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  تنگناي عدالت و فراخناي اخالق 
  »جدايي از سيمين«گرايانه درباره فيلم  تأملي اخالق

  
  . ۱۳۹۰مردادماه  ۱۵، شنبه ۶، دوره جديد، شماره ۸۳نامه شهروند، سال چهارم، شماره پياپي  كارشده در هفته

  
را در " يدرباره ال "و " يچهارشنبه سور"ماندگار  لم ين دو فيش از اي، کارگردان مشهور معاصر، پيفرهاداصغر -۱

که در داخل و لمساز، ين فيا يينماين ساخته سينجمپ" نيمينادر از س ييجدا. "خود به ثبت رسانده استکارنامه 
گران و خوش يدرخشان  باز يها يعالوه بر باز ن،يشير دو اثر پيخت، نظيرا برانگ يارين بسيکشور تحسخارج 

 ياگر مقوالت. کشد ير ميبه تصو يکارگردان را به خوب يل و اخالقيسستانيل اگزياص يدغدغه ها ساخت بودن ،
،  ين کره خاکيا يزوال انسانها بر رو کند، يرها نم" يدرباره ال"را در  يبان فرهاديگر» ييرها«و » يخودکش«چون 
قوق ان اخالق و حيگوناگون و ربط و نسبت م ياقهايانسانها در س  ياخالق يقضاوت ها يو دشوار ييتوتوبر

لم بپردازم و يبه ف يکوشم تا از منظر فلسف ين مقاله ميدر ا. است" نيمينادر از س ييجدا" او در  ياصل يدلمشغول
  .را درباره آن متذکر شوم ينکات چند

و رو به زوال بودن انسان در  يکه ناتوانيا يماريحرکت است؛ ب يو ضعف و کند يفراموش يماريپدر نادر دچار ب -۲
 يم يزه زندگين نبوده و چاالک و با انگيچن يقاعدتا پدر نادر روزگار. دهد يان نشان ميبه ع را ين کره خاکيا

 يت ميريمنزل را مد يکه هم امور مال يده است؛ پدريبخش يسامان م يکيرا به ن يو خانوادگ يکرده و امور شخص
. ر و قدرت استينماد تدب يرانيا يکه خصوصا در خانواده ها يپدر؛ بر عهده داشته  ت فرزندان رايکرده و هم ترب

ز دچار زوال يشده که قوه ناطقه و عاقله او ن" يف و منحنيضعر و يپ" نه تنها  ين پدريحال روزگار چنان گشته که چن
ز يت اسف انگيفهمد که وضع يش مين حال کم و بيدر ع. ز عاجز استين شيخو يشده و از انجام امور شخص

ران را ترک کند و در مغرب يا ره کرده؛  چرا که عروسش مصمم استيوس او را تان پسر و عرياو رابطه م يکنون
آن  يدر زندگ يجد ين امر به معضليمارش را رها کند و ايتواند پدر رنجور و ب يکند، اما همسر او نم ين زندگيزم

ت نا بهنجار ياده، وضعقرار د يين را در آستانه جدايمينادر و س يکه زندگ يرگين تيا يعامل اصل. دو بدل شده است
 يزندگ. ديآ يبر نم ياز او کار د و جز غصه خوردن و سوختندار يمانيس ييکه دستها يپدر نادر است؛ پدر

ال يانسان را ترک خواهد گفت و او را با خ يت روزگاريو طراوت در نها يو شاداب يسوگناک دارد و جوان يسرشت
ز رو يچ ؛ همهن جهان استيا يمولفه ها نياز مهمتر يريزوال پذ. ام خوش تنها خواهد گذاشتياز آن ا يو خاطره ا
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د و آنرا به يآ انکه به سراغش يغافلند، مگر روزگارن مهم ياز اانسانها  مو ضعف و فنا دارد؛ هر چند عمو يستيبه ن
 يم يکن کره خايا يرو ياست که چند صباح ييک انسانهاياز سرنوشت تراژ يپدر نادر نماد. نندين ببيالع يرأ
پر از  يور و دلرنج يگذارند و با تن يها و غمها را پشت سر ميها و شاد يها و ناکام يابيند و آخراالمر همه کاميز

 . نديگو يعت را ترک ميکشند و ظلمتکده طب يدر نقاب خاک م يرو و فرو خورده  يابد يحسرتها و تمناها

