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مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده براساس آرای هایدگر در هستی و
زمان
فریده آفرین

*

استادیار ،گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

(تاریخ دریافت مقاله ،98/10/09 :تاریخ پذیرش نهایی)1400/02/04 :

چکیده

هدف مقاله این است که نحوه طرح مفاهیم هایدگر درباره زمان و مكان در «هستی و زمان» را مبنا قرار دهد و بر اساس آن روايت
حال شخصيتها مطالعه كند .دو مفهو ِم زمانمندی و مکانمندی با رويكرد اگزيستانسيال به جهان
فیلم فروشنده را با توجه به یافت ِ
تعريف میشوند .یافتحالهای دازاین نبض رابطه او با حالهاي جهان را تنظیم میکند و رابطهها و چيزها را به مثابه چیزی و یا
چیز دیگری عيان ميكند .یافتحالهای دازاین مبنای عمل اوست ،عملی که خودفهمی دازاين در آن مستتر است .نتیجه نگاه
هایدگری به فروشنده اصغر فرهادی اینکه دراين فيلم خانه و فروشنده پیر ،يعني دو ام ِر وابسته به سازوكار سرمايهداري ،کلیت
پديدارشدن اين روابط براساس يافتحالها و حال ،به صورت چيزي يا چيز ديگري،
جهان هرروزه عماد و رعنا را از هم ميپاشند.
ِ
تعيينكننده مكان و زمان و آشكاركننده روايت است.يافتحالها و حالهايي كه پيوست به روابط تصويري بهوجود ميآيد ،عالوه بر
پديدار كردن انواع مکانمندی یعنی دوری و نزدیکی ،موقعیت  -فضا و فضای اگزیستانسیال انواع هستندهها ،انواع زمانمندی اکنون،
گذشته و آینده مربوط به آنها را تعیین میکند .عملكرد عماد نشان میدهد چگونه نسبتها و یافتحالهای مبتني بر روابط،
يا روابط تصويري در اگزیستانس او را چون یک روشنفکر متوسط حال و نيز نيمهعصيانگ ِر انتقامجو پديدار ميكند و وجوهي از
شخصيت او را رقم ميزند.
واژههای کلیدی
مکانمندی ،زمانمندی ،فروشنده ،دازاین ،هایدگر.
* نویسنده مسئول :تلفکس.E-mail: f.afarin@semnan.ac.ir ،023-33340062 :
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مارتین    هایدگر    ( )1976–1889یکی از چالشبرانگیزين و تأثيرگذارترين
فيلسوفان قرن بیستم است .نفوذ هایدگر برای هر بحثی از پساساختگرایی،
ِ
پسامارکسیسم و سیاست هویتي ،مهم محسوب شده است (Emerling,
 .)2005, 158-159او در کتاب هستی و زمان تالش میکند هستی و
زمان را یکی کند .او یکبار هستی را براساس زمان و باردیگر زمان را
براساس هستی درک میکند (خاتمی .)99 ،1391 ،بنابراین در این کتاب
خود زمان مسأله مهمی است .به نحوي كه زمان را به منزله وجه ديگر
مکان و وابسته به «داي» دازاين 1توضيح ميدهد .دازاین سه برونخویشی
دارد و مبتنی بر خطوط همدازاینی و انتظارات َکسان 3بر هر یک از امکانها
بدون تصمیم قبلی افکنده میشود .در هر افکندگی براساس یافت حالی

عمل میکند .با همین الگوی زمانمندی ،مکانمندی براساس يافتحال و
حالها ،روابط با دازاینهای دیگر ،قطع رابطه با آنها ،خطوط همدازاینی و
نیز تأکید بر عمل و فهم پیشاهستیشناختی ،تعين ميشود .فرض پژوهش
اين است كه تأکید هایدگر بر يافتحال و حال و نيز عمل و فهم مستتر در
عمل بر آن اساس خود روابط را به مثابه چيزي يا به منزله چيزي ديگر،
عيان ميكند .همچنين اين عيان كردن با توجه به تعيين نوع مكان و زمان
نوعي روايتمندي را به همراه دارد .با این مقدمه در این پژوهش پرسش
این است که با چه تأکیداتی میتوان انواع زمان و مکان هايدگري در اين
فيلم را مطالعه کرد؟

روش پژوهش

مناسبات عملی متعلق به هستی ابزارها است .دوم اینکه «در» حاکی از
شیوه خاصبودن درگیرانۀ دازاین در جهان با ابزارها و دیگران است .به
گفته هایدگر هستنده دم  دستی ،دارای ویژگی نزدیکی است .نزدیکبودن
به معنای در نظرگرفتن فاصله مکانی مشخص و معلوم نیست .بلکه به
معنای بهدستگرفتن و سروکار داشتنهاي هرروز است که واجد خصلت
نزدیکی است .هستندگان هر یک نزدیکی متفاوتی دارند ،اما این نزدیکی
را اندازهگیري فواصل دم  دستی و فضایی معلوم و معین نمیکند ...به
دستگرفتن و کاربردنی که واجد پیراموننگری است به این نزدیکی نظم
میدهد .پیرانگري دلمشغوالنه ،آنچه را که به این شیوه نزدیک است ،از
لحاظ جهتی که در آن همواره قابل دسترسی است ،تعیین میکند ....ابزار
جای خودش را دارد یا در غیر این صورت در دوروبر است و این حالت
را باید اساساً از واقع بودن محض در یک موقعیت مکانی تصادفی هستنده
فرادستی متفاوت دانست (هایدگر« .)137 ،1389 ،کجا» منظور خصلت
ابزاری هستنده و تعلق به یک کلیت ابزاری است (همان )138 ،که از
آن تعبیر به ناحیه 11میشود .ناحیه مربوط به در دستبودگی هر یک
از ناحیههای پیشینی نسبت به هستی هستنده در درستی است و صرفاً
وقتی جلب توجه میکند که در وجوه ِ معیوب ،دلمشغولی کشف شود.
هستنده فرادستی در موقعیت مکانی تصادفی قرار دارد وقتی چیزي را در
جاي خودش نیابیم ،ناحیۀ آن مکان از حیث ناحیهبودنش برای اولینبار
آشکار میشود.
مکان هستندههای فرادستی به فضا-موقعیتها تبدیل میشود .وقتي
ابزار دیگر کار نمیکند ،نهتنها وجه ابزاری و کاربرد آن از كار میافتد ،بلکه
جای آن ابزار هم از قلم میافتد .جای ابزار برای خود آن علیالسویه است،
اما وقتی تبدیل به فرادستی میشود ،جای آن به فضا موقعیت تبدیل
میگردد .نه اینکه شئ دمدستی یکسره مکان خویش از کف داده باشد،
بلکه به جاي ابزار بدل میشود ،به یک موقعیت فضایی .در این صورت
ابزار یا هستندههای فرادستی ،عرض ،طول و ارتفاع خود را به ما نشان
میدهند .میدانیم ،دازاین به واسطه در جهان هستناش مکانمند است.
هستن متوسط ،به سوی ایده جهانیت
خصلت اگزیستانسیال در جهان
ِ
به طورکلی پیش  میرود .جهانیت جهان پیرامونی  ...اشاره به مکانمندی
جهان دازاین هر روزه ،جهان پیرامونی است
دارد .اولین یا نزدیکترین
ِ
(همان .)89 ،اما به همین محدود نیست به این دلیل که مکانمندی دازاین

