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:يكمقايسهرتريفنآيآيپازولينيومدهمده

ابراهيمدرظلمت

 

 صالح نجفی نویسنده:

 

آ و تررادوي   يماراي مرده    ری  هاسرووه  حاصر  وو هييافرم مافراوه  ر      تریرر  ي فنآ مده( و 1691پازولينی )ي آ مده

اي  ید فيلمنامر  شرا « آ مرده »پيونرد ایرن وو     پيش از ميالو( اسم. حلق 131پيدس    يمين نام وه یونان قدیم )اوهی

 ، پيش از مرگش نگاشرم و تریر( ترین كاهگروانان تاهیخ سينما، كاهل تئوووه وهایر )يموطن فن  اشد ك  یكی از  زهگ

اي  رراي تققر     ی اسرااو و البار  مقدمر    نگر فيلم ه  نا  وو نخساين آ مدهتریر،  فن البا  يرگز آن ها نساخم.    گفا 

  فيلمی وه  اب عيسی مسيح. وهایر ييچ یر  از آن وو فريلم ها نسراخم و نكار    هؤیاي  زهگ زندگی او  اشد: ساخان 

تروان   آ وه نظر واشم. از این حيث، مری   زهگ اپرا( ها  راي ایفاي نقش مده هتوج  اینك  او ماهیا كاالس )خوانندجالب 

ایرر  رزهگ ها تققر     وه   ر  واقعيرم نپيوسرا   تریر وهصدو  ووند ترا هؤیراي    گفم    ی  معنی يم پازولينی و يم فن

پرانوي یونرانی  ماولرد   سرو  هسال  )خوانند 14وهگذشم، پازولينی وه يمان سال ماهیا كاالس  1691 خشند: وهایر وه 

يراي المپير     تر وه ييچ فيلمی ظاير نشرده  روو و وه  رازي    )ك  پيشسال   54 ي آمریكا( ها    يمراه جوزپ  جنايل 

البار    (  رگزید ررJasonآ و معشوقش یاسون )  وو(  راي ایفاي نقش مده گام مدالی گرفا  پرش س  وه هشا  1691

تریر اما  يسم سال پر  از مررگ    آ ها  ازي كروه  وو. فن اپرا نقش مده تر، وه صقن  سال پيش 14وه جوانی، كاالس 

ساخم و از لویزیون فيلم وه تم ویدئو و    قصد نمایش ماسااو سينماي وانماهك    سراغ این مان هفم و آن ها  ا فر

ياي فيلمسازي  ا ووه ين ویدئو  هره جسم. شاید ييچ ی  از ایرن وو نسرخ  پيونرد     آن فرصم  راي آشنایی  ا امكان

ساخم كراهش ييرزي    گفم اگر وهایر فيلمی هنگ میتوان  فرمال وثيقی  ا كاهياي وهایر نداشا   اشد: ن  می -سبكی

اي  اي اسرووهه     سراغ قصر  توان اوعا كرو اگر اسااو  شد و ن  می جوان می تریر فن هالعاو نزوی     فضاي  صري فوق

ویگرر سرينما دان   گزید )ي   سا، حاص  كاهش وه هویر  آثراه شراعر     پازولينی  رمی ههفم هييافای يون نگاه ویژ می

 گشم.( كوكاو می

كند  لم ها از خروسالی  یاسون آغاز میاوهیپيدس نداشم. او في   لقاظ مضمون نيز پازولينی كاه يندانی    نمایشنام  

سراي  زهگ یونان  ي واپسين ترادويآ مدهپروازو ك  مقوه اصلی ترادوي  و فقط وه ی  سوم پایانی  فيلم    وقایعی می

اي كر  ماوجر  خيانرم     كشرد: لقظر     آ ها    تصویر می تریر فقط وو هوز از زندگی مده فنويند. وه مقا  ،  ها شك  می

د و فروایش ك  پ  از اناقام يولنراكی كر  از یاسرون    نوي اي ك     او فرمان ترك كوهینم می و، لقظ شو شویش می
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آ  ر    ياي فمينيسای از واساان مده تریر تفسيري سياسی  ا مای  گوید. وه نظر اول، هوایم فن گيرو آنجا ها ترك می می

قهرمران  »ی  ا وهایر    قرائای كيركگوهي از نسبم ترش و وه پيوندي فلسف ياي پنهان ويد ك  البا  وه الی  وسم می

(، 1113) لررز  تررس و  دی  فيلسرو  قررن نروزوه وانمراهك،      ينان ك  وه كااب  ی )آن «شهسواه ایمان»و « ترادوي

 -شرق، تمردن  -ياي جاافااوه غرب یازو. وه مقا  ، پازولينی  يشار    واسازي تقا    ندي شده اسم( وسم می صوهه

آ از  جراوو نظرر واهو: اناقرام مرده     -اسووهه یرا تعقر    -و عقالنيم كرواه مي  )مؤنث( -ه عقالنی )مذكر(طبيعم، گفاا