. کنند يسوفان اخالق معاصر با آن دست و پنجه نرم ملياست که ف ين مسائلياز مهمتر يبود و نبود اصول اخالق -۳
 ييراستگو" ،  "فه استيبه عهد وظ يوفا"ر ينظ يا يتوان اصول اخالق يکه نم  باورندن يبر ا ١يان اخالقيخاص گرا

 ن اصوليگر، آنقدر اير ديبه تعب. را در سپهر اخالق سراغ گرفت"... گران بد استيآزار رساندن به د" ، " فه استيوظ
و  يمان شکنيو پ ييدر آنها دروغ گوکه افت يرا  يموارد توان يوند و مش يگوناگون نقض م ياقهايدر س ياخالق
 ريناپذ يتخط يتحت عنوان اصول اخالق يزيچن است که ين سخن ايالزمه ا. گران اخالقا رواستيرساندن به دآزار 
 يدن به داورين است که رسيچن. کند يريدستگ يقاعل اخالفاز  که بتواند در مقام عمل يماند؛ اصول ينم يبر جا

و تنها مدد گرفتن از شهود  يشود و دست شستن از اصول اخالق يتخته بند زمان و مکان ما يموجه قو ياخالق يها
 . ان رهگشا خواهد بودين ميمتعارف در ا ياخالق يها

است که  يده ايپدن يمهمتر ٢يرضات اخالقن باور است که تعايبر ا ستميقرن ب يسيانگللسوف اخالق ي، فد راسيويد
دن به يرس يشناخته شده  برا يکند که  توسل جستن به اصول اخالق يد ميتأک زياو ن. دهد ياخالق رخ م يدر واد
تحت الشعاع اصل  ياخالقاق يک سيتواند در  يم ياصل اخالقست؛ چرا که هر ين يموجه کاف ياخالق يها يداور
ت يراس، اخالق ماه يبنابر آموزه ها. موجه نباشد ياخالق يو قوام بخش داوررد يقرار گ يگريد ياخالق
ن اصول با يبا تعارض ا ياخالق ياقهايشتر سيدارند؛ اما در ب يده ايعد يف اخالقيانسانها وظاک دارد و يستيپلورال

ا وابسته به يف قوياوظگر يو مطابق با آن عمل کردن و فرو نهادن د يفه اخالقيک وظيبرگرفتن . ميگر مواجهيکدي
" و " به عهد خوب است يوفا"ر ينظ يپس اصول. ستگوناگون ا ياقهايدر س يف اخالقياز وظا کيوزن هر 
 يقوام بخش داور نقض شوند و يبه نحو موجه ياخالق ياق هاياز س يممکن است در برخ " بد است ييدروغگو

   . نباشندروا و رهگشا  ياخالق يها
 ينادر برا. ر کشديبه تصو يکيان را به نيآدم ياخالق يها و رفتارهايداور ييو توبرتو يدگيچيکوشد تا پ يم يفرهاد

) پرستار پدر نادر( ه يده بوده که راضينکه شنيد؛ با ايگو يش دخترش ترمه بماند، دروغ ميفتد و پينکه به زندان نيا
بوده، ه آگاه ينکه پدرش از باردار بودن راضياز با علم به يترمه ن. ده بودميد که نشنيگو يباردار است؛ در دادگاه م

 ييگر، خانم قرايد يسواز . ه نبوده استيراض يان بارداريد پدرش در جريگو يم يدهد و به قاض يشهادت دروغ م
 يدهد که نادر نم يدت مه نبوده، در دادگاه شهايراض يرداران بايدر جرن باور بود که نادر يبر ا يوقت) معلم ترمه(

                                                             
1 moral particularists 
2 moral conflicts 



٣ 
 

به  يين از سويميس. رديگ يشهادتش را پس مه باردار بوده، يدانسته که مرض يفهمد نادر م يکه ميما هنگام،ادانسته
ر شده و يه درگيکند که چرا با راض يد و نادر را مالمت ميقت نگويکند که در دادگاه جز حق يد ميتاک ييخانم قرا
د آمده يمشکالت پد يو بانخرد که باعث  يم گر مالمت نادر را به جانيد يده شده و از سوينجا کشيکار به ا