براي اين پژوهش روش تحليل محتواي كيفي به كار رفته است.
چارچوب تحلیل را آرای هایدگر در هستی و زمان فراهم کرده است.
در روش تحلیل محتوای کیفی واحدهای بنیادینی برای تحلیل انتخاب
میشوند و براساس آنها اثر هنري ،فیلم ،خبر ،پوستر و يك وضعيت ،بحران
و غیره تحليل ميشود .در این تحقیق نسبتها و یافتحال ،تعيين كننده
نوع زمان و مكان هستند که به تعریف هايدگر از جهان و اگزيستانس
دازاين وابسته است.

پيشينه پژوهش
در مورد پيشينه ،با توجه به منابع فارسي ،عنوان و نمونهي مشابه این
ي و زمان
تحقیق یافت نشد .اما به صورت مجزا مکانمندی و زمان در هست 
هايدگر و همچنين تحليل فيلم فروشنده در پژوهشهایی دنبال شده كه
به آنها در فهرست منابع اشاره شده است.

جهان هایدگری
جهان 4به مفهوم هایدگری فضایی از امکانها و توانستنها است.
پرسش هایدگر از چگونگی هستی هستندهها در جهان است .هایدگر سه
نوع هستنده دمدستی ،5فرادستی ،دازاین را پیشنهاد میکند .هستنده
دمدستی مربوط به ابزار 6و شبکه ابزاری است که دازاین میسازد .وجود
این هستنده مقدم بر هستنده فرادستی 7است .هستنده فرادستی از اختالل
یا خرابشدن ابزار یا سازوکارشبکهای و خدشه در ساختار بهوجود میآید.
وقتی هستندهای خراب ميشود يا از جا خارج میگردد ،اختالل و ناكارآيي
براي دغدغههای عملی ،فرصت مشاهده در فاصله ،8تأمل و پرسش نظری
را در آن ابزار بهوجود میآورد .دازاین به منزله هستنده سوم تفاوتی با دیگر
هستندهها دارد .اوست که پرسش انتولوژیکال طرح میکند .اوست که
قدرت فرافکنی بر امکانها را دارد .امکان عبارت است از آنچه دازاین توانایی
انجام آن را دارد .دازاین در هر امکان ،به خاطر 9و به منظو ِر 10عمل میکند.