تروان   تمدن غرب از مظاير آن اسم. از حيرث سرب  نيرز مری     زوه هكن واپ یاسون وه هوایم پازولينی عمدتا اناقام 

واه پازولينی مشايده كرو.  ا «سينماوهیا »ب تریر و اسلو ياي امپرسيونيسای فن تفاوه این وو هييافم ها وه ميزانسن

آ  مرده  هقدهنشناخا ( از اسرووه  تر این وو هوایم عالی )يريند عموماً تر و مشخص توان    تقلي  وقي  این مقدم  می

 ترین سيماي فرزندكشی وه عالَم افسان ( وسم زو. )مخو 

  كننرد كر  يدیر    قويی نگهداهي می« پشم زهین» معبدي اسم اسم ك  وه آن از  آ كاين ياي یونان، مده وه اسووهه

توانسم    خواسم خوو فضرا   ناطق  واشم و می هيرم     آوميان  ووه. این قوچ از يوش و خرو  رخوهواه  ووه و قو

قروچ وه  ويرد امرا از  رد حاوثر  سررانجام ایرن        پشم ها ضامن قدهه و وفوه نعمم قراه می ها  پيماید. زئوس قوچ زهین

گرجساان ياي شرقی وهیاي سياه و وه جنوب قفقاز ) اي    نام كولخي  وه كران  شوو، وه ناحي  ر انی میزمين ق خاوه

يا    سرركروگی یاسرون    كند.  دین قراه، كوشش آهگونم اي اسم ك  وه يمين شهر زندگی می آ ساحره امروزي(. مده

ماو قدهه و وفوه نعمم از اقوام نيم   ر ر شررق.   راي ه وون پشم زهین نماوي اسم از تالش یونانيان  راي  ازیافان ن

آینرد،  را ایسرااوگی     اندازند و  راي سررقم  پشرم زهیرن مری     شرقی كولخي  لنگر می  يا وه كران  اهي، وقای آهگونم

آ(  شوو ك  وخار پاوشراه )مرده   شوند. قص  از آنجا آغاز می ياي آن هویاهو می آئيا  پاوشاه آن ویاه و نگايبان گنجين 

ويد تا  را آن ترن خرویش ها يررب كنرد و از        ازو و    نيروي سقر خوو هوغنی    ولداه خویش می یاسون ول می   

آ پشم زهین ها  ر ایرد   شوو  ا مساعده مده گزند آتش ادوياي نگهبان معبد وه امان ماند.    ير هوي، یاسون موف  می

آ مظهرر   منظرر، مرده   ررو. از ایرن        كوهینم وه یونان می گيرو و  ا خوو آ ها    يمسري می و از هوي قدهشناسی، مده

آیرد و وه   نيروياي سقر و جاووي شرقی اسم ك  يمراه  ا پشم زهین )نماو قدهه(    سرزمين عقالنيم و تمدن مری 

ز گذهو:  راي آنك  پدهش ها ا آ وه این هاه از يم  ييزش می شوو. مده ك  و اسير غم غر م می اي  ی آنجا يون غریب 

آلوو پيكرش ها  ر سر هاه  كند و اعضاي خون كشد و مُثل  می تعقيب خوو و یاسون و يمرايانش  ازواهو،  راوهش ها می

كند. از این لقراظ، او   آ  راي هضایم خاطر ولداهش از ييچ جنایای فروگذاه نمی  نا    هوایم اساطير، مدهرر  اندازو می

 آید. زمين    شماه می  ر ر خاوه ونم فرينگ نيم غليان مي  مؤنث و يم نماو خش هيم نمایند
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( اسم كر   ر  نراح  از او    Iolcosگرفان تاج و تخم ایولكوس ) اصلی یاسون  راي تصاحب  پشم زهین،  ازپ  هانگيز

پرده یاسرون ها از    - پسر پوزئيدون - (Peliasشوو يون عمویش پلياس ) اند. یاسون وه كووكی یايم می غصب كروه

كنرد و پرروهش     شوو. قنووهسی    نام خيررون او ها  رزهگ مری     كشد. یاسون موف     فراه می زیر می تخم شايی   

تنر  و   اند ك  سر، نريم  ياي یونان يا نژاوي از ييواليا وه اسووهه اش ك ناائوهوس يا یا    تلفظ یونانی ويد. )قنووهس می

اي واهو. او  ررخال    يرا، خيررون جایگراه ویرژه     قنوروهس  اسب واهند. وه ميران  ازوياي انسانی واهند اما  دن و پاياي 

يرا جملگری وه مكارب يمرين قنوروهس شراگروي         راوهان خشن و  يگان   ا فرينگش وانا و خرومند اسم. آهگونرم 

ي از هوي وربر اناهرا. نكار  اینكر ، يرراكل  وه ن     يراي  ری   نيكری  خيرون ناميرا  روو و وجرووش سريشرم     كنند. می