 يدشوار يت اخالقين در موقعيمي، سن حاليدر ع. ت سفر منزل را ترک کرده استيکه به نن است يميشخص س
 يبرا ينده بهترين باور است که در آنجا آيخواهد  به غرب سفر کند، چرا که بر ا يم يياز سو: قرار گرفته است

ن کار رها کردن همسر و جدا شدن از او و پدر شوهر فرتوت و ينه ايگر هزيد يز سودخترش رقم خواهد خورد؛ ا
ا برود و همسر و پدر ياعتنا باشد و  ينده خودش و دخترش بيحال چه کند؟ بماند و بسازد و به آ. مارش استيب

  همسر خود را ترک کند؟
 يروا مشان را يع جوانب دروغ گفتن ايالحظه جمدارد و با م يترمه همدلو روغ گفتن نادر ننده با ديرسد بيظر مبه ن

ندارد و آنرا اخالقا  يمارش همدليترک همسر و پدر همسر ب ين برايميم سيگر چندان با تصميد ياز سو .انگارد
و مشاجره نادر و  يريدرگ ياو در ماجرا يطرف يب ن ويميس ياخالق يت هايساسن حال حيدر ع. انگارد يموجه نم

که حجت يهنگام، نيعالوه بر ا .کند ين ميرا تحس ييگو يقياو به حق هيو توص) هيسر راضهم( ه و حجت يراض
 ي؛ با او درم چرا که مصداق مال شبهه ناک است، ه سرباز زنديخواهد از گرفنن پول د يه ميشود راض يمتوجه م

 يبه اصرار از او ما سقط کرده، ر شدن با نادر بچه ريواقعا مردد است که به سبب درگ ه ينکه راضيبا علم به ا چد ويپ
نه  ؛و تر دامنند يخاکستر يه و حجت آدمهاين و ترمه و راضيمينادر و س ييگو .ه را قبول کنديپول د خواهد که

از مواقع  ين حال برخي، در عرف دارندمتعا ياخالق يو دغدغه ها تهايحساس. يس اند و نه مجسمه رذالت و پلشتيقد
به  يا ياخالق ين کنش هايتوان آنها را به خاطر بروز چن ير چند نمکنند؛ ه يم ينمان شکيند و پيگو يدروغ م

 ياقهايسهمه  در" خوب است ييراستگو" ر ينظ يا يت اصول اخالقيپس بکار بستن و رعا. سهولت محکوم کرد
توان صرفا به  يده و توبرتو که نميچيبند زمان و مکان است و پ هتخت ياخالق يآنقدر داور. ضرورت ندارد ياخالق

موجه را از کنش  يج و موجود حکم صادر کرد و کنش اخالقيرا ياز اصول اخالق صرف تيو با تبع يکينحو مکان
از  يپاره انقض از  يريز و گزيگر: ن استيز همين يان اخالقيلب سخن خاص گرا. ر موجه باز شناختيغ ياخالق

   .ستيموجه ن ياخالق ياقهاياز س يدر برخ ياصول اخالق
ه نزده ين تکيبه د يو معرفت شناخت ين باورند که اگر اخالق به لحاظ وجودشناختيلسوفان اخالق بر اياز ف يبرخ -۴

 يتوان رابطه روان شناخت يدفاع کرد و آنرا موجه ساخت، نم ن عقالّيباشد و بتوان از اخالق سکوالرِ مستقل از د
ن داران با يد ن است ويد يباني، اخالق مستظهر به پشتينيدر جوامع دخصوصا . ده گرفتين را ناديان اخالق و ديم

از  يه نماديراض. کنند يبخشند و به انجام و ترک افعال اقدام م يخود را سامان م يسلوک اخالق ينيد يزه هايانگ
 ه را ازيخواهد راض يت ميکه نادر با عصبانيهنگام. شوند يافت ميار يما بس ياست که در جامعه کنون ين کسانيچن
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مواجه  يت که با اتهام دزدن ناراحت اسينکه نگران از دست دادن شغلش باشد، از ايش از ايرون کند، او بيمنزلش ب
رود و  ين ميميه نزد سيراض ين وقتيهمچن .استخوان او را سوزانده استار آزرده و تا مغز يکه او را بس ي؛ اتهامشده
پول تواند  يکند که نم يد ميبا نادر اتفاق افتاده باشد، تأک يريش از درگيد سقط فرزندش پيدهد که شا يح ميتوض

حجت  نکه يبه رغم ا. کند يران مياو را و ياست که کل زندگ يشبهه ناک و ناپاکه را قبول کند، چرا که مال يد
گر مهمانان در اتاق ين و ديمينادر و س يکه وقتيدا محتاج است؛ بطورين پول شديدارد و به ا ياديطلبکاران ز

خود را نشان  يو عجز و درماندگ يزند تا عمق ناراحت يه خود را مينشسته اند، در آشپزخانه در مقابل راض يگريد
متعارف او  ين با زندگيه، آنقدر تديچون راض يکس يبرا. دهد يت نميرضاافت پول شبهه ناک يه به دريراضدهد، 
تأمل  يبرا يکند و مجال يزش مياو در آن ر ينيرد، معتقدات ديبگ يم اخالقيخواهد تصم يم ين شده که وقتيعج

ن يبا فلسفه و عرفان ندارند، چن ينداران که انس و الفت چندانيعموم د. گذارد ينم ين بر جايمستقل از د ياخالق
 .شندياند ين نميدرباره اخالقِ مستقل از د ين و اخالق دارند و دميان دياز رابطه م يا يدرک و تلق

 يجامعه بدون قانون نم. است" نيميسنادر از  ييجدا" در  يفرهاد يها يگر دلمشغوليقانون از د ان اخالق ويرابطه م -۵
 خطابمرند و ين استثنا ناپذيقوان. ير و عموميو فراگ ين حال کلياست و در ع يکه محصول عقل جمع يد، قانونياپ

. شوند يمؤاخذه م ير صورت تخطهستند و دن ين قوانيت ايکه ملزم به رعا ي؛ شهرونداناند همه شهروندان آن
نصورت از اطالق و ير ايآورند؛ چرا که در غ يان نميرا در م ياريستند و مالحظات بسين ياديود زين متضمن قيقوان
 يف عالم انسانيها و ظرا يدگيچيگر بر پيد ياخالق، از سو. نخواهند بودافتند و کارآمد و رهگشا  يت ميکل

 يترمه از نادر م. دنشو يصادر م قين مالحظات و دقايت به همه ايعنابا  ياخالق ياه ينهد و داور يد ميانگشت تأک
 يدهد که م ير شده و او را هل داده؛ نادر پاسخ ميبا او درگ ه باردار استيدانسته راض يکه ميپرسد چرا در حال

الت کند که قانون دو ح يافه مده بوده، و بعد اضدانسته و فراموش کر ينزاع بوده نمر يدانسته، اما آن لحظه که درگ
. ستيمتصور ن يگري، شق ديدانست يا نميطرف دعوا باردار است  يدانست يا مي :نکرده است ينيش بيشتر پيرا ب
کوشد  ينادر م. آورد ياخالق پناه م يند و به فراخناک يقانون گله م يا دخترش از تنگناالوگ بينادر در د ييگو

ن مطلب را ين نزاع ايح داشته، اما ين امر آگاهيست و به اه باردار ايده بوده راضيه شننکيدخترش را قانع کند که با ا
، يياز سو. نهد ينم يست و بدان وقعيک مد نظر قانون گذار نين تفکيفراموش کرده و به خاطر نداشته است؛ اما ا

 يرينگام درگن معنا که هيد، بديگو يه باردار است راست ميدانسته راض يکه نمکند  يد مينادر در دادگاه تأک يوقت
ه يده بوده راضيشتر شني؛ چرا که پمحکوم است دادگاه در نظرنادر گر، يد ياز سو. بارداراسته يبخاطر نداشته راض
دارد؛ اما ارزش  يح نادر ارزش اخالقيگر، توضير ديبه تعب. بخاطر نداشته است يرينکه هنگام درگيباردار است، ولو ا

محکوم  يشد، از نظر اخالق يم ريه با او درگيراض ودنت و تفطن به باردار بياگر نادر با عنا. داردن  يو قانون يحقوق
دانسته  ينمنادر اما اگر  نداشته شده ؛ يچ نقشيان هين مياکه در  صدمه زده بود يگناهيب موجود زنده به  بود؛ چرا که
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از پدر نادر و بستن او به تخت و ترک  ير پرستاره ديو قصور راض وانبع جيت به جميبا عناشده،  ريو با او درگ
رون براند و يده او را از منزل بينکه نادر تنها کوشيت به ايخصوصا با عنا. است  نشده ياخالق يمرتکب خطامنزل، 

تواند آنرا اثبات  يرسد نم يزند و به نظر م يه ميبه راضنادر که يا ياتهام دزد تنها( خواسته به او صدمه بزند يمن
 .)خطا و نارواست يکند، از منظر اخالق

م يگر تعميافتد و د يت ميکل د؛ چرا که حکم از ف توقف کنيق و ظراين دقايتواند چندان در ا يقانونگذار نم اما
شود؛ در  يسنگ بند نم يرود و سنگ رو ين مينظم جامعه از ب يم که بدون قانونگذاريدان يم. ر نخواهد بوديپذ
 ينه اخالق جاکند و  ياخالق را پر م ينه قانون جا. ز استيز تأمل برانگين نيقوان يانسان يت هاين حال محدوديع

عبرت آموز ن دو مقوله يا ن حال تأمل دريدر ع. ستين يستن اخالقيو ز  ياز قانون گذار يريز و گزيقانون را ؛ گر
  .افکند يآفتاب مشتر بر يرا ب يجوامع انسان يو محو نشدن يابد يها يدگيچيو پات يمقتضاست و

، استاد يل دادگسترياط، نانوا، وکيپزشک، مهندس، نجار، خ. ت انديت و ابراز هوياحراز هو يعموم انسانها در پ -۶
برده  يرنج شيخو يدر زندگ.... استمدار، تاجر، نقاش، شاعر، روشنفکر، معلميسشه، يهنرپ دانشگاه، روزنامه نگار،

ده آنرا يعد يت هايت، با اشتغال به فعالين هويپس از فرا چنگ آوردن ا شانيا. را بدست آورده اند يتياند و هو
 چيه .کنند يو احساس بودن م بخشند يش معنا ميخو يق به زندگين طريدهند و از ا يگران قرار ميش چشم ديپ

 يابدا نم ،...و استمدار باشد و چه دستفروش و دوره گردي، چه روشنفکر و سکه دارد يت اجتماعيبا هر موقع يانسان
بچه اش سقط شده نکه يحجت از ا. ديگران مواجه شود و در چشم آنها خوار بنمايف ديو تخف يياعتنا يد با بپسند

دلمشغول  ن حالي؛ در عنديآ يبه سراغش م ياست که بزود يشه  طلبکارانيدر اند يب خاليناراحت است و با ج
 ن يميدادگاه، نادر و س ي، قاضييبا خانم قرا يتگون بار در گفيچند. ز هستيش نيخو ينزلت اجتماعت و ميهو

ز يکنند که حجت ن ينگرند و تصور نم يف در او ميده تخفيشان، به زعم حجت، به ديکند که چرا ا يآشکارا گله م
ر يبا سا يم مناسبات و روابط اخالقيتنظ يزند و در پ ياز مردها زنش را دوست دارد، او را کتک نم ياريمانند بس
کند و با حضور در  ين ميهده است و دائم به نادر در دادگاه تويهر چند حجت زخم خورده و درد کش. استانسانه

ن و يمينکه نادر و سين وجود از ايبا اندارد؛  يه متعادليدهد که روح ينشان م ييبا خانم قرا يريو درگ همدرسه ترم
ت يشود و لب به شکا يدر او بنگرند، سخت آشفته مر يده تحقيند و به ديسخن بگو از موضع باال با او ييخانم قرا

 يمپندارد و به کرات  ين ميستند، اما حجت چنيه و حجت نيف راضيتخف يدر پن يمينادر و سهر چند . ديگشا يم
 .شان را متذکر شوديا يش خطايت خويرد و با ابراز هوين مهم پرده برگيش از ايکوشد تا به زعم خو

اتفاق بدل به قاعده ن يم ايآرزو کن. دهد يما رخ م ينمايکمتر در س" نيمينادر از س ييداج"  رينظ يلميفساخته شدن  -۷
" گر نکات نغز يگر به ديد يدوارم در مجاليام .ز بدرخشندين يگريپر فروغ د يما ستاره ها ينمايد و در آسمان سشو
                     . بپردازم " نيمينادر از س ييجدا
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