگويد تا اينكه حقيقت را بگويد         مي
آنچـه اكنـون مـدنظر مـن     . توان به نحو مستقلي بدان پرداخـت  ي است كه ميا گفت يا نه، مسئله  دروغ مي 

است درك موقعيت سپيده و رابطة او با ِالي است و نگريـستن بـه ايـن سـياق اخالقـي بـا ملحـوظ كـردن             
محور؛ نه لزومـاً صـدور داوري اخالقـي و تأييـد و يـا رد كـار        هاي اخالق مراقبت  مفهوم مراقبت و آموزه   

  . سپيده
كند و نـه اميـر    ن حال نكتة قابل تأمل اين است كه تماشاگر نه لزوماً سپيده و شهره را محكوم مي      در عي 

در عين حال، با عليرضا نيز کم و بيش همـدل اسـت  و ايـن شـايد بـيش از هرچيـز             . و پيمان و منوچهر را    
ه گفتار اخالقـي  ناظر به ساحات متفاوت سپهر اخالقي آدميان است و انگشت تأكيد نهادن بر اين نكته ك              



 ٤

هاي اخالقـي موجـه از هـيچ كـدام گريـز و       زنانه مكمل گفتار اخالقي مردانه است و براي صدور داروي     
  . گزيري نيست

قبـل از  . برانگيز اسـت  هاي جوان با يكديگر، قبل و بعد از ناپديد شدن ِالي، تأمل    قياس روابط زوج   .٤
هـاي پـانتوميم و شـام خـوردن از      صحنه. رار استاي بين ايشان برق وقوع حادثه، روابط صميمي و دوستانه 

اما پس از ناپديد شدن ِالي و برقراري شرايط اضطرار و سـردرگمي، برخـي از   . اين حيث قابل ذكر است  
و ) سپيده و اميـر، شـهره و پيمـان   (كنند  زن و شوهرها به يكديگر پرخاش مي. قيد و بندها به كنار مي رود 

نـه  (هـا   رسـد عمـوم انـسان    به نظر مي. گذارند ها را كم و بيش كنار مي    مالحظات اجتماعي و رودربايستي   
وقتـي  . انـد  در تنظيم مناسبات و روابط با ديگران محفوف به اصناف قيـد و بنـدها و مالحظـات          ) همه آنها 

رود وآنچه در ضمير آدميـان النـه کـرده اسـت بـر آفتـاب         ها كنار مي    كند، پرده   شرايط متعارف تغيير مي   
. الضميري كه  چه بسا نه بـراي خـود آنهـا و نـه بـراي اطرافيانـشان خوشـايند نباشـد            شود؛ مافي    افكنده مي 

رو در زنـدگي   هـاي پـيش   آشکار شدن اين احوال شخصي بر ضعف و ترس انسان در مواجهـه بـا پديـده         
اي مثـل غـرق شـدن كـسي در دريـا و عجـز انـسان در برابـر مهابـت و            چه حادثة طبيعي  گذارد؛  صحه مي 

اي نظير ترديد كسي در اينكه آيا محبوب او فرد ديگـري را نيـز دوسـت             ت دريا و چه حادثة انساني     عظم
هاي ابدي و محو نشدنِي موجودي اسـت كـه روي ايـن كـره      آنچه عيان است ضعف و كاستي . دارد يا نه    

 و آورد االغلـب و در شـرايط متعـارف مكتـوم اسـت، امـا هرازگـاهي سـر برمـي          زيد ، که علي  خاكي مي 
ايـم، در   ها و قيد و بنـدهايي كـه مـا بـه دور خـويش و ديگـران پيچيـده             شود؛ هرچند با زرورق     آفتابي مي 

چنين موجود متوسط الحال و با اين ميزان از ناتواني را بايـد بـه درسـتي           . شود  بسياري از اوقات ديده نمي    
 . داقلي كردشناخت و بار زيادي بر دوش او ننهاد و انتظار خويش را از او تصحيح و ح

 