شروو و از   نراكرونی مری   كند و او مباال  ر  وهوي جانكراه و تقمر     زيرآگين خيرون ها زخمی میاحاياطی  ا تيري   ی

ي آ مرده سرپاهو. پرازولينی    د و جران مری  نك يمين هوي  ا هضایم خدایان جاووانگی خویش ها    پرومائوس يدی  می

يراي فريلم،    ترین لقظ  مهم كند و وه یكی از ياي خيرون    یاسون خروسال و سپ  نوجوان آغاز می خوو ها  ا وهس

وهون خوو یاسرون  ر  خيرر و      مي  ووگان - قدهه  ا خيرونی ووتاشدهآ و عوش  یاسون ها وه گيروواه خيانم    مده

 سازو.( مواج  می - شر

گروو. پاوشراه غاصرب )پليراس(        اميد اناقام از عموي غاصبش    موطنش  ازمیهسد  یاسون يون    سن مروي می

گذاهو: آوهون  پشرم زهیرن. یاسرون     ه اسم  راي آنك  جوان هزمجو ها از سر  از كند  راي او شرطی میك  وحشم كرو

یاسرون اناقرام   شروو.   يا( هيسپاه شرق مری     يمراه پهلوانان  زهگ یونان )آهگونم« آهگو»پذیرو و سواه  ر كشای  می

شوو وه كوهینرم    هاند و او مجبوه می یولكوس میآ ها از ا گيرو ولی آكاساوس )پسر پلياس( او و مده مرگ پدهش ها می

آ  كنرد و مرده   اقامم گزیند. )وهگيري پلياس و یاسون يم  خش مهمی از واساان اسم: پلياس  ر  عهردش وفرا نمری    

تواند  ا قدهه جراووي خرویش    گوید ك  می آ    وخاران پلياس می  ندو. مده جویی    كاه می تمهيد غریبی  راي كين

قوع  قوع  كنند و او ها وه پراتيلی  رزهگ از آب و گيايران    وان گرواند. كافی اسم وخاران پده خوو ها پده آنان ها ج

ميررو.   افزاید و پليراس مری   آ البا  گيايان جاوویی ها    پاتي  نمی آ او ها  از جوان سازو. مده جاوویی  جوشانند تا مده

از واسراان ها  كند. پازولينی البا  این فصر    شهر اخراج میآ ها از  آكاساوس، پسر پلياس، از يمين هوي یاسون و مده

 گذاهو.(   كناه می

هوو: زوج  شوو. ا ادا يم  ييز  ا خو ی و خوشی    پريش مری   گزیدن وه كوهینم آغاز می آ از زمان سكنی ترادوي مده

اي اجنبی و  يگان   را   ساحرهآ ها  شوند اما ايالی كوهینم مده گذهانند و صاحب وو فرزند می عاش  وه سال ها  ا يم می

یا ند و از سوي ویگر، یاسون مباال    عش  وخار جوان و زیبراي كرئرون پاوشراه كوهینرم      فرينگ و وین خویش می
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ا خروو ه  گو اینك  وه هوایم او یاسون وسوس  رر كند یاسون آغاز می تریر هوایم خوو ها از يمين وسوس  شوو. )فن می

 (.آميزو وموكراتيكی از كشوهواهي می    نيم   شاي سياسی معوو     ا انگيزه

 راه يمرين    زند(  ر هویداوياي فاجع  سوم پایانی فيلم پازولينی ها هقم می )ك  ينانك  گفايم ی اوهیپيدس   نمایشنام

 گيرو، او  ر   ردترین   میآ  مده شوو: وقای یاسون تصميم    ازوواج  ا كرئوز )وخار كرئون( و ترك وه سال مامركز می

شروو و حرال، او  رراي اناقرام      ویردگی مری   شوو، غم غریبی و غر م مزید  ر خيانم افااوه می وج  ممكن وانهاوه و ت 

  از طری  پسران خروسالش    عنروان يدیر  آ  مدهياي ویاه خویش اسم.  يا و آیين گرفان ناگزیر از  ازگشم    عاوه

شروو و خروو ها از  لنردي     كنرد از خروو  يخروو مری     ن مری فرساد ك  تا    ت يایی  راي وخار كرئون می عروسی جام 

یا د ك  كاه از كاه گذشا  اسم:  شاا د و وهمی اش می اندازو و وه پی او پدهش نيز. یاسون پ  از این واقع     خان  می

آ  مدهسون و شان ها شبان     قا  هسانده و خان  ها نيز    آتش كشيده اسم. فيلم پازولينی  ا فریاوياي یا پسرانآ  مده

 هسد.    پایان می

ي او يم از هسم هایج آ مدهكند )از این جهم،  ها  ا اسلو ی مساندگون  فيلمبرواهي میآ  مدهپازولينی تقریباً تمام فيلم 

انگيرز سرينماي ينرري وه     پرروه و ويرم   گيرو و يم از سرب  خيرال   ياي تجاهي فاصل  می وه سينماي ياليووو و فيلم

كند. وه   يند ك  تقریباً ييچ ویالوگی آنها ها يمرايی نمی ( وه  خش اعظم فيلم،  يننده مناظري می رخوهو  ا اساطير.