مکانمندی و فضا
هستنده دمدستی به منزله ابزار به اینجا و آنجای معینی متعلق
است که درگیرانه به یک کل ابزاری تعلق دارد (هایدگر.)138 ،1389 ،
«در» که برای دم  دستیها و ابزارها به کار میرود به معنای درگیری با
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با دیگر هستندهها متفاوت است .مکانمندی دازاین خصلت دوریزدایی
و جهتمندی دارد( .هایدگر ،)141- 140 ،1393 ،دوریزدایی در وهله
اول و ً
غالبآ نزدیکسازی پیرانگرانه بهنزدیکیآوردن به مثابه تهیه و تدارک
دیدن ،آمادهکردن و دمدست داشتن است .این دوریها در زندگی هر
روزه دازاین تعین یا قطعیت مخصوص دارند .دوریزدایی دازاین به منزله
هستن دوری  زداینده ،همچنین دارای خصلت جهتگیری است .هر
در
ِ
نزدیکسازی پیشاپیش جهتی را در ناحیهای اختیار میکند که به واسطه
آن هستنده دوریزدایی شده خود را نزدیک مییابد دلمشغولی  پیرانگرانه
دوریزدودن جهتگیرانه است (هایدگر.)145 ،1393 ،
نه مکان در سوژه است و نه جهان در مکان ،بلکه مکان در جهان
است تا جاییکه مکان بهوسیله در جهان هستنای که مقوم دازاین
است گشوده شده است (هایدگر .)149 ،1389 ،مکان دوری و نزدیکی
موقعیتی هستنده دازاین با سایر هستندههای درونی است .مکانمندی
ذاتی خود دازاین ،ناظر بر تقویم بنیادی دازاین به مثابه جهان است.
مکان در تقویم جهان شریک است .هستی خود مکان باید با نظر به خود
پدیده و مکانمندیهای پدیدهای گوناگون در جهت روشنگری امکانات
هستی بهطورکلی باشد (هایدگر .)151،1393 ،دازاین مانند هستندههای
دمدستی در جهان نیست ،آنطور که اشیاء ممتد داخل در یکدیگرند؛ یعنی
در جهان بودن دازاين را نباید ظرفی انگاشت که انواع هستندهها را چون
مظروفی در آغوش میکشد .دازاین به سیاق سایر هستندههای دمدستی و
فرادستی نیست که مکانمندی آنها با داخلبودن قابل تعريف باشد .دازاین
مرکز یا مرکز ثقل فضای اگزیستانسیال است ،مکانمندی آن با مکانمندی
سوژه دکارتی تفاوت دارد .به گفته هایدگر مالزم با سیاق طرح مقدماتی
و ابتدایی در -هست ...الزم بود تا حدود دازاین در برابر نحوهاي از هستن
در فضا ،که ما آن را  داخلبودن 12میگوییم ،بهروشنی محدود شود .داخل
بودن يعني موجودي که خود ممتد است به حدود ممت ِد موجودي امتداد
یافته محاط و محصور باشد[ .این] موجود داخلي و آنچه بر آن محیط است،
هر دو در فضا فرادست هستند» (.)148 ،1393
دازاین به منزله اینجا یا آنجا هستن در جهان است .این ویژگی در
جهان بودن دازاین اگزیستانس نام دارد« .دا» به معنای مکان وجه زمانی
هم دارد ،در حقیقت هایدگر وجه زمانی را از مکان استخراج میکند .مکان
و زمان نزد هایدگر معنای انتولوژیک دارد .مکان و زمان نه مانند تفکر
ارسطو امر خارجی و نه مشابه زمان و مکان کانت فرمهای محض شهود
هستند.
آنها مانند مکان و زمان هگل دو ابزار برای ساخت طبیعت و تاریخ
نیستند .نزد هایدگر مکان و زمان دو امر اگزیستانسیال و دو وجه یا حیث
اگزیستانس یا در-جهان  -بودن دازاین به شمار میآیند .مکان و زمان
نزد هایدگر ،مفهومی و مقولی و به معنای رابطه ظرف و مظروفی نیست
(خاتمی .)123-122 ،1391 ،اگزیستانسیال دازاین ،گشودگی خودش
است .دازاین هستی آنجا را« ،در» ،به عهده دارد .دازاین از اصل و آغاز،
آنجا در جهان است و اگر فاقد آن باشد ،نه فقط درواقع ،بلکه بهطورکلی
اگزیستانسیال دازاین ،محل
هستندهای با ذات دازاین نیست .مکانمندی
ِ
او را تعین میکند و بر آنجا بودن در جهان در یکی از امکانهای جهان،
مبتنی است .اصطالح «دا» یعنی آنجا ،همین گشودگی ذاتی را افاده
میکند .به دلیل همین گشودگی است که این هستنده همراه با آنجا

هستن جهان برای خودش ،آنجا است (هایدگر .)178 ،1389 ،ب ه عالوه،
ِ
دازاین به منزله آنجا هستن ،مجال تالقی با دازاین دیگری در جهاناش را
میدهد (هايدگر.)161، 1393 ،
درجهانبودن و گشودگی دازاین به امکانها[ ،مربوط به حال و
یافتحالهاي دازاين است] کارکرد قوای حسی انسان را امکانپذیر کرده
بودن دازاين ،موقعیتی است که
است (عبدالکریمی .)205 ،1396،آنجا
ِ
به نحوی معنادار ساختاربندی شده است .دازاین در این موقعیت عمل
میکند و وجود دارد (راتال .)57 ،1388 ،از اينرو ،دازاین مرکز فضاي
اگزیستانسیال است ،دوری و نزدیکی و سایر جهات به این مرکز بستگی
دارد .این فضاي اگزیستانسیال خود وجهی است از وجوه ِدر-جهان-هستن.
در نتیجه فضای دازاین بر اگزیستانس او ،به منزله شرط امکان آن مبتنی
است (کریمی ترشیزی .)80 ،1397 ،از آنجا که دازاین دربردارنده فضای
اگزیستانسیال یا روشنگاه است ،با حرکتش به فضای دکارتی جهت و شکل
میدهد .فضا با او حرکت میکند و دچار تغییر میشود ،نه اینکه فضایی
باشد و او را شکل و تعین بدهد« .حال» ،از وضعيت در جهان بودن ناشي
ميشود .هر يافتحالي به دازاين نشان ميدهد كه چگونه با توجه به جهان
اطراف خود ،وجود دارد (راتال .)53 ،1388 ،روابط دازاین در کل بر مکان
و زمان تقدم دارند و آنهارا میسازد .مکان و زمان را همین روابط میسازد
که بروز آنها به یافتحال دازاین در اين روابط ،وابسته است .یافتحال 13در
این آشکارسازی ،نحوه هستن خاصی را هم رقم میزند .هايدگر ميگويد
حالتها 13نمونههايي از ساختار عمومي هستي ما هستند كه او آنها را
يافتحال يعني شيوه تنظيمشدگي ما به سوي جهان نام ميدهد (راتال،
.)51، 1388
ش سنخ زمان و مكان را
در تمایز حال و يافتحال كه از نظر اين پژوه 
تعيين ميكند ،بايد به دقت تأمل كرد و مرز باريك آنها را حفظ نمود .حال
نه بيروني است و نه دروني بلكه از در-جهان  -هستن دازاين ناشي ميشود
و گشودگي را رقم ميزند .به گفته هايدگر «از حيث هستيشناختي،
حال نوعي آغازين از هستي براي دازاين است ...در آن دازاين ....نسبت به
خود ناپوشيده ميشود ...يك حال به ما هجوم ميآورد .حال نه از بيرون
ميآيد و نه از درون بلكه از در   -جهان   -هستن ،15بهعنوان نحوهاي از اين
هستي دازاين ،ناشي ميشود .اما ما با تمايزي سلبي ميان يافتحال و
درك تأملآميز چيزي در درون به اين طريق به بصيرتي ايجابي دربارهي
ويژگي آنها به منزله گشودگی ،دست مييابيم .حال ،پيشاپيش در هر
مورد ،در-جهان-هستن به منزلهي يك كل را ناپوشيده كرده ،و اول از همه
راهبري خود به سویِ چيزي را امكانپذير ساخته است .داشتن يك حال،
در وهله نخست به امر رواني مربوط نيست ،خود وضعيتي دروني نيست كه
بعدا ً به صورت معماوار به بيرون دسترسي پيدا كند و رنگ خود را بر چيزها
و اشخاص بزند» (هایدگر.)183 ،1389 ،

زمانمندي و حالتهاي زمان
هايدگر در کتاب کانت و مسأله مابعدالطبیعه ،با عطف به نقد عقل
محض و حتی رسائل ماسبق كانت سه سنتز دروني دريافت ،بازتوليد
و بازشناسي را سه بُعد اكنون ،گذشته و آينده در نظر ميگیر د (�Hei
 .)degger, 1997, 264-265در هستی و زمان با توجه به سه سنخ
هستنده ،و با توجه به اساس یافتحالهای دازاین در سه بُعد زمان طراحی
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میشود .هستنده اول گرفتار توالی و تکرار است و در ساحت اکنون وجود
دارد .هستنده فرادستی زنجیره و تسلسل اکنون را پاره میکند و برانگیزنده
پرسش نظری است .هستنده فرادستی مربوط به وقفه زمانی است و در
ارتباط با آن گذشته مطرح ميشود .چیزی كه از زنجیره ابزاری بیرون
مانده ،شفافیت16و صراحت مییابد و از پسزمینه مبهم و نامصرح بیرون
کشیده میشود .از طرف ديگر در وقفه ،ساختار پیشین مربوط به گذشته
است كه اهمیت مییابد.
18
17
دازاین با جهان درگیر است و با   -دیگران-هستن را تجربه میکند.
دازاین در عين حال ،میتواند برای دیگران هستنده دمدستی باشد .این
هستنده ،به انضمام اینکه دو نوع پیشگفته زمان را تجربه میکند «نه
هنوز هستن-توانستن» يعني امكان پيش رويش و در نتيجه آينده را اجرا
مي كند .دازاین خود را در حکم من هستم مشخص میکند .چون هیچکس
دازاين منتشر در دیگران است .دازاین همواره
خودش نیست« ،من هستم»
ِ
با یک امکان روبهرو ميشود كه يا آن را پيشتر اگزيده يا در امکانی هست ،یا
امکانی را خواهد اگزيد .دازاین عملی را در نسبتی انجام میدهد .عملکردن
یک فرآیند بیپایان است ،مدام باید در یک نسبت وارد شد .دازاین به
خاطر یک نسبت بیپایان که همواره باید بدان وارد شود ،همواره «نه
هنوز-هستن-توانستن» یا نه هنوز خویش است .نه هنوز ،تحقق نمییابد
و در اکنون حضور دارد .مهمترین زمان متمایز دازاین آینده است .آینده
هم نههنوز هستن توانستن یا پیشافکندگی در برابر نسبتهایی است که
همواره بدان وارد میشود .همواره پیشاپیش به صورت همبود با اکنون ،رو
به سوی امکانی است .در زندگی روزمره شکاف دازاین و امکانهایش از
بین نمیرود .بدین صورت نیست که دازاین یک بار وارد رابطه با امکانها
شود و برای همیشه دیگر نیازی به ورود به آنها نباشد .باید همواره دازاین
بر رابطهها و نسبتها افکنده شود .بدین ترتیب هایدگر میگوید ،پدیدار
بنیادین زمان ،آینده است .آینده همبود با اکنون ،یعنی همین پیشدویدن
به سمت امکانی که واقعاً امکانی آنجا ،در جهان است و دازاین همواره در
گشودگی دازاین ،در همین پیشدویدن
صدد رفع شکاف با امکان است.
ِ
است .دازاین ،آیندهی خود است ،آن هم بهگونهایکه در این آیندهبودگی به
گذشته و اکنونبودگی خویش بازمیآید .اگر دازاین را در نهاییترین امکان
هستیاش دریابیم ،خو ِد زمان است ،نه در زمان (هایدگر.)60 ،1393 ،

اضطراب و آینده اصیل
هایدگر در پاسخ به پرسش اینکه زمان چیست؟ میگوید پرسش زمان،
نگرش و تأملمان را به دازاین معطوف میکند ،در صورتی که مراد از دازاین
امر هستنده در هستی خودش است (هایدگر .)48 ،1393 ،نهتنها هستی
انسانی ،در مفهومی معین در زمان است ،بلکه باید بهیاری آن هر آنچه
زمان هست ،بازخوانده شود ،ناگزیر باید این دازاین در فرمانهای بنیادین
هستیاش مشخص بشود (همان.)50،
به قول هایدگر اصالت دازاین ،همان چیزی است که فوقالعادهترین
امکان هستی را میسازد .فوقالعادهترين امكان هستي ،هيچ يا بنيادي
است كه براساسآن شكل ميگيرد .اصالت به منزله منحصرترین امکان
هستی دازاین ،هنگام رويارويي با چيستي يا كيستي برهنه و عريان هر
ِ
دازاين رخ مينمايد .حیرت در پی دریافت دازاین ،در خو ِد هستندهای است
هستی خودش (هایدگر،
بنیادین
که میبایست آن را بشناسیم :در امکان
ِ
ِ

 .)55 ،1393زمانمندی اصل فردانیت یا چیزی است که کسی را آنی
میکند که هست.
فهم هستی اصيل دازاين وقتی صورت میگیرد که هیچ امکانی دازاین
را فرا نمیخواند .نه امکانهای گذشته و نه اکنون در این وضعیت دازاین
به سوی مرگ ،19يعني هیچ امكاني است .دازاین نمیتواند خود را بر آن
بیفکند .آینده اصیل ،وقتی است که هیچ امکانی از امكانهاي موجود به
دازاین گشوده نمیشود و او را جذب نميكند .در اضطراب همه امکانها
رنگ میبازد و جهان به منزله يك ساختار مفصلبنديشده اهميت خود
را از دست ميدهد (هایدگر .)195 ،1389 ،بروز اضطراب 20واقعی از آن
روست که دازاین در اعماق هستیاش مضطرب است .در اضطراب دو امکان
گشوده میشود :خودینگی ،ناخودینگی (هایدگر ،)251،1393 ،یک امکان
که دازاین در آن به سوی هیچ امکان و هيچ ارتباطی با سایر هستندهها
نیست تا خودش را بيابد.
در اضطراب همه دمدستیها و فرادستیها در محاق ،محو میشوند
و در نیستی فرو میروند .پدیده اضطراب نوعي احساس درونی نیست.
چیزی که در برابر آن مضطربیم ،هيچچيز و هیچجا نیست .اضطراب به
دازاین فردیت میبخشد .اضطراب ،هستن به سوی خودینهترین «هستن-
توانستن» ،یعنی آزادبودن برای فرآچنگآوردن است.
يافتن خويش در فاصلهيتسليم
به هميندليل ذاتِ دازاين ،هميشه
ِ
به جهان و آزادي از جهان رقم میخورد (راتال .)50 ،1388 ،دازاين با
یافتحال اضطراب خود را زيرتأثير فشار يك امكان تهي يا پرسش كيستي
خودش روبهرو ميبيند .در اضطراب دازاین در برابر خودش به منزله
«نه  -هنوز  -هستن   -توانستن» قرار دارد (هایدگر.)251-244 ،1389 ،
يافتحال اضطراب جهان را به منزله چیزی که اهمیت یا داللت خود را از
دست میدهد ،بر دازاین پديدار میکند و خود دازاين هم با يك يافتحال
به نحوي عيان ميشود .اضطراب یگانهترین چیز ،يعني پیشیجستن دازاين
ن او را بر او آشكار ميكند .پيشيجستن ،دازاین را
و تماميت هستنتوانست 
ِ
تمامیت
مطلقاً متفرد میکند و به آن مجال میدهد تا در این متفرد شدن از
«هستن توانستناش» یقین حاصل کند .یافتحال بنیادیِ اضطراب به این
خودِفهمی دازاین برحسب بنیان 21خودش تعلق میگیرد .هستن به سوی
مرگ ماهیتاً اضطراب است (هایدگر .)314 ،1389 ،مرگ نحوه هستن
آن اضطراب ،در جهان است (هایدگر .)317 ،1389 ،مرگ با پایان به
اگزیدن
منزله فرادستیبودن فرق دارد (همان .)308 ،مرگ به معنی نحوه
ِ
اضطراب ،به معنای فراپیش  -خود بودن 22دایمی ،نهاییترین نههنوز دازاین
است .پروا ساختمان بنیادین دازاین است .هستن به سوی مرگ در پروا
بنیان دارد (هایدگر .)333 ،1393 ،مرگ امکانی است که با امکانهای
دیگر متفاوت است .امکان «نه -دیگر -آنجا-هستن» ناتوانی از امکان
فرافکندن بر امکانهای جهان است« .در آیندهی پیشروی دازاینی که در
امر میانه 23و حد متوسط است خود او تکامل مییابد و در پیش دویدن به
امکان یگانه گذشتهاش آشکار
یکباربودگی یگانه تقدیرش ،در
مثابه یگانه
ِ
ِ
میشود .این فردانیت امر ویژه و اصیل و از آن خود دارد که به او مجال
نمیدهد به سوی فردانیتی رهسپار شود که به معنای شکلگیری تدریجی
خیالانگیز وجودها (هستی)های استثنایی است» (هایدگر .)72 ،1393 ،با
توجه به اين مطالب و اهميت حال و يافت حال به ويژه اضطراب كه خود
هر كس را آشكار ميكند ،ميتوان گفت ،نزد هايدگر دازاين در هستي و
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زمان براساس تصاوير ذهني عمل نميكند ،بلكه براساس روابطي عمل
ميكند كه تصويرياند .براساس عمل او تصويري شكل ميگيرد .دازاين
براساس روابطي كه تصويرياند ،عمل ميكند و ضمن عمل ميفهمد و
تصويري از فهم او تشكيل ميشود .براساس اين روابط تصويري ،ديدن به
مثابه چيزي يا به مثابه چيزي ديگر ،وجه روايي اگزيستانس دازاين را نشان
ميدهد .بدين معنا كه براساس پتانسيل مباحث هايدگر در هستي و زمان
ميتوان وارد بحث آثار هنري از حيث روايي شد .عالوه براين ميتوان از
محتواي مقاله سرچشمه اثر هنري از هايدگر استفاده كرد و آن را به آثار
سينمايي بسط داد.

جهان و اثر هنري
با نيمنگاهي به مقاله «سرچشمه اثر هنري» ميتوان گفت آثار هنری
جهانی را ميسازد(شیبر .)190-186 ،1397 ،هنر برای   هايدگر بسیار مهم
است ،زیرا نوع بينظيري از آشكارگي است :اثر هنری نهتنها موجود 24را
ميتواند آشكار كند ،بلکه وجود آن موجود را نمايان ميكند .اثر هنری
در مباحث هايدگر بهكارانداختن و راهاندازي 25است و فراهمكننده زمينه
دادن 82حقیقت است.
فعاليت 26آشکارگی و تثبيت مكان 27و مجال رخ ِ
رويدادن جهان و زمین را آشکار میکند .جهان ،قلمرو فعالیت
اثر هنری
ِ
29
انسانی و روابطي است كه دازاين در آن افكنده شده است .زمین نه
فقط به طبیعت ،موجودات طبیعی ،تودة ماده و مفهوم
نجومي 30سياره
ِ
اشاره دارد ،بلکه جایی است که مردم محل اقامتشان را در هر مکانی روی
آن بنا میکنند و جانپناهی برای آنان است ،بدون اینکه هیچ کوشش و
زحمتی برای ساخت آن مصروف كرده باشند (Heidegger, 1950, 41,
گشودگي خود آشکاركنندة مسيرهايِ متعدد تصميم
 .)45جهان به منزله
ِ
ضروري در سرنوشت تاریخی مردم را رقم میزند و زمین به منزله قلمروی
پوشيدگي ،پناهگاه و اماندهنده ،است .اين دو ،از یکدیگر ناگسستني
هستند ( .)Ibid., 47بنا به توضيح هايدگر این دو با هم در پيكار هستند.
این پيكار 31به معني بینظمی نیست 32.هايدگر مینویسد :در این «پيكار»
هر طرف مقابلي ،دیگری را به حد خودبيانگري 33و افشاي ماهيتش ارتقا
بودن آنها نيست،
ي
ميدهند ،اين امر نه تنها حاكي از تصادفي و احتمال 
ِ
منبع اصيل سرچشمة پوشيدة هستيشان
بلكه نشان از
ِ
واگذاركردن آنها به ِ
است .هر طرف مقابلي ،در تقال و پيكار ،ديگري را ورايِ مرزهاي خودش
ميبرد ( .)Ibid., 47-48اثر هنری یکباره به هر دو قلمرو -جهان و زمین-
تعلق دارد .این کار اثر هنری است که پيكار جهان و زمین را به صورت
نامتعين ،نگه ميدارد ،بدون اینکه بین آنها سازشی برقرار کند.کا ِر اثر هنری
تعيين جاي گشودگی ِجهان و عرضهکردن آن در زمین است .به گفتة
ِ
محل درد ،روشنيگاه يا ام ِر گشوده است .اثر هنري
هايدگر جايگا ِه پيكار و ِ
سبكي بنياد مينهد و با اين سبك شيوههاي اقامت داشتن در جهان را
چنان زيبا ترسيم ميكند كه ما را مجذوب خود ميكند.

فیلم فروشنده

فروشنده هفتمين فيلم بلند اصغر فرهادي برنده تعداد زيادي جوايز
بينالمللي مانند جایزه بهترین بازیگر مرد شهاب حسینی جشنواره فیلم
کن ( ،2016عقيقي ،)230 ،1396 ،است .داستان فيلم روايتگر حوادث
پيچيده زندگي عماد و رعنا است که بعد از متروكهشدن محل زندگيشان
43
و در جريان نقل مكان به خانه دوستشان بابك اتفاق ميافتد.

مکانمندی و زمانمندي در روايت فيلم
جا و مکان :توالی و تکرار

براي توضيح روابط حاكم بر جهان فیلم و امكانهاي ظهوريافته يا
پنهان و درك روابط مبتني بر آن ،توضيح سازوكار سرمايهداري در ابتداي
بحث ضروري است .جهان قلمرو فعالیت انسانی و روابطي است كه دازاين
در آن افكنده شده است .گاهي دازاين عالوه بر   روابط اگزیستانسيال ،در
روابطي افكنده ميشود كه از سوي سازوكار سرمايهداري طراحي ميشود.
سرمايه يك چيز نيست ،بلكه فرآيندي است كه در آن پول دائم
پول بيشتر به كار گرفته ميشود .سرمايهداران يعني
در جستوجوي ِ
همانهايي كه اين فرآيند را به جريان مياندازند-چهرههاي بسيار متفاوتي
به خود ميگيرند .سرمايهداران عرصهي مالي با قرضدادن به ديگري در
مقابل دريافت بهره پول خود را افزايش ميدهند .سرمايهداران سوداگر
ارزان ميخرند و گران ميفروشند .مالكين اجاره ميگيرند چرا كه زمين و
امالكي كه در اختيار دارند منابعي كمياب هستند (هاروي.)68 ،1394 ،
در فیلم فروشنده ،جهاني كه ساخته ميشود روي خطوط همدازايني
عماد و رعنا بنا ميشود .عماد معلمی است كه در میدان امکانها یا خطوط
همدازاینی از پیشمعين ،افکنده شده است .وي با دازاينهاي ديگر در
شبكهاي از روابط شغلي ،اجتماعي و خانوادگي ....،قرار دارد .انواع روابط
تصويري قلمرو فعاليت او یا جهان را سازماندهي ميكنند .روابطي كه در سر
پيش روي او و آماده اجرا شدن هستند.
او نیستند بلكه پيشاپيش و همواره ِ
سازوکار سرمایهداری با تأكيد بر مجتمعی که در نهایت نشست میکند،
در انواع روابط تصويري آنها در اگزیستانس رخنه میاندازد .مکانیسم بسازو
بفروش و خانههایی که بدون استانداردهای ساختوساز برای کسب سود
و سرمایه    سرهم سوار میشوند ،این تصاوير را خدشهدار ميكند .دستورات
اجراییشدهی بسازوبفروشها ،فضای مادی و روابط یک خانواده دو نفره را
ن را تخریب میکند .سرمایهداری،
هم بهوجود میآورد و هم در عینحال آ 
فضاهایی تولید میکند که نمود مادی ،عینی و ابژکتیو دارد .اما برای درک
ابعاد و تأثیر این فضا بر افراد فکر میکند تا هم به راحتی قابل کنترل باشد
و هم با کمترین هزینه بیشترین سودآوری را برای آنها داشته باشد .در
حقیقت فضای اگزیستانسیال افراد را تسخیر میکند ،آنها را به هم میزند
و کمتر مجال بروزیافتن به آنها میدهد .سرمایهداری برای کنترل افراد با
فضاهای عینی و مادی ،برنامهريزي ميکند .دازاین بدون این پرسش از چه
کسی هستم ،و دغدغه نحوه هستی و اگزیستانس و اقامت ،صرفاً با تأکید
بر روابط اجتماعی در جایی اقامت میکند و در واحه اکنون به سر میبرد.
سرمایهداری در چرخه دوم با زمین و روابط سرمایهداری پیشرفته تولید
زمین که مستغالت مینامند ،چرخه دوم سرمایه را بهوجود میآورد .به
این تعبیر ،هدایت سرمایه به سوی ساخت وسازهای مسکونی توسعه فضا،
تأمین اعتبار و سوداگری زمین ابزاری ثانویه برای کسب ثروت به شمار
میآید که مستقل از چرخه اول است .در اين چرخه صرفاً باوارسي رابطه
اجتماعي سرمايه و زمين ميتوان چنانك ه بايد و شايد بهره مالكانه را درك
كرد (فاین.)677 ،1387 ،
سرمایهداری روابطي را ساخته و یا آن را مطابق اقتضائات اقتصادی
فضای جهانی بازسازی میکند .در حقیقت ،از منظری باید به جای فضاهای
خاص یک کشور یا جغرافیا از فضای جهانی سخن به میان آورد.
تولید فضا بر اساس روابط اجتماعی و کنترل شده ،بنمایهای است
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دارای جنبههای صریح سیاسی و به سیستمهای در حال پرورش تولید
در سرمایهداری مربوط است ( .)Elden, 2004, 181جهانيسازي به
منزله يكي از وضعيتهاي چيرگي در ميدان استراتژيك سرمايهداري
در ستيز نيروهاي خود […]     تالش ميكند با فراموشي (و همگنسازي)
سلطه بر امور (و فضاهاي ناهمگن) را به دست گيرد (آفرين،1397 ،
 .)249با وجود جهانیسازی جهان تبدیل به یک ظرف همگن و یکپارچه
نشده است .به همين دليل هر کدام از دازاینها در چندین جهان (در
جهان-هستن=          اگزيستانس) در همتنیده زندگی میکنند که بر چیستی
ارزشگذاری و بر چگونگی حرکت او در جهان تأثیر میگذارد (بولت،
.)35-31 ،1395
از طرف ديگر از آنجاكه هژمونی سرمایهداری در و به واسطهي فضا
عملی میشود ،ميتواند جهانهاي دازاين در سراسر جهان را به يك شبكه
ساختاري همگن قابلكنترل فروكاهد .به ايندليلكه چیرگی بر فضاي
عيني و زمان به همراه کاوش بیوقفه برای چیرگی بر طبيعت از دیرباز
جایی مهم در ذهن جمعی جوامع سرمایهداری داشته تا سرمایه هر چه
بیشتر در فشردگی فضایی  -زمانی به حرکت در آید و فواصل اثرگذاری
متقابل فشرده و کوتاه شود (هاروی .)241 ،1394 ،در نظام سرمايهداري،
فضاي شهري ،هم مانند ساير ابزارها و كاالها« ،توليد ،عرضه و مصرف»
ميشود ،در نتيجهی آن« ،مصرف در جايگاه حقيقت قرار ميگيرد»
(تربتي.)28 ،1395 ،
فضای زندگی عماد و رعنا یک حریم خصوصی است که البته چندان
خصوصی هم نیست .شرایط کیفی سازهها و نحوة ساخت و تولید آنها خیلی
ساده خصوصیبودن آن را از هم میپاشند .عماد و رعنا تسلیم اقتضائات
عملی سرمايهداري هستند .اين امر تابعیت آنها از اقتضائات عملي يعني
اکنون را نشان ميدهند .به شیوه منفعالنه فضاها ،بر اساس روابط عيني،
منفعتطلبانه شكل ميگيرد .آنها صرفاً تحت فرمان ِاصول كژتابانه مجتمع
ساختمانی خود ،علیرغم میل باطنیشان باید آن خانه را ترک کنند .عماد
و رعنا حتی اگر به آن خانه دلبستگی داشته باشند ،نمیتوانند زندگی
عيني خود را در آن ادامه دهند .این انفعال ،در عبث  بودن ِ آرزوی عماد
ریشه میدواند« :ای کاش این شهر را ویران کنند و از سر نو بسازند ».پاسخ
بابک دوست عماد ،به این رویش کنترلنشدني و کم  وکیفیت ساختمانها
این است« :شهر را یکبار خراب کردند و دوباره ساختند و شد این» .در
ادامه فيلم ميتوان به ابزارها و هستندههای دمدستی پربسامد كه استفاده
آنها معطوف به هدفي است ،اشاره كرد و از اتاق خواب ،حمام ،تخت ،تشک
تخت ،پنجرههای شکسته ،عینک ،گربه و دوچرخه بچه نام برد (سجادیفر،
 82 ،79 ،1397و .)87

موقعیت  -فضا :وقفه و گذشته
ساختمانی که ت ََرک بر میدارد به منزله هستندهای فرادستی خود
را بر عماد و رعنا و سایر ساکنین آن ساختمان آشکار میکند و خود
ساكنين را به منزله تَرك كننده .آنچه تا پیش از این اهمیت نداشت و
دیده نمیشد ،آنچه که در پس فعالیتهای روزانه افراد شفاف بوده و به
صورت پیشاهستیشناختی استفاده ميشد ،روبهروی دیدگان ساکنین قد
میکشد .در مرحله بعد ،این ساختمان از محیط و از بطن زمینهای که در
آن قرار دارد ،بیرون کشیده و به چرایی علت این نشست ،پرداخته میشود.

به تعبیر بهتر ،در فاصله فرصت تأمل نظری برای ساكنين پیش میآید.
پرسش این است :چرا ساختمان نشست کرده؟     ....پاسخ بدین پرسش به
شیوه نظری از برساختهای بسازوبفروش جدانیست .گودبرداری زمین
چرایی ترکبرداشتن این
کناری ،میتواند به لحاظ نظری در خصوص
ِ
مجتمع پاسخ قانعکنندهای باشد .افرادی که با ترسی وافر مجتمع را
ترک میکنند هر كدام با نحوه ترك كردن خود ،به بازنمایی فضای روابط
اجتماعی حاكم در اين مجتمع کمک میکنند .بازنمایی فضايي که اکنون
تبدیل به هستنده فرادستي شده ،بدون تأمل بر فضای بازنمایی شده در
روابط اجتماعی غیرممکن است .از این بین ،وقتی با هستنده فرادستیای
چون ساختمان روبهرو میشویم مکان زندگي ِرعنا و عماد ،به هستنده
فرادستی و موقعیت-فضا تبدیل ميشود .هر كدام از اين افراد ممكن است
بتوانند در اين فضاهاي عيني ،داراي فضاي اگزيستانسيال خود باشند .البته
ما در ابتداي نشست ساختمان ،دغدغه آن را نميبينيم.
این وقفه ،نه تنها فرصت تأمل نظری و طرح چرایی نظری نشستکردن
و فرادستیشدن این ساختمان را ایجاد میکند ،بلکه امکانهای زیستهی
پشت سر گذاشته افراد را تحت كنترل سازوكار سرمايهداري زنده مینماید.
بازگشت گاه و بیگاه عماد و رعنا به خانه سابقشان و نشاندادن بقایای
ی متوسط شهريشان حاکی از همین امر است .دازاینها یا افراد
زندگ 
ساکن مجتمع در اینجا حین فرار از خانه و ِ
ترک آن ،به خانه به منزله
عامل فرار ،نگريستهاند .آنها معروض اثر تخريب و اختالل ساختمان قرار
گرفتهاند و پذيرش اين اختالل و واكنش به آن و فرصت تأمل نظري،
ارتباط احتمالي با فضاي اگزيستانسيال به زمان «گذشته» مربوط است.
افزون براین ،همانگونه که فیلم پیش میرود ،رعنا بهتدریج به هستنده
فرادستی تبدیل میشود .چون او بر اثر تجاوز ،از زنجیره روابط زناشويي با
عماد بیرون میآید ،همچنین خواه ناخواه به روابط اجتماعي و بازی در تئاتر
هم نمیتواند ادامه دهد .به نظر ميرسد همه آنچه ميتواند به شكلگيري
فضاي اگزيستانسيال رعنا و فراتر از روزمرگي براي پاسخ پرسش كيستي
او كمك كند ،از هم پاشيده ميشود .در این فیلم ،همان فضای زمانمند یا
اتفاق در حمام است که زندگي رعنا و عماد را به يك پسوپيش تقسيم
ميكند ،به همين دليل به آن فضاي زمانمند ميگوييم .اين فضاي زمانمند،
مدام با یک نشانهي جامانده و عالمت مانند سوییچ ،موبایل ،ماشین ،پول،
قطرههای خون حمام و راه پله ،جورابهای سوراخ پيرمرد ،بدتر زخم س ِر
رعنا برمیگردد .بهعالوه ،بازتولید این فضای زمانمند سرمیز شام (خوردن
ماکارونی) بسیار برجسته میشود.
ماکارونی به واسطه عوامل مرتبطی ،وجهي از این فضا را دوباره تکرار
و بازتولید میکند .این فضا یعنی حمام که رعنا بعد از حادثه نمیتواند
وارد آن شود ،فرادستی شده ،مانند شبحی است که بر روی فضا و زمان
قبل و بعد این واقعه سایه میافکند .تمام این نشانههای فیزیکی ذكرشده،
رعنا و عماد را داراي يافتحالها و احوال متفاوتي ميکند .بهتدریج این
یافتحالها به شکلگیری وجهی از شخصیت عماد منجر میشود که در
بخش بعد بدان میپردازیم .در این فیلم به هیچ وجه از امكانهاي زيستهي
رعنا و عماد و نحوه آشنایی و زندگی مشترک آن دو ،نماي بازگشتی
نمیبینیم و در غارهای گذشته تنهایی یا مشترک این دو سیر و سیاحتی
نمیکنیم .صرفاً واحه اکنون رعنا و عماد همراه با پیشدرآم ِد علی عظیمی
برای عشق این دو و نیز یک موسیقی کالسیکتر با مضمون ستایش رعنا،
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نشان داده میشود .مضمونی که به سرعت از عشق و پروای دیگری به
واسطه دخالت سازوكار سرمايهداري فاصله ميگيرد .در تئاتر اجرايي در
فيلم فروشنده شخصيتهاي اصلي يعني ویلی فروشنده و لیندا همسرش،
مرتب یک بازگشت به گذشته دارند یا گذشته و امکانهای زیسته پای خود
توسه ساله مدام
را از روزن اکنون به زندگی آنها باز میکند .ویلی شص 
شرايط لهشدنش زیر سیطره سازوکار سرمایهداری را مرور میکند .تالش
توگیر يادآوري و فراموشي« ،خود خودینه»اش
او این است در این گرف 
را بیابد .در نمایشنامه مرگ فروشنده زمان خطی ابژکتیو بر آن جاری و
ساری نیست ،گاهي گذشته ويلي گاهي شرايط كنوني او به نمايش در
ميآيد .رفتوآمدهاي قرينه و ناقرينه زمان فيلم ،تمام فضاهای مختلف
جهان فيلم دوباره به هم وصل
این نمایشنامه را متالشي و با تالقي در
ِ
مكاني يك فروشنده و پرسش
زماني-
میکند .اين نمايشنامه پوياييهاي
ِ
اگزيستانسيال او در اواخر عمر را بهتر به نمايش در آورده است .همچنين،
ِ
آگاهي بيشتري از شرايط زندگي فروشنده فيلم ،و فروخوردگيهايش در
تعقيب بيشتر
سازوكار سرمايهداري را به نمايش ميگذارد .به جاي تمركز و
ِ
اين شخصيت با تمهي ِد نمايش تئاتر در فيلم از او اطالع پيدا ميكنيم.
شخصيتي كه توانايي آگاهي از حقوق طبقه و قشري كه در آن
زندگي ميكرده را نداشته و به جاي آن ،خوشيهاