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"کافه ستاره"فیلم ۀنامتحلیل گفتمانی فیلم
جمآزاده نادري، منصور فهیم

ناز طریق بکارگیري تحلیل کال"کافه ستاره"فیلم ۀناماین مقاله به بررسی و تحلیل فیلم:چکیده

کند با این پژوهش تالش می.پرداخته استد زبانی و تحلیل انتقادي گفتمان تحلیل خر، الکالوموف
گرهاي اصلی با فی گفتمان مشخص کند که چگونه کنشبکارگیري ابزار اقناع و همچنین فرآیند عاط

م معنایی فیلم را تثبیت و حفظ ، نظاهاي خاص گفتمان و گفتارشیوهي این ابزارها و با استفاده ازبکارگیر
هايعنوان شبکهمصاف و تعامل با یکدیگر بهدرتجددگراگرا وهاي سنتو چگونه گفتمانکنندمی

پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت واقعی زندگی .شوندبندي میهژمونی شده و طبیعی شده مفَصل
عنوان افرادي فعال در ثیرگذاري باطنی و پنهانی زنان بههاي اجتماعی و قدرت تأزنان در تمام موقعیت

در این مقاله . دي کندبنبعد سنتی را بازنمایی و مفَصلاًگفتمانی خصوصهاي سعی دارد شبکهگفتمان،
رقیب که همانا گفتمان کشیدن گفتماناي براي به چالشگونه مبارزهکنیم که هیچاستدالل می

عنوان گفتمان حاکم سایه بر فیلم اگرچه گفتمان سنتی  بهبه سخن دیگر. دهدتجددگراست، رخ نمی
طور مطلق به و گفتمان رقیب را بهعی در ساختار شکنیِ مطلقِ گفتمان رقیب را نداردانداخته اما س
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مسئلهمقدمه و بیان
در این به این معنا که. پردازیممی1به بررسی روایتی اپیزودیک"کافه ستاره"در تحلیل سناریوي فیلم 
ۀدرون مای. دهدض یکدیگر قرار میهاي فیلم را در عرروییم که آدمروایت روبهسه اپیزود با نوعی تداخل

و تر مشکالت قشر پایین جامعه ونیرهاي دفرصتی مناسب براي ورود به الیه"کافه ستاره"مضمونی 
ترین مناسبات اجتماعی، زبان ساده آورد و با تصویرسازي از روزمرهبعضاً زن، در جوامع سنتی را فراهم می

.گزیندو زودفهمی براي بررسی مسائل پیچیده در روابط انسانی بر می
که بخواهد در ایندان بدوندر روایت زندگی این سه زن، کارگر. روایتگر سه زن است"کافه ستاره"

نگره نوعی دیدگاه انتقادي و اجتماعیها بتحلیل زندگی آنۀخواهد از دریچبیفتد، بیشتر میدام فمینیستی 
ین شهر زندگی پایۀا روایت زندگی سه زن که در محلدر تحلیل این فیلم سعی بر آن است ت. برسد

کار رفته توسط ههاي بواقع نوع گفتمانو درزندگی دارندشرایط یکسانی از لحاظ نوع کنند و تقریباً می
شارهاي وارد بر قشر زن در عنوان کارگردان در این فیلم به تمام فبه» مقدم«. ها، تحلیل شودشخصیت

و  دادههاي اجتماعی نشانر تمام موقعیتکارگردان، زن را د. پردازدها میکند و به آنما اشاره میۀجامع
.کندمیبررسی 

شود که نظام می2بنديجو در گفتمان مفَصلعنوان فردي مشارکتدر تمام نماي این فیلم، زن به
عنوان گرا بهخاطر نشان کرد گفتمان سنتدر تحلیل این فیلم باید . دهدخاصی را شکل میمعنایی

.  رودار میکهشود بمیتجددگرا که گفتمانی خُرد محسوبمانی کالن و بعضاً غالب همگام باگفت
: گیري داشته که این تغییرات در موارد مختلفی چونمعاصر تغییر و تحول چشمۀبازنمایی زن در ده

گیري از محصوالت اجتماعی، نوع بهرهۀکیفیت مشاغل، نوع پوشش، طبق،هامیزان حضور زنان در فیلم
حل مکانیسم اعتقادات، زبان،ها، میزان تحصیالت،هاي فردي، مضامین، دیالوگفرهنگی، نوع مهارت

ها به گذاري گونهجا الزم به توضیح است که نامدر این. بوده است...مشکالت شخصی و خانوادگی و
نمایش داده شده، نشأت گرفته هاي غالب زنان که در هر دورهسنتی و مدرن از خصوصیات و ویژگی

و کارکردهاي مهمشان، همسري، مادري و داري که نقش اصلی آنان خانهوضعیت زنان در حالی. است
عنوان وضعیت سنتی و تحت عنوان هاي خانوادگی و خویشاوندي است بههایشان دغدغهترین دغدغهمهم

1 . Episodic
2 . Articulation
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که نقش بیشتري برعکس وضعیت زنان در حالی. گذاري شده استها نامدر فیلم» بازنمایی زن سنتی«
هایی فراتر از مسائل صرفاً خانوادگی و ي دغدغهدر فعالیت اجتماعی، شغلی و تحصیلی داشته، دارا

عنوان وضعیت مدرن و تحت عنوان تماعی کالن توجه داشته باشند، بهخویشاوندي بوده و به مسائل اج
ها نسبت داده هایی که به زنان در هر یک از گونهسایر ویژگی. گذاري شده استنام"بازنمایی زن مدرن"

.وامل اصلی بوده استشده در حقیقت تابعی از این ع
قطب .دهدرا در کنار هم قرار می4و مدرنیسم3فیلمی دو قطبی است که سنت"ستارهکافه"فیلم

از » زن«یفی متفاوت از دالکند که تعراست از همان ابتداي فیلم تالش میمثبت که دیدگاه کارگردان 
. به همراه داردرا در بطن خود6گرایانسنتالبته تالشی که تعریف . ه نمایدئارا5دید تجددگرایانۀزاوی

گرایان، فیلم را بر اساس نظام معنایی گفتمان تجدد گرایان مورد بررسی قرار سنتۀتالشی که در سای
. کنددهد به این ترتیب کلیت نظام معنایی فیلم در حد فاصل میان این دو قطب سامان پیدا میمی

فضایی آشنا ورپذیر است که کارگردان تالش بسیاري کرده تا فیلمی ملموس و با"کافه ستاره"فیلم 
طور کلی به. زمینه نیز موفق عمل کرده استدرستی و با دقت طراحی کند و در این ها را بهو روابط آدم

اما این فیلم هر چند تلخ رسند و فقر، افراد را احاطه کرده است، هایی به فروپاشی میدر این فیلم، زندگی
.نمایی خبري نیست که این موضوع به شدت فیلم را از شعارپردازي دور کرده استسیاهاز 

و از روایتی مدرن که فیلمی اپیزودیک استبا توجه به این"کافه ستاره"یلم فۀنامدر تحلیل فیلم
ي هابا توجه به شبکه»مقدم«. گیردخاصی مورد بررسی قرار میاز منظرهر اپیزوددرگیردبهره می
گفتمانی را بازنمایی و ۀسعی داشته در این فیلم این شبکموجود در ایران خصوصاً بعد سنتی آن، گفتمانی
هاي فیلم، هاي اجتماعی و فرهنگی آدم، ریشهاپیزودیک و در این تحلیلدر این فیلم.بندي کندمفَصل

گرا و هاي سنتتحلیل، گفتماندر این . شوندمیبررسی اصهاي خگیري گفتمانعنوان علت شکلبه
روند تا تماشاگران به این مهم دست یابند که این افراد با شرایط زندگی چطور تجددگرا به مصاف هم می

.کنند، دارندکه در آن زندگی میايجامعهۀهایی متمایز از عرصاوت و ایدهدنیایی متف
:مورد توجه استهایی در این مقاله لذا با توجه به توضیحات فوق پرسش

3 . Tradition
4 . Modernism
5 . Modernists
6 . Traditionalists
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نوعی اي از گفتمان در تثبیت معنا بهعنوان شبکهبه"کافه ستاره"گرا در فیلم آیا گفتمان سنت.1
؟گفتمان حاکم تبدیل شده است

؟گیرداز ابزار اقناع بهره می"کافه ستاره"آیا فیلم .2
؟شوددر این فیلم چگونه ظاهر میمراحل فرآیند عاطفی در گفتمان .3

پژوهشۀپیشین
نیز ترجمه شده » تحلیل گفتار«و » تحلیل کالم«، »سخن کاوي«تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به 

هایی معرفتی در رشتهعلمی ـةاست که در پی تغییرات گسترد7ايرشتهمطالعاتی بیناست، یک گرایش 
شناسی، ادراکی و اجتماعی، زبان، روانشناسی 9شناسی خرد، جامعه8نگاريشناسی، قومچون انسان

نخستین بار در 10»تحلیل گفتمان«اصطالح . شناسی و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده استنشانه
.  کار رفته استبه11زلیگ هریسشناس معروف انگلیسی اي از زباندر مقاله1952سال 

نگریستن به کل آن چیزي با یکدیگر و ها جملهۀن عبارت است از شناخت رابطدر واقع تحلیل گفتما
ها آن. کوشند از مرز تعاریف درگذرندگران گفتمان میتحلیل].8و7صص ، 9[این روابط است ۀکه نتیج

هاي گفتمان که واجد بعضی از این یکی از ویژگی. قبول دارند که گفتمان شکلی از کاربرد زبان است
این به آن معنا است که مردم زبان را براي برقرار کردن . رخداد ارتباطی استوجود کارکردي است،

بخشی از رخدادهاي ۀگیرند و این عمل را به مثابمیکار به) و یا بیان احساسات(و باورها ها ارتباط میان اندیشه
یکدیگر آنان به تعامل یا کنش متقابل با . دهندهاي مشخص انجام میتر اجتماعی و در موقعیتپیچیده

].9، ص 9[اند از تعامل کالمی نیز دانستهبراي تأکید بر بعد تعاملی گفتمان، گاه آن را شکلی . پردازندمی
هایی بدانیم که با نظم و ترتیب خاصی به دنبال هم اي از جملهافزون بر این، گفتمان را باید زنجیره

هایی یکی از پدیدهسازند،ل قبول و معنادار میهایی منسجم، قابها، گفتمانبعضی از این زنجیره. آیندمی
تقسیم ةاست که چگونه شکل یک جمله نحوگیرد اینکه عمدتاً در نحو گفتمانی مورد مطالعه قرار می

هاي پیشین نیست که در مهم این است که فقط شکل جملهۀدهد و نکتر گفتمان را نشان میاطالعات د

7 . Interdisciplinary
8 . Ethnography
9 . Micro-sociolinguistics
10 . Discourse Analysis
11 . Harris , Zellig
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کسی یا چه چیزي که این اطالعات به چه ها، اینالعات موجود در آنلکه اطکند، باینجا ایفاي نقش می
که گیرندگان به چه چیزي توجه شود و اینگیرنده مفروض گرفته میکه چه اطالعاتی نزد اشاره دارند، این

دارند، نیز در آن مؤثرند به عبارتی گفتمان هم صورتی خاص از کاربرد زبان و هم صورتی خاص از تعامل 
].12[در یک موقعیت اجتماعی استگفتمان یک رویداد ارتباطی کامل . استاجتماعی

از این رو، مهم . است» کنش اجتماعیۀزبان به منزل«گفتمان همان ]17ص، 9[12فرکالفاز نظر
سوري که در پی یافتن نوعی شناسی سونگري زبانخالف سنت دو قطبیبرفرکالفاست بدانیم که 

است، سعی دارد نشان دهد که کاربرد زبان به خودي خود همیشه عملی عبین زبان و اجتماۀرابط
جه قرار گیرد و یکی براي تحلیل گفتمان قسمت مهم آن، گفتمان است که باید مورد تو. اجتماعی است
اي که این عبارات مطابق با هباشد و همچنین عبارات اشارونده و یا گوینده مینگفتمان، شاز عوامل مهم

شوند، مدنظر است و حتی زمان و گوینده یا شنونده چه کسانی هستندکه در آن بافت استفاده میکه این
در. استنامه به وضوح قابل مشاهده که این مهم در تحلیل فیلمباشدمکان تولید گفتار بسیار مهم می

هاي میان ساختارۀگفتمان کاوي اجتماعی فهم رابطهدف کلید که توان ادعا کرین خصوص میا
تلفیق بررسی وجود شناختی و اجتماعی بنابراین هاي اجتماعی موضعی و عام است، گفتمانی و بافت

،12[دست آوریم هکند درك کاملتري از روابط میان گفتمان و جامعه بگفتمان و جامعه به ما کمک می
.کشداي بزرگ را به تصویر میقع فیلم نیز نمایی کوچک از جامعهکه در وا]145ص

- گرایی میشناسی ساختار سنت زبانمعنایی و مفهوم گفتمان را بسیار وامدۀنظری13الکالوموف
ۀلمات معناي خود را نه به واسطها و کاز نظر سوسور نشانه. بنیاد نهاد14فردینان دو سوسوردانست که 

دست کنند، بهنظام زبانی برقرار مین اي که بین یکدیگر در دروارجاع جهان خارج، بلکه از طریق رابطه
اي براي معنادار شدن و قابل فهم شدن باید گفتمانی نیز هر عمل و پدیدهالکالوموفاز نظر. آورندمی

اي از عوامل شوند که در کنار مجموعهها وقتی قابل فهم میها و پدیدهباشد به عبارت دیگر، فعالیت
هیچ چیزي به خودي خود داراي هویت نیست، بلکه هویتش را . دیگر در قالب گفتمانی خاص قرار گیرند
که الگوي تحلیل گفتمانحال با توجه به این. کندکسب میاز گفتمانی که در آن قرار گرفته است

12 . Fair Clough , Norman
13 . Ernesto Laclau & Chantal Mauffe
14 . Ferdinand de Saussure
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اند و به هاي این تحقیقترین نظریه براي تحلیل دادهنزدیکالکالوموف گفتمان ۀو نظریفرکالف
ریزيهیق با بکارگیري این دو نظریه پای، بنابراین چارچوب نظري تحقند داشتایی کارایی الزم را نخواهتنه
هم و سعی خواهد شد با ترکیب این دو نظریه چارچوب نظري مناسبی فرادر این مقاله ،از این رو. شودمی

است و الکالوموف گفتمان ۀالبته باید خاطر نشان کرد که مبناي اصلی این ترکیب نظری. تدوین شود
.و ابزارهاي تحلیل زبان او در اینجا مورد استفاده قرار خواهند گرفتفرکالف فقط بخشی از مفاهیم 

روش پژوهش 
بندي شده و ت طبقهها، اطالعاتحلیلی است که پس از گردآوري دادهـاین مقاله مبتنی بر روش توصیفی

است و از نامهدر این پژوهش فیلمواحد تحلیل . شودپژوهش مشخصات متن بیان میةسپس در پیکر
هاي کالن و خرد بنابراین از ابزارهاي زبانی و تحلیل،فیلم اساس کار بوده استۀاین منظر که فیلمنام

ها در قطبی شدن نظام معنایی به تحلیل سازيکارگیري برجستهبا بزبانی براي تحلیل آن استفاده شده و 
اي است، روشی انههاي رسکه روشی نوین براي پژوهش در متنتحلیل گفتمان . متن پرداخته شده است

بنابراین پژوهشگر با استفاده از رهیافت تحلیل گفتمان به بررسی این . شناختی داردزبانةاست که شالود
کند تا به روش این تحقیق تالش میتوان خاطر نشان کرد که میبنابراین.پژوهش پرداخته است

مورد بررسی فرکالفو برخی ابزارهاي زبانیالکالوموفیق تحلیل گفتمانیتوصیفی و تحلیلی از طر
حلیلهژمونی شده و از طریق تهاي گفتمانیعنوان شبکههاي سنتی بهگفتمانبه این معنا که. قرار گیرد
و دیدگاه انتقاديدر واقع هدف پژوهش حاضر دستیابی به .شوندتحلیل میالکالوموفگفتمانی
که بخواهد در دام مفاهیم نرسد بدون ایها به این امر میدمروایت زندگی آۀر است که از دریچنگاجتماعی

.   فمینیستی بیفتد
است اي اي هستند که حاکم بر جامعههاي نشانهیر نظامتأثهاي موجود در فیلم تحتدر حقیقت نشانه

، هاي جمعیاجتماعی از جمله فیلم، رسانهةست که هر پدیداز این رو. که فیلم در آن ساخته شده است
بر .ردتوان تحلیل کیکدست و یکجا میطور ها بهگیري از این نظریههاي اجتماعی را با بهرهجنبش

ات هاي اجتماعی گفتمانی بوده و نمودي از منازعپدیدهۀکرد که همتوان ادعامیهااساس این نظریه
تر اجتماعی هاي وسیعها را در بافتتوان فیلمبه این ترتیب است که می.ها هستندمعنایی میان گفتمان

.اندتولید شدهمعنایی نظام چه راندن حاشیهوساختنها براي تولید و برجستهکه فیلمدبررسی کرقرار داد و 
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نامه تحلیل گفتمانی  فیلم
ها آرزوهاي بزرگ دارند، اما هیچکدام به آنۀهایی است که همروایت انسان"کافه ستاره"

.رسند، فیلم به لحاظ ساختار روایی از سه اپیزود یا سه فصل تشکیل شده استآرزوهایشان نمی

"فریبا"اپیزود اول؛

که شخصیت اصلی این » فریبا«، اپیزود اول با نمایی از شودلم با تصویري از آکواریم شروع میفی
در واقع مخاطب همین نما را . شودشروع می، و در مجلس ختم حضور دارداپیزود است و لباس عزا بر تن 

شود و مخاطب با می» محو تدریجی روشنایی به تاریکی«15اوتبیند و سپس تصویر فیدمی» فریبا«از 
است و "کافه ستاره"مسئول فریبا.کندگردد و روایت را دنبال میداستان باز میۀبه گذشت16بکیفالش

به تنهایی کافه را فریبا.باشداست که معتاد میفریبا شوهر » شاهرخ فروتنیان«فریدون.چرخاندآن را می
خسرو .دارددو اختالف وجود بین آن. کندتنها دخل مغازه را هرازگاهی خالی میفریدونچرخاند و می
است براي کار به ژاپن فریدوناو قصد دارد با گرفتن پولی که در دست . استفریبابرادر » حامد بهداد«

هانیه «سالومهعاشق ابیاما . خواهد که به همراه او به ژاپن برودمی» پژمان بازغی«ابیاز خسرو .برود
کند طلب پول میفریباآید و ازشب به در خانه میفریدون.خواهد او را تنها بگذارداست و نمی» توسلی

رود و از او یکی از محلیان میاحمدآقابه نزد» خردمندنیکو«مادر فریبا. رودکند و میو او را تحقیر می
گردد و از مادر و شب به خانه باز میفریبا. در ارتباط با شوهرش صحبت کندفریباکند که باتقاضا می

خریدن براي را به علت هدیهفریبا، فریدونبعد اما شب. دکه در زندگی او دخالت نکنخواهدمیخسرو
اي که او را در کوچهرود و میفریدونبه سراغ فریباآید و با دیدن خسرو به خانه می. زندکتک میخسرو

خسرو . رساندمیشود و او را به قتل با او درگیر میخسرو.کندکردن ماشینش است پیدا میدر حال درست

15 . Fade out
16 . Flash back
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. کنددهد و او را راهی بندر میمقداري پول به او میابیخواهد،کمک میويرود و از میابیبه نزد 
این اپیزود . رود تا از او پول بگیردکه عاشق اوست می» رویا تیموریان«ملوكقبل از رفتن به نزدخسرو

.رسدبا بازگشت دوباره به همان نماي ابتدایی به پایان می

"سالومه"؛اپیزود دوم

دختر یک معلم سالومه.شودآغاز می،که در پشت دري ایستاده است»سالومه«این اپیزود با نمایی از 
به یکدیگر عالقه دارند و هر شب از پنجره ابیاو و . کنداست که با وي تنها زندگی می» مسعود رایگان«

دوستی دارد سالومه. کنندریزي میکنند و در ارتباط با زندگی آینده خود برنامهاتاق یکدیگر را مالقات می
خواهد که با هم به دبی بروند اما او قبول میمهسالواو از . که عاشق دبی رفتن است» نگار فروزنده«

دست آورده از وام صندوق را که بهدارد پولیرود و اظهار میمیسالومهبه خواستگاري ابی. کندنمی
مردي که طلبکار . شودبه علت کارهاي خالف به چهارسال حبس محکوم میابی. محل گرفته است

. روددر کافه ستاره به خواستگاري او میسالومهبا دیدن » ایرج نوذري«میزهاي بیلیارد کافه ستاره است 
این . رودد و پس از گشتن بیهوده در شهر به نزد دوستش میوشکند و از خانه خارج میقبول نمیسالومه

به پایان » نگار فروزنده«به پشت همان در شروع اپیزود و بیرون آمدن دوستش سالومهیزود با رسیدن اپ
.رسدمی
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"ملوك"اپیزود سوم؛ 

در ملوك.شودمی» فیداوت«گردد و این تک نما هم آغاز میملوكاین اپیزود با نمایی از عروسی
که براي درست کردن ماشینش آنجا است، فریبارود و از میابیة او به مغاز. حله در حال خرید استم

خود را خسرواو قبل از آمدن . ها بفرستدآنۀبراي درست کردن ماهواره به خانرا خسروخواهد که می
این موضوع را جدي خسرواما . داندمیخسرواو خود را عاشق . آیداو میۀبه خانخسروکند،آماده می

را خسرورود، خبر کشته شدن گیرد و میآید و از او پول میمیملوكد از قتل، به نزد بعخسرو. گیردنمی
ملوك. کشدها را به آتش میکند و آنآوري میهاي شهر را جمعاو تمام روزنامه. خوانددر روزنامه میابی

و را به او خسرشدن شتهخبر کابیاما . خواهدمیابیرا از خسرورود و نشانی و شماره تلفنمیابیبه نزد 
از جوانی که در ملوك.رودسپارد و میدست او میآید و پدرش را بهمیملوكبه نزد سالومه. دهدمی

این اپیزود با نماي عروسی به . کندآید و با او ازدواج میکافه ستاره با طلبکار میزها دعوا کرده خوشش می
. رسدبر روي آن است به پایان میفریباریا که صداي در انتها فیلم با نمایی از د. رسدپایان می

هاتحلیل داده
گیري از تحلیل گفتمان به مثابه چهارچوبی براي تحلیل در تحلیل گفتمانی این فیلم، چگونگی بهره

توان هم به تحلیل نظام معنایی درون یک فیلم پرداخت و بدین ترتیب می. نامه نشان داده شده استفیلم
، بر این جامعه بودهقدرتی که حاکماي و چه مناسبات هم نشان داد که این فیلم تحت تأثیر چه جامعه

دهد ابایی ها که در اپیزود اول، کمی مخاطب را آزار میدر این فیلم از تکرار صحنه.تولید شده است
ها نیز شود و قدم به قدم زوایاي تاریک آن صحنهدر اپیزودهاي دوم و سوم، پازلی تکمیل میزیرا نیست 

. اندشدت به این روند یاري رساندهپاژ صحنه، بهاب زوایاي دید و دکوتدوین خوب، انتخ. شوندآشکار می
شود که انتخاب صحیح جاي ي دید نگریسته میها گاهی از سه زاویهاي که بعضی صحنهبه گونه

طلبیده است که در این فیلم، به دوربین، محل برش نما و اتصال نماها به یکدیگر، توجه مضاعفی را می
.ها استفاده شده استنیکویی از آن
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، »سالومه«، »فریبا«دادن زندگی یگر و نشانها به یکددادن و اتصال صحنهفیلمساز براي ربط
17مثل فیدها و دیزالوهاي. افزایدکند که گاه بر جذابیت موقعیت نیز میاز تمهیداتی استفاده می» ملوك«

. هایی که در هر اپیزود با حال و هواي جاري در آن سازگاري داردتر از همه تصنیفمهمو تکرار شونده 
دادن قطبیت بین دو گفتمان به روایت سمبلیک نیز از این باید خاطر نشان کرد که  نشانافزون بر 

یلیارد ، وجوه ماهواره و میز بکارگران با استفاده از لوکیشن، طراحی صحنه. نظر کارگران دور نمانده است
رساند در شب و را به قتل میخسرو، فریدوناي که ها را به تصویر کشیده است مثل صحنهخوبی آنبه

بست به بنن، نمادگیرد که هماافتد و فیلمبردار نیز نما را از باال میبست این اتفاق میاي بندر کوچه
ره قطبیت تجددگرایی را بیشتر تصویر کشیدن میز بیلیارد و ماهوااست و بافریدونرسیدن زندگی 

از دیگر نقاط . اندخوبی پذیرفتههاي سنتی، تجدد را بهیدگاهدها با که این آدمکندتقویت میبرجسته و
کند دوربین با شوهرش صحبت می» فریبا«در نماهایی که . برداري آن استسازي فیلم، فیلمقطبیت
تسلط ةدهندگیرد که نشاناز پایین میرا » فریدون«گیرد و بالعکس نماي را از باال میفریباتصویر 
. باشدمیفریبابر فریدون

اي که در پایین شهر انتخاب همچنین محلهاستکی دیگر از نقاط قوت فیلم پردازي فیلم نیز یچهره
این ۀهم. دهدکه اجاره میلوكمۀها از جمله خانفت قدیمی ساختمانهاي باریک و باشده، کوچه

با قهرمانان فیلم را براي مخاطب 18ذات پنداريها دست به دست هم داده درك و حسن همتکنیک
هاي متفاوت مفهوم قطبیت و تضاد و حتی شباهت را بهتر کارگران با بکارگیري رنگ. کندتر میآسان

ها و موسیقی یکی ها هم در طراحی لباس و هم در طراحی صحنهدر فیلم انتخاب رنگ. کندمشخص می
از ابتدا تا فریبادر طراحی لباس . رد نظر به مخاطب استاز تمهیدات بسیار و تأثیرگذار در انتقال مفهوم مو

هاي سرد و تیره استفاده شده و این نشان از حس درونی این شخصیت است که او را انتهاي فیلم از رنگ
و در کندبندي میزنی زحمتکش و در عین حال نه چندان شاد از وضعیت زندگی زناشویی خود مفصل

باشد که هاي سنتی و نوستالژیک میشود نمایی از ترانهد اول شنیده میاین بین آهنگی که در اپیزو
کارگردان با استفاده از . باشدهماهنگ می» فریبا«برد و دقیقاً با حال و هواي به فکر فرو میرا»فریبا«

پر از و زندگی » فریبا«گذارد تا او را با خود به دنیاياین ترانه بستري مناسب را پیش روي تماشاگر می

17. Dissolves
18. Identification
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شاد استفاده شده که نشان هاي گرم واما در اپیزود دوم در طراحی لباس از رنگ.فراز و نشیب او ببرد
که » سالومه«طلب رنآلیستی و مدایدهۀامید اوست و حتی بر اساس روحیپر ازۀیسرزندگی و روحةدهند
فریدون، سالومهی بعد از مرگ شود و حتکوچکش را به دبی ببرد، آهنگ پاپ شنیده میۀخواهد محلمی

که البته این نوع برخورد در فریبا گردد به احترام آن دو به لباس تیره به تن دارند که این امر بر میابیو
آید پس شاهد این مورد هستیم که در قشر پایین دنیاي امروزي و جوامع نسل جدید کمتر به چشم می

گراداخته گفتمان سنتارند که گفتمان حاکم که سایه بر فیلم انها رنگ و بوي سنت را دجامعه هنوز زندگی
آنجلسی شخصیت او به اهلی و لسهاي نازل جبا حضور آهنگ» ملوك«و همچنین در اپیزود . باشدمی

به سر در شخصیت زنی هاي شاد و سنجاقبا طراحی لباس» ملوك«شود و نمایش گذاشته می
بنابراین .شودبندي میتر مفصلتر و غریبانهسن و سالش، کودکانهشود که با توجه به بندي میمفصل

ـ، پیردختري میانسالملوكنشان از آن دارد کهفریبا و ملوكهاي لباس توان دریافت که تضاد رنگمی
کند که البته تأکیدي بر تضاد روحی این دو تر میبراي خود شیرینفریباخیالیش زندگی را نسبت به با بی

. اشدبمی

: اپیزود اول؛ فریبا
شب-کوچه-خارجی 

]شودفریبا با ماشین داخل کوچه می
سام علیک : فریدون

رفتی خونه چرا اینجا    می: فریبا
یه کم پول الزم دارم : فریدون

گن دونی چند شبه خونه نیومدي    نمیگی مردم چی میمی: فریبا
کّله پدر مردم   هی میگه مردم چی میگن  ] عصبانیتبا فریاد و []درحال شمردن پول: [فریدون
گن مردم چی می

، جون مادرت، دست بردار از این حرفا بابا
ردي واال خیلی م: فریبا

مثی هوس کردي صورتت و بیارم باالها ] کنه به قصد زدندست بلند می: [فریدون
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ایه نره خري مثل تو باالي سرمِبزن  بزار حداقل تو این محل بفهمن س. . .د. . . بزن : فریبا
]رودمی[برو بابا  : فریدون

یک تنه بار » فریبا«شود که فریدون اصالً مرد اهل زندگی نیست و در این سکانس نشان داده می
گیرد که جلوي مردم زشت کشد که این فصل حول دال آبرو شکل میمسئولیت زندگی را به دوش می

. کشدرا به تصویر می»فریبا«زود اول، کارگردان زندگیدر اپی. یننداست که او را با چنین شوهري بب
پذیر از نوع گفتمانی یک زن سنتی ایرانی و مسئولیتۀنمون» فریبا«بینیمهمانطور که در این سکانس می

تجددگرا با مدیریت،توان او را همچنین نماد زنی از گفتمان شود در حالی که میبندي میگرا مفَصلسنت
شکل » دیگران«و » ما«در این متن گفتمان مبتنی بر دو قطب .بندي کردجو، مفَصلفعال، مشارکت

کار و . باشد مختار و مجازیم هر کاري مایلیم انجام دهیممی» فریدون«که در اینجا » ما«. گرفته است
ورد تهدید و رفتار صورت مي فیلم باید آن را بپذیرند در غیر این»دیگران«مجاز است و » ما«رفتار 

رانی سعی در حاشیه"هوس کردي صورتت و بیارم باالمثی"گیرد و از واژگانی مثل آمیز قرار میخشونت
.فیلم دارد» دیگران«

دیگري که کارگردان فیلم در این اپیزود بر آن تأکید دارد کنترل اجتماعی فرد در یک اجتماع ۀمسئل
حساسیت تماشاگر را هاي مختلف سعی دارد ین اپیزود در قسمتکه کارگردان در اکوچک است به طوري

ةکنندترین عامل تعیینسنتی، اصلیۀرا برانگیزد، در یک جامعهامردم و اهمیت نظر آنةنسبت به واژ
در این خالصه شده که » فریبا«باشد به این معنا که زندگی مردم می"حرف"صحت و سقم رفتارها نیز 

زند و یکه و تنها بار انگار در شهري خالی قدم می» فریبا« ماند کهزي یک طرفه میزندگی او به یک با
ي جسمانی مردان بر زنان در این سکانس نمادي از برتر» فریدون«. مسئولیت همه چیز را به عهده دارد

ۀایود را به یک زن نشان دهد و ستواند با زور و قدرت حضور فیزیکی خکه چگونه یک مرد میاین. است
. زندتهدیدش را بر زندگی او بگستراند و در همین حین بخش مهمی از سرنوشت تلخ فریبا را رقم می

متعادل بر پایه اشتراك و درك دوجانبه بلکه سلطه ۀاز یک زندگی زناشویی نه یک رابطتلقی شوهر فریبا
بیش از دادنیتبینم چگونه اهمکه میجایی. جسم و روح طرف متقابل استو حرکت یک طرفه بر

تواند زندگی را به یک جهنم واقعی تبدیل در مورد زندگی زنان جامعه، میاًاندازه به حرف مردم خصوص
تمام بار انتقادي اپیزود اول را به » مقدم«در این فصل . کند و روح سبز و شاد زندگی را خراش بدهد

سنجد و اجتماعی که هنوز هم که هنوز است حقوق زنان را با معیارهاي مادي می. کندتماشاگر عرضه می
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کامالً درست به » مقدم«این ادعاي . کمترین ارزشی قائل نیستندآنان هاي روحی، معنوي خواستهبراي 
نگرند و با ارضاي عنوان یک ابزار مادي میهستند که به زن، تنها و تنها بهآید زیرا مردانینظر می

.یف نشده استباشند انگار که اصالً این واژه برایشان تعراحساسات عاطفی زن بیگانه و غریبه می
ـصاحب میز بیلیاردـ »شاهین«و » فریبا«با توجه به گفتمانی که در اینجا و در فصل آخر بین 

از شخصیتی دوگانه برخوردار است به این معنا که در وقت درگیري با مرد طلبکار » فریبا«افتد، اتفاق می
العملی نشان دهد اما همین زن در مقابل تواند عکسکند که مرد نمیبا چنان اقتدار و جرأتی برخورد می

و . کامالً متفاوت است،فاوتمتپس نظام معنایی او در دو جایگاههمسرش راهی جز صبر و سکوت ندارد
گیرند که در جایگاه زن و شوهري گفتمان حاکم، گفتمان شوهري دو گفتمان حاکم و رقیب شکل می

کشد ولی در جایگاه شغلی گفتمان حاکم، گفتمان زن است و است و گفتمان رقیب را به چالش می
که در شود که حتی کسانیکشیده میبه چالش » فریبا«گفتمان آن مرد، گفتمان رقیب است که با اقتدار 

شود و رانی کشیده میدر جایی به حاشیه» فریبا«بینیم که پس می. کنندکافه حضور دارند آن را تأیید می
کنند نقاط قوت ها سعی میآن گفتمانۀسازوکاري که به واسط.کشدرانی میدر جایی دیگر به حاشیه

. ا به حاشیه برانند و پنهان کنندخود را برجسته سازند و نقاط ضعف خود ر

: سالومه؛اپیزود دوم

شبـپشت بام ـخارجی 

سالم چطوري : ابی
سالم    خوبی : سالومه

چرا اینقدر زود اومدي : ابی
تونستم بیام باال یگه نمیاومدم داگه االن نمی: سالومه

]اندازد رویشچادر سالومه را می[و سرما نخوري بپوشون خودت: ابی
یه خبر خوب دارم برات : ابی

چی : سالومه
دست و بالم داره باز میشه   اون وامه که بهت گفته بودم داره درست میشه   به چند نفر زدم : ابی

اگه جور بشه 
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گی تو یه ساله داري همینارو می: ومهسال
زدنِ مخ باباتها   همین روزاست بیامالومه  این دفعه جدیهجون س: ابی

] امکثب[جورشه تی باید یه کم صبر کنم تا اوضام خودت گفاون بیچاره که هیچ حرفی نداره :سالومه
؟ببینم ابی اصن درآمدت چقدر

300-250هی یکی دو تا موتور بیارم پائین خوب کار کنم ما: ابی
بخري 206ه ییه قرونشم دست نزنی شاید بتونی سال کار کنی و4ساب اگه با این ح: سالومه

206خواي یا تو من و می: ابی
206: سالومه

]خندندهر دو می[
با یه خونه کوچولو که مال هردو تامون باشه 206خوام با نه، تو رو می: سالومه

. . . دیگه : ابی
که با هم بریم دبی   بریم آنتالیا     بریم امریکا

شود که از پسِ بندي میانرژي مفصلدختري جوان و شاداب و پر» سالومه«"کافه ستاره"در فیلم 
کند قصد دارد تغییر و تحولی بیند که با قدرت اعالم میقدرت جوانی، دنیا را زیر پایش چنان محکم می

ی دختري را سنتی است ولةدر یک خانواد» سالومه«که در اینجا با وجود این. به وجود آورددر زندگی 
و حتی تا بیان کند » ابی«کند آرزوهایش را به و سعی میتر استتر و مدرنهد که امروزينشان می

.کندتالش می» ابی«جاي ممکن در قانع کردن
اي که رانهآلیستی و روشنفکایدهۀبا همان روحی. جوان معاصر استنسل زنانةنمایند» سالومه«

هاي سنتی را با مدرنیته مثل امام ها و ارزشکه دوست دارد زیباییطوريخاص چنین قشري است به
را فیلمی با تلفیقی از "کافه ستاره"توان اي وسط دبی یا مکانیک با کت و شلوار و کراوات بنابراین میزاده

.بندي کردسنت و مدرنیته مفصل
تجدد و ۀساده و سنتی البته در زیر سایصورت دختري در گفتمانیکه در اوایل اپیزود به» سالومه«

اي از که نماینده» شاهین«در مقابل بینیم که در انتهاي فیلم چگونه شود، میبندي میمدرنیسم مفصل
ۀع شیفتدهد و خیلی سریشود و هژمونی خودش را از دست میمردي الابالی است، ساختارشکنی می

» ابی«. کار نیستدر » ابی«شود که گویی انگار می» ینشاه«هاي پوچ تکنولوژي و حتی رفتار و صحبت
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» سالومه«اش حاضر شد دست به فروش طالهاي دزدي بزند تا زندگی آرامی براي عالقهکه به خاطر 
رانی دنیاي خود با از دست دادن اعتماد به نفسش او را به حاشیهدر » سالومه«راهم کند و در واقع ف

دهد که او با خودش به نزاع نشان می"بود» ابی«امیدم به ۀهم": گویدمی» سالومه«اما وقتی . کشدمی
آنچه به .معنایی پرداخته و قصد دارد که گفتمان خودش که به آن خیلی باور داشت را به چالش بکشد

هایی زیرا با قرینه. گیري ناگهانی او براي رفتن استزند، تصمیملطمه می» سالومه«باورپذیري شخصیت 
اما ناگهان این خوردغصه می،اش استامزد و محلهعاشق پدر و ن"وي"او نشان داده شده ةارکه درب

.ریزداش را به هم میشکند و هژمونینظام معنایی را در هم می

:اپیزود سوم؛ ملوك
سالم ملوك خانم حالت خوبه بابا جان : پدر

روزـداخل خانه /حیاطداخلی / خارجی
واسه اجاره نیومدم دیشب یه خوابی دیدم می خواستم ببینم تعبیرش چیهراستش من : ملوك

که خیر... ان شاا: پدر
...ایشاءا... ایشاءا: ملوك

خوریم بیا   بیا  یه چایی با همدیگه میایم دلت و بده به حافظ  ما چه کاره: پدر
زحمتتون نیست: ملوك

. . .جوابمو بده . . .دم قَسمت میزیر لب یا حافظ شیرازي ] ملوك در حال حافظ گرفتن[
آوردمبیا  بابا  من که اگر سواد درست و حسابی هم داشتم عمراً چیزي از این سردر نمی: ملوك

گمونم بختت داره باز می شه ملوك خانم : پدر
خدا از دهنت بشنوه: ملوك

خیز که آن خسرو شیرین آمدگفت برت بیدار به بالین آمدسحرم دول
یک پیردختر ساده و معصوم که هنوز در انتظار . است"کافه ستاره"ترین شخصیت جذاب» ملوك«

را طوري به » ملوك«در این سکانس کارگردان شخصیت . زندپسر پادشاه به دیوان حافظ تفأل می
هم بیشتر به » فریبا«سنتی جامعه تعلق دارد و حتی از ۀبه طبق» وكمل«کشد که بیان کند تصویر می

انداز کند و براي دلبري و هایش را پسآید که پولها پایند است و فقط از چنین زنی بر میسنتآداب و
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اش را سرخاب، سفیداب کند و جلوي آیینه، تمرین کند که چگونه دلبريـخسروطنازي از مرد محبوبش
رو پیش مراحل سختی که براي خسبا حجب و حیایش بیامیزد که در این خصوص شاهد هستیم که در

و ملوك با درك مقابلکنداتفاقات را براي وي بیان میۀکند و همآید، چگونه به ملوك اعتماد میمی
با توجه به بحث فرایند عاطفی گفتمان مشخص افزون بر این، . کندتر میخود را به او برجستهۀوي عالق

که حضور او را حضوري عاطفی ردباطفی شدید و بعضاً تنشی به سر میشد که کنشگر اصلی در شرایط ع
این انتقال از قلّت بیند وسوي آرزو و هدفش را میدر اپیزد سوم، مخاطب حرکت شخصیت به.سازدمی

ض رسیدن به این وضعیت اما به مح. عاطفی مثبت نمایدۀشود او را دچار یک تجربباعث میبه کثرت
گیرد و نوعی اي قرار میرود در این هنگام داستان در مسیر تازهعاطفی تماشاگر از بین میۀثبات، تجرب

افتد دچار دهد یعنی شخصیت اپیزود سوم با توجه به اتفاقاتی که میانتقال از مثبت به منفی را شکل می
همین گیرد عاطفی منفی شکل میۀیک تجربشود و در نتیجه در مخاطبحرمان و سرخوردگی می

کند و سازد و به تداوم احساسات تماشاگر کمک میطور متناوب حس و حال فیلم را میها بهتقال ارزشان
سیر حرکت ولی با توجه به مراحل عاطفی گفتمان، دهندعد عاطفی گفتمان را شکل میاین امر در واقع ب

به این معنا که در . یابیممیتهاي فیلم به درك این مهم دستباشد که در انکنشگر به سمت واقعیت می
:اندکردهحل چگونه در فیلم نمود پیدا پی بررسی مراحل عاطفی گفتمان، شاهد هستیم که این مرا

در جایی که ملوك نزد .گرددکه این بیداري به شکل تعبیر از فال حافظ نمایان میبیداري عاطفی 

.کندرود و درخواست فال حافظ میپدر می

حضور فعل دانستن در ۀاست که به واسطهاي فعلی مؤثرکه سازهآمادگی یا توانش عاطفی

.زندکند که دلش شور میرود و بیان میزمانی که ملوك نزد ابی می. اندمتن قابل مشاهده

یابد و تغییر اصلی رخ مرحله هویت عاطفی ملوك بروز میکه در این ش عاطفی وِهویت یا شَ

.گرددگذاري می، قابل نامنوع مشخصه عاطفی او شناسایی شدهدهد یعنی اینکهمی
شود گیرد، یعنی خسرو مرتکب قتل میدر این هنگام نوعی انتقال عاطفی از مثبت به منفی شکل می

.شودبیش از گذشته دچار حرمان و سرخوردگی میکند و ملوكو به طرز ناگهانی خود را ناپدید می

زمانی که . دهداي ملوك بروز میاین همان چیزي است که در فعالیت جسمانههیجان عاطفی،

. شودانگیزه از جلوي کافه ستاره رد میبعد از شنیدن خبر مرگ خسرو توسط ابی خیلی بی
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فتارها دوباره به میان افراد جامعه باز گر با تعدیل ردر این میان که شَوِشارزیابی عاطفی، 

.گرددمی
کند با وضع موجود کنار بیاید و حتی در کافهپزد و سعی میزرد نذري میلههمان زمانی که ملوك ش

دهد و تصمیم به ازدواج با او نشان میشود، روي خوشستاره به مرد جوانی که با شاهین درگیر می
.گیردمی

هاي هایی از کافهاین کافه، هم نشانه. داداي متفاوت را نشان میبود که کافهفیلمی "کافه ستاره"
هاي مدرن را ـ میز بیلیارد ـ هایی از کافهسنتی داشت ـ لیوان کمر باریک، موسیقی سنتی ـ و هم نشانه

!در میان سنت و مدرنیته

در نقش این کافه . باشددر اینجا نقشی بیش از یک مکان شیک را دارد که پاتوق جوانان»کافه«

به عبارت دیگر، کافه ستاره ناظر تمام اتفاقات است و . بینیمآن وقایع را میۀچشمی است که ما از دریچ
همان جایی . اولین نماي فیلم، گویاي این مسئله است. تر استتر و مهمهاي فیلم آگاهاز تمام شخصیت

.ها در آن در حال حرکت هستندم که ماهیبینیکه نمایی از کافه را از درون آکواریوم می

رویم، همین طور که از رونق قابل قبولی برخوردار است، اما هر چه پیش میکافهدر ابتدا

شود اما موضوع جالب این است که اگرچه شود، کافه هم سوت و کور میها از گردونه خارج میشخصیت
داریم هاي زیادي سر و کار ر این فیلم با شخصیتدداستان زندگی سه زن است ونمایشگرکافه ستاره، 

لذا به دلیل اپیزودیک بودن فیلم . است»کافه«ها، اشتراك تمام شخصیتۀاین فیلم و نقطولی موتیف

ها توان به سه جنبه خالصه کرد که به نحوي در هر اپیزود یکی از جنبهدستاوردهاي تحقیق را می
برجسته خواهند بود؛

در واقع همان دو قطب سنت و مدرنیسمگیري نظام معنایی دو قطبی که درلچگونگی شک.1
.مصاف با یکدیگر است

، خصوصاً قدرتی که کنشگرهاي ت با استفاده از ابزارهاي اقناعچگونگی سلطه بر ذهن و بحث قدر.2
تثبیت شده از هاي معناییگذارند و در نهایت نظامل کنشگرهاي مرد فیلم به نمایش میزن در مقاب

شود و در نتیجه تالش بر زارهاي اقناع از طرف گفتمان تجددگرا ساختار شکنی میابطریق بکارگیري 
. کندگذاريِ نظام معناییِ جدید میپایه
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چگونه کهکشورمانفرهنگدرزنمحورحولشدهبنديمفصلهايشبکهپیداکردن.3
دهد و تغییر شکل آن به سمت و عرف جامعه رخ میوبندي در زیر سایه سنتشدن این مفصلشکسته

کننده سعی نموده  با استفاده از طنز و نقاط تلطیفشود که در واقعتماشاچی میةسوي طنز موجب خند
. اي که در فرهنگ جامعه جا افتاده است را ساختار شکنی کندهاي طبیعی شدهدال

نتیجه
رچوب پژوهش مورد بررسی قرار نامه در چاشد تا گفتمان متن فیلمل فیلم نامه تالش در این مقاله با تحلی

ع در واق. تقابل این دو گفتمان پی بردیمبندي دو گفتمان بر وجود تعارض وبا نگاهی به مفصل. گیرد
نکته بسیار مهم در این خصوص اما. ی نزاع میان دو گفتمان  است، کانون اصلتقابل میان سنت و تجدد

ةفیلمی است در میان سنت و مدرنیته، کنشگرها در هر دو گفتمان شیواین فیلم که این است که در 
گفتمان  بینیم که در واقع این دو کنند و در تحلیل این فیلم میاري خاص آن گفتمان را استفاده میگفت

سازي و ان دیگري نیستند و برجستهساختار شکنی گفتمکدام در پیروند و هیچمیکار در کنار هم به
و این دو گفتمان در کنار هم نظام معنایی گیرد گفتمانی بر گفتمان دیگر صورت نمیهژمونیک شدن 

. ل، بین این دو گفتمان برقرار استتوان ادعا کرد که تعاممیسازند، بنابراین یلم را میف
را از گرا و تجددگمعنایی دو گفتمان سنتگیري نظام معنایی و بررسی منازعاتچگونگی شکل

در ، زندگی کنشگرها فیلماین اگرچه در که باشد به این معنا هاي پژوهش حاضر میمهمترین دستاورد
ن بسیار طبیعی است که گفتمان بنابرایداده شدهرفتاري و گفتاري سنتی نشان فضایی سنتی با شیوه 

ي موقعیت ممتاز بوده و دارااي بندي شده و در واقع نشانهمفصلعنوان گفتمانی زیر بناییگرا بهسنت
ردعاهاي صورت گرفته در خصوص ساختاگرا باشد و ااي در کنار گفتمان تجددعنوان سایههمواره به

نامه هم مشخص شود زیرا با تحلیل متون فیلماین گفتمان از طریق گفتمان تجددگرا تأیید نمیشکنی
گرا ندارد رانی و ساختارشکنی گفتمان سنتهطور کامل و مطلق سعی در حاشیدگرا بهشد که گفتمان تجد

.    دهندر هم نظام معنایی فیلم را شکل میو در حقیقت این دو گفتمان در کنا
شان دستخوش تغییر سه زن در ارتباط با مردان اطرافاگرچه ظاهراً زندگی و سرنوشت هر یک از این

حوادث است، به خود زنان باز ۀه محرك همهاي زیرین قصه، آنچیهشود، اما با توجه به الو تحول می
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این موضوع از این جهت است که زن داراي قدرت .اگر ناآگاهانه و ناخواسته باشدگردد، حتیمی
تواند روح یک جامعه را به تباهی یا تعالی برساند هر چقدر زنان تأثیرگذاري باطنی و پنهانی است و می

فاضله رویاهاي انسان عاشق ۀسازند به مدینپیرامون خود میکهتر باشند، دنیاییتر و پیراستهفرهیخته
شاید این دریا . گیردشود و با دریا پایان میفیلم با تصویري از آکواریوم شروع می.تر خواهد شدنزدیک

را داشتنیهاي مفلوك اما دوستهایی که تصویر ما آدمهاي محصور در آکواریوم باشد، ماهیرویاي ماهی
عنوان موتیف در سراسر چیزي که به. کندن را یادآوري میها و آرزوهایماها، غمتاباند و حسرتباز می

. زاده است که تداعی معنویت گمشده در دنیاي امروز را داردفیلم انعکاس دارد، صداي اذان مرحوم مؤذن
ین فیلم با نمایی از آب و ا. آرامش خیال استۀ، نماد امنیت و اقتدار و ماینماد افق و آرامش است» دریا«

ها را به نمایش پذیرد زیرا در واقع گویاي حقیقت و فطرت وجودي شخصیتدریا شروع و پایان می
دهد، را نشان می»سالومه«و » خسرو«کشد و باران که نماد رحمت و تبرك الهی است در فصلی کهمی

د ي فیلم در آرزوي زندگی آرام هستنهانمادي از این است که این دو شخصیت بیشتر از دیگر شخصیت
ا از جنس ها رزیرا تماشاگر قصه شخصیت. رسندبینند، نمیآمال خود میۀولی هر دو به آنچه که در کعب

شان را احساس ها بگذارد و رنج و شاديتواند خود را جاي هر یک از آنخوبی مییابد و بهزندگی خود می
آنچنان که گویی ما هر یک از . ها استملموس بودن شخصیتکند و این موضوع مدیون باورپذیري و

.ایممان دیده و شناختهاي از زندگیها را روزي روزگاري در گوشهآن
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