انرد كر  وه قررن     ياي اقروامی هفار    ياي فيلم، انگاه گروه مساندسازي  راي ثبم و ضبط مناس  و آیين لقظ  يشار 

اش ها  . پازولينی تا لويراي مسرقوهكننده  كنند  يسام، گویی  يرون از مرزياي تمدن شهرنشينی و صنعای، زندگی می

 الكان، آواي هازآميرز سرناوهي ایرانری و گراه حاری        اي شمال آفریقا، آوازيایی از منوق  ا نواي سازياي  اوي و كو  

خوايد گوش تمدن صنعای ها مهياي  صدايا و آوايایی ك  پازولينی می كند رر از موسيقی خاوه ووه يمراه میاشاهاتی 

پيار گا ری   راي سراخم و تنظريم موسريقی مران      هكنند م خيرهركن كند، آن يم  يسم سال پيش از حشا اساماع

 .مسيح  آخرین وسوس

آميرزي واهو كر  طری آن قنوروهس حكريم )خيررون  را         وهآمد كنای  ي پازولينی پيشآ مده طوه ك  اشاهه هفم، يمان

 ون خروسال وه اهه روهو ك   راي یاس خوشو: سخنوهي شو شبايم    آ رايام لينكلن نيسم!( آغاز می ك   یاي  يهره

كنرد، وه   يا و احوال و اعمال ایزوان و ایزو انوان یونان سخنرانی می اسووهه ره و تباهش و يمچنين حكمم و فلسف تي

( و سرپ  جروانی   سرالگی  11يایی زمرانی، یاسرون از خروسرالی  ر  نوجروانی )      گير او  ا جهش سخنرانی نف حين 

شرنویم! ایرن جهران     ونولوگ( مری ك   اقی فيلم ویالوگ )وه واقع م   اندازهآغازین فيلم، تقریباً   وقيق  3ه هسد. و می

 اه  )لوگوس یونانی( اسم. پ  از آن، پازولينی ما ها غرق وه ونياي جاوو و مناس   عموماً خشونمقول و نو   سيوره

سرازي و   آمراوه شرق. پازولينی  ا صبوهي مناس     ر ر  ام نيم كند، جهان ماقب  گفااه و نو  اقو میآ  مده  هیزان و خون
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آنك  ييچ كالمی  ،  یآ مدهكشد: وه حضوه  قر انی كرون مرو جوانی عضالنی وه كولخي  ها    تصویر می  لقظ  لقظ

مرروم كرولخي  خرون او ها  رراي  ركرم مقصرول       كننرد و    ر ز ان كسی جاهي شوو، مرو جروان ها پراهه پراهه مری    

انگيرز ها پرشروه و    ایرن آیرين يرراس    - گویی  ا يمردلی تمرام   - هیزند. پازولينی ياشان  ر گيايان و وهخاان می زمين

اسراطيري يراليووو،  لكر      -ياي عظيم تراهیخی  لشكر پروده  ينيم ن  سيايی ی ك  میمنمایاند. البا  مرو شاعران   ازمی

جهانی ها  ر  مرا نشران ويرد كر        كوشد یقا. پازولينی میاي اسم از  وميان تركي  و شمال آفر تصویرياي مساندگون 

زنی وه آن    عم  آمده اسم ك   عديا  راي اناقام گرفان از مروي ك  او ها خفي  و خواه خوايد سراخم    خميرمای

   ترین كاهيا خوايد زو.  وسم    مخو 

: ويرد  وفاواهي نشان می« سينماوهیا »ياي فيلم    اصول سنم  يا و وه  سياهي ویگر از فص  پازولينی وه این صقن 

سرينماي  »اي و ن  ایفاي نقشی، و البار  نر   ر  سرياق      سينمایی ك  وه آن ن   ازیگري يسم، ن  وكوهي، ن  فيلمنام 

سن و عاهي از ميانجی تدوین(،  لكر  يمچرون دان هوش    )سينمایی منهاي ميزان 1641  دان هوش وه وي«  واسو  ی

ي پرازولينی  آ مرده  يا، بم كند. وه این لقظ ثوشد حقيقم  اسووهه ها  ر هوي واقعيم فيلم ك : پازولينی می1691  وي

نمایرد، سرينمایی كر       ندي، غيروهاماتي  و غيرهوایی و از این منظر سرراپا سياسری مری    سينمایی  دوي، فاقد صقن 

   بخشرد و البار  ایرن يمر     تجاهي صدایی نداهند صدایی ویژه -كند    كسانی ك  وه سينماي مسلط هوایی تالش می

كنرد )زنری كر  از قضرا      ياي اپراي قرن  يسام ها وه این گيروواه گرفااه می ترین شمای  ماجرا نيسم، او یكی از  زهگ

اسرم(.   - ياي اهوپایی ونياي جدید و    ظاير  ریده از هیش  - و آمریكا - خاساگاه تمدن اهوپایی - یونانپيوند   حلق

خوهوه و جالیافار    ياي ناب  صري ونيایی صيق  نماي فيلم لقظ   ياي خاهجی، نما  صقن وه سراسر فيلم، خاص  وه 

اي كر     نكا  رر ند: وهسم پيش از غروب خوهشيدا مشهوه گرفا  شده« ساعم جاوویی»سازند؛  سياهي از نمايا وه  می

 لو و ظلمم، اوج و سقوط.تالقی  شكوه و زوال، تأل  لقظ یا د:  واللای سخم نماوین وه كاه پازولينی می

 رازیگران )اعرم از     يراي كرامالً ناتوهاليسرای  يمر     آفرینری  ناشی از نقرش  ي پازولينی عمدتاًآ مده هكنند قدهه مرعوب

ی ينان كر  پرازولين   ها آن« اساطيري»و ن  « واقعی»ياي  توان آهگونم    هاحای میرر  ياي اصلی و فرعی( اسم نقش

آهام و خاموشی ك  سرشان    كاه خوو گرم اسم و البا  ير وقم خوش ك   آفریده    تصوه آوهو: مروان ساوه و غالباً

غریرب  يراي   وه یكری از لقظر    رند.  وهگيري يم لذه می هشماهند و از تب و تاب جنگ و ولهر وسم ويد مغانم می

كند، این مروان جوان ياج  كشد و قوع  قوع  می يا می وناهياي آهگ  راوهش ها وه  را ر يشمآ  مدهفيلم، ينگامی ك  

و ونيراي یاسرون وه يمرين    آ  مرده ميان ونياي   كنند: آیا فاصل رّ نگايش میييچ احساس یا واكنشی   رّ و    یو واج و 

كلی يایی اكسپرسيونيسای نيز وه كاه خرویش گنجانيرده و  ر  شر     شوو؟  ا این يم ، پازولينی لقظ  لقظ  پدیداه می

( نيرز اشراهاتی   1619-1613) ایروان مخرو   ياي اسااو سينماي هوس، آیزنشااین،    ویژه وه  آميز    ميزانسن طعن
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  وسوسر فيلم  هاي، ماسيمو جيروتی، سااه آفرینی  ازیگري حرف  ياي وه اه كرئون  ا نقش تر از يم ، صقن  واهو. )مهم

 نخساين فيلم مكاب نئوهئاليسم ایاالياسم.( آميز گرويی، ( ك     اعاقاو مناقش 1611ویسكونای )

هویاهویی یاسرون و پليراس  ازجسرم. ينگرامی كر         ي پازولينی ها  اید وه لقظآ مده   گمان من، كليد وهك جهان 

امروز تو ييزي غيرمناظره ها وهخوايی یافم: پاوشايان يميش  موظ    گوید: ز    یاسون میيپلياس  ا لقنی تققيرآم

سان، ك  سفر پرخور یاسون ها    شرق  راي آوهون نماو قردهه و فراوانری    و  دین« ول خوو عم  كنند.نيساند    ق

انگراه نر      انردازو،  كند، پشم زهین ها جلوي پاي پلياس می كند. اما وه كمال تعجب، یاسون اصالً تعجب نمی قده می  ی

گویرد:   ش پر   گيررو. آنگراه  را خونسرروي مری      انگاه ك  قراه  ووه وه ازاي آن، تخم شايی ها از عموي غاصب خروی 

)این جمل  ها هوي تصویر آهام « تر از قلمرو حكومم توسم وجوي من    من نشان واوه ك  جهان  سياه وسيع جسم»

گویم از نظرر   خوايی،    تو می و اگر می»ويد )پيش از آنك  از پيش پلياس  روو(:  شنویم( و اوام  می میآ  مدهو موقر 

[ ييچ معنایی نداهو و    يريچ  آ مدهييسم: این پشم ووه از آن سرزمين ]مشرق زمين، یعنی يمان ویاه من حقيقم 

هوو و عوراي قردهه ها  ر  لقرایش      از كرا  پليراس  يررون مری     آ مدهیاسون عاشقان  وسم وه وسم « آید. كاهي نمی

تجر ر   آ  مرده یاسرون و    ها از هاه وو معاشقكند و  يننده گذه زمان  وواع می يا عد از آن، یاسون  ا آهگونم خشد.   می

خير و شر خيرون )قنووهسری كر  او ها    هوه كوهینم يساند. یاسون  ا وو يهرآ  مدهيند سال  عد، یاسون و كند.  می

ه یر  انسران   أه قنووهسی حكيم ) را هیرش( و ویگرري وه يير    أشوو: یكی وه يمان يي  زهگ كروه  وو( مواج  می

)و  ر  واقرع   شردن   طلبی یاسون ها وه این ووپراهه  خيانم و قدهه  نخساين نشان رر و سبي (كروه ) دون هیش  اصالح

شرنوو كر  ايرالی كوهینرم از او      اش مری   ينيم ك  از ندیم  ها میآ  مده  ينيم و سپ  شدن( سيماي خيرون می  شري

 -يراي زنانر    وو نمراو قردهه  )آ  مرده ي، يم پشم زیرن و يم ه سقر و جاووي او وحشم واهند.  اهترسند و از قده می

ي آ مرده وينرد. قهرمران     تر كوهینم فایده و شأن خوو ها از ك  می زمين( وه ونياي مامدن اساطيري  طبيعم و مشرق

پازولينی، وه حقيقم، یاسون اسم ك  وه كشاكش نيروياي ماخاصم طبيعم و تمدن، شرق و غرب، عشر  و قردهه،   

وخار كرئون، و وه نهایرم    نماید( و زیبایی وخاران تر می سالی از خوو او  زهگ 51كم  )ك  وسمآ  مده  زیبایی  ماوهان

 ويد. شوو و    ی  ضر م يم  ها از ك  می وو سيماي خيرون ووپاهه می

اقابراس كراهگروانی وانمراهكی و  را       تریر وه وانماهك،    ز ان وانماهكی،  رپای ي فنآ مدهاگر    هاسای مهم  اشد ك  

تریرر و وهایرر يمروطن سروهن      هاسرای تصراوفی نباشرد كر  فرن      وانماهكی ساخا  شده اسم و اگر  ر   يایی ينرپيش 

تریرر هوایرم غریبری اسرم از      ي فنآ مده كيركگوهند، شاید  اوان گفم )اگر از وادگان فيلسو  وانماهكی  هره جویيم(

هيوب شراید وه يهرا  « ی ترادیر  كوشش»گویم  ك  میاین«. شناخای  امر اخالقی تعلقي  غایم»كوششی ترادی   راي 

زیرا كاه كيركگوه  ر مداه تفاوه آشكاه ميان ا راييم ) ر  تعبيرر فيلسرو  وانمراهكی،      تفكر كيركگوه ماناقض  نماید،
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 هگرروو. قهرمران تررادوي وه يراهيوب حروز      آهمانی او، آگاممنون( می   )نمون« قهرمان ترادوي»و  «(شهسواه ایمان»

زنرد: آگراممنون    مری ه آهمانی واالتر )ولی  از اخالقی( وسم    عملی )   ظراير( غيراخالقری   ماند زیرا وه ها اخالق می

قر رانی  »تر )ولری يمچنران وه يراهيوب ایردئولودی  یونران يرومري(        گنيا( ها وه هاه آهمانی  زهگ وخار خوو )ایفی

اخرالق فراترر    ه   طوه كام  از حوززند ك  او ها  یكسره مافاوه اسم: او وسم    عملی می، اما وضع ا راييم «كند می

اخالق ها وه نسبم  ا خوو     هك  حوزیا د  اخالق( وسم می هاو  ا عم  خوو    غایای واالتر ) يرون از حوز رر  رو می

یر  وولرم یرا كشروه و نر   رراي        هن  وه هاه نجاه ی  خل ، ن  از  رراي صريانم ایرد   اندازو. ا راييم  حال تعلي  می

فرزنردش ها  سرازو  «  امعنا»دایان و خالص  ن  وه هاه ييچ آهمانی ك  كاه او ها وه ياهيوب اخالق فرونشاندن خشم خ

كنند )یكی وخاررش   نماوین هویاهویيم ك  فرزند خوو ها قر انی می -اي سان، ما  ا وو پده اسووهه كند.  دین قر انی می

اش  كند: یاسون. یاسون    یكباهه خانواوه ضاف  میكليدي پده سومی ا هتریر    این وو يهر ها و ویگري پسرش ها(. فن

اش وه سفرياي پرخور  ووه )و یاومران نرروو    اش و يمراه يميش  كند: زنش ها ك  یاوهش، ولداوه ها قر انی )ترك( می

مقض خاطر یاسون از يم  ييزش گذشا ، از یاه و ویاه و  راوه و شأن و منزلرم خرویش، و اینر  مهررش     آ  مدهك  

 ين و عشقش  دل    نفره شده اسم( و البا  وو پسر خروسالش ها. دل    ك

سرتا پا سيايپوش  ا كاليی سياه ك  سررش ها   ،از  اال ،هاآ  مدهشوو ك   اي آغاز می وينده تریر  ا نماي تكان ي فنآ مده

د. او وه سراح  وهیرا   وير   يند( نشان مری  ها نمیآ  مدهيده )تا واپسين نماي فيلم،  يننده يرگز موياي  لند تنگ پوشان

كند  ويد. زن ناگهان ویده  از می يایش ها  سا  و پيداسم ك  اندويی یا فكر سنگينی عذا ش می وهاز كشيده و يشم

پایران خروو    گيرو و وه ماهپيچی حلزونی    يررخش  ری   گذاهو و شااب می آید و  ناي يرخيدن می و ووه ين  اال می

ييچكاكی(. فضاي فيلم وه ك  ترسيم جهانی اسم گرفااه وه سرگيج  و «  سرگيج»ويد )حركای از جن   اوام  می

شروو ترا  ر  ونبرال      وهو و عذاب اليم زنی ك     ونبال تبدی  عشقش    نفره،    فكر اناقام اسم. اما آنچ   اعث مری 

اي  مران اسرووهه  گویی  الك  مافاوه از آ  مدههوپاي كيركگوه وه فيلم فن تریر  گرویم این اسم ك  يم یاسون و يم 

زنرد )او وه   وسرم  ر  خيانرم    قردهه   تمامی مروي اسم ك   ر  جهرم شرهوه    كنند. ن  یاسون    خویش عم  می

ييرزي وه   ررر  اش  گذهو كند ك  انگاه  راي نجاه ویاه او ناگزیر اسم از خانواوه وگو  ا كرئون جوهي صقبم می گفم

كشد ك  انگاه ن  از سر  اناقام  لك      نيز جوهي وو پسرش ها میآ  مدهياي  رخوهو ا راييم  ا ياجر و اسماعي ( و  مای 

آ  مرده شوو و نر    فرمان خدایی ناگزیر اسم آن وو ها قر انی كند. و البا  ن  یاسون  سان آگاممنون قهرمان ترادوي می

نفرر تنهرا   پسرندیده نيسرم یر     »گویرد كر     شهسواه ایمان  سان ا راييم. یاسون خواب    كرئون و مالزمانش مری 

و سپ  وه تشبيهی نيم  افالطونی وولم ها    یر   « يا افاد حكومم كند و پسندیده نيسم ك  قدهه    وسم تووه

كند ك  ناخدایش كرئون و كاهكنانش مالزمان وه اه اویند و خوو یاسون اميد واهو ك  سكانداه خرو ی   كشای مانند می



 

1 

مرومان كوهینم یاو  ديد ك  وه صرلح و آهامرش زنردگی كننرد،     خوايد     خووش می   راي آن  اشد. یاسون    گفا

كنرد و وخارر زیبراي جروانش ها  ر  عقرد او        كرئون وه عوض او ها واماو خوو مری «. مرگ  اعزه»حای اگر    قيمم 

وه این ویاه  اشد  ا ترو يمبسرار   آ  مده گذاهو: تا وه شب زفا   راي یاسون شرطی سنگين میآوهو )وخاري ك   وهمی

اند ك  وه اكثرر   هوهوهآوياي سفيد    صوهه ويليزي تووهتو  یاسون و عروس جوانش ها پاهي   يم شد. تمام خاننخوا

اش جردا   اي او ها از يمسرر ترازه   يایش هویاهو اسم، حای وه  سار خواب پاهي  وخار و ندیم   يا یاسون  ا سای لقظ 

 (خوا د. نما ]سيلوئيای[ می كند. یاسون  ا تصویري سای  می

گرذاهو،  را صرداي     وه نخساين سكان  فيلم، پ  از آنك  گویی خووكشی نافرجامی ها پشم سر مری آ  مده وه مقا  ،

يرا  عردا  را     آیگيوس اسم ك   نا     عضی هوایرم آید: این مرو  مروي از كشای كويكی نزوی  ساح     خووش می

از ایرن مررو   آ  مرده  هوو( طرفر  اینكر ،   زولينی نمری اي  ر  آن وه كراه پرا    اي ك  ييچ اشراهه  كند )قص  ازوواج می آ مده

گيررو كر   ر  او وه ویراه      ويد( قول می هوي خوش نشان میآ  مده   « غریبساان»سيما )تنها كسی ك  وه این  خوش

 ينريم ينگرامی    ویرده مری   خيانم هاین زن وهوكشيد هفيلم ك  ما لبخندي    يهراي وه  خووش پناه ويد. تنها لقظ 

گرایرد، يراكر  پسرر     كند. لبخندي ك   الفاصل     تلخی می اول فيلم  اه ویگر  ا آیگيوس ویداه می  ماسم ك  وه ني

تریرر ایرن اسرم كر  پر  از       ترین نكا  وه هوایرم فرن   افاد. اما مهم ی  ر پا    شده    گری  میمكويكش  ر اثر زخ

اي   راز  ر  شريوه   آ  مدهدهش یعنی پاوشاه(، نخساين گام  راي اناقام گرفان از یاسون )جان  اخان  نوعروس و سپ  پ

 شوو. می« فرزندكشی»سر مافاوه  ا هوایم اوهیپيدس )و پازولينی( وسم    كاه  سر  

ي فن تریر وو پسرش ها وه ن  وه خان  و وه  سار خواب و  ا ياقو،  لك  وه فضاي  راز و  ر  ينگرام يوشرياهي و     آ مده

جروهي وو پسررش ها    آ مرده  كنرد.  آویرز مری    رو اه حلر   خای خش  و  یياي وه  يداهي  ر هوي ی   لندي از شاخ 

يا يم خبر نداهو ك  قرراه اسرم    كند. وه ترادوي اوهیپيدس هوح  چ  گيرو  لك  قر انی می كشد ك  انگاه اناقام نمی می

اي  هوي وسيل ي فن تریر وو پسرش ها آ مده ازند. اما     وسم ماوهشان كشا  شوند و سرانجام يم وه خواب جان می

ترر   اي    واهشان آویزو. شرگفم  كشد( تا آخراالمر  ر پشا  كشد )و وهو می    طوالنی می مانند سوهتم  وه مسيري 

تریر ا راييمری   ي فنآ مدههساند:  شوو و    او یاهي يم می آنك  پسر  زهگار )يمچون اسقاق( گویی از قصد او آگاه می

خدا و    يمراه شویش وه فضراي غریبری وه حدفاصر  تررادوي و      جهانی  یاسم وه ظلمم، شهسواه ایمان اسم وه 

اخرالق ها معلر     هكوشند حروز  ي فن تریر ير وو میآ مدهزند. یاسون و   ایمان، اخالق و تعلي   وینی آن، وسم و پا می

  یاسرون آگراممنون   اخالق    وسم آهند، نر  هگروانند اما  دون آنك  غایم واالتري اخالقی یا غایم واالتري وهاي حوز

آومی سفري اسرم  ر  وهون ظلمرم    زندگی »آوهو.:  تریر وه پایان فيلم این جمل  ها می ا راييم. فن آ مدهشوو و ن   می
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تواند هاه پيدا كند. زیرا خدا قاوه اسم ييزيایی  ر  وجروو آهو كر      ، كنراو؟[، آنجا ك  فقط خدا می«ول تاهیكی»]   

  «ا  اوه آوهو.ييچ انسانی جرأه نداهو    آنه

يراي   كنند: یكی    جهران پرآفاراب و نروهانی  آیرين     يا ها هوایم می تریر وو گون  سفر    ونياي اسووهه و فنپازولينی 

تاهي ك  گویی خدا  ا آن قهرر كرروه اسرم )شراید  ر        و گذاهو و ویگري    جهان ظلمانی و تيره می ونيایی گمشده پا

ي مدهن اوسم:  يسم سال  عد، فن تریر واسراان زوجری ها   آ مده یر،    تعبيري،تر فن وجاليمين اعاباه  اوان گفم 

 رازو.    پرو و جران مری   خان   يرون می هشوهانگيزشان از پنجر  شان وه گرماگرم معاشق كند ك  فرزند كوي  هوایم می

كررون از هاه   ر رانی واون از هاه كشران، ق  كنرد. نجراه   یكشرد یرا هاحرم مر      اه، وه پایان مرو اسرم كر  زن ها مری    این

 ایمان شدن...(. آوهون از هاه  ی گرفان، ایمان اناقام

وهخشد: يم  ييز انگاه  ، وه پرتو نوهي غيرزمينی و غيرطبيعی می تریر،  رخال  جهان پازولينی ي فنآ مدهجهان   يم

كنرد. وه   ها طررو مری   وه تاب تبی سوزان مشاع  اسم، آتش جان  زنی تنها و غریب ك  وه خرمن جهانی افااوه ك  او

 ر  ترسريم جهرانی    « نگاهي تاهی »و « مقوكاهي» ا « كياهُسكوهو»گيري از اسلوب  تریر  ا  هره نماياي واخلی نيز فن

آغرازو و وه   لرزو، اسلو ی ك  واوینچی می مانند وه پرتو نوهي ك  مدام می يایی می پروازو ك  وه آن آوميان    سای  می

تریرر،    خشد و البا  ك  وه كاه فرن  ياي هوشن و تاهی  ها شده می ، اسلو ی ك  تباین  خشهسد هاواوجو    اوج میكا

مانند، مسير یاسون  راي هسيدن    قردهه از   ياي زندانی مخو  می ياي سيايچال  يا  يش از ير ييز    واالن واخلی

شروو )يرون    رو، او ن  قهرمان ترادوي می  از غر ای    غر ای ویگر پناه میآ  مدهگذهو و وه مقا  ،  يمين ويليزيا می

گویی  ر    - «معنا  ی»شوو )يون گري  تن    كاهي  كشد( و ن  شهسواه ایمان می پسرانش ها وه هاه ييچ آهمانی نمی

تواند   نمیآ  مدهآوهو.( زخم  ييچ ييزي    وسم نمی« از وسم واون»تن سپروه اسم،  ا این  - هحم فرمان خدایی  ی

  تر شوو... ( مريم پذیرو، فقط  اید عمي  و عمي )و گویی نباید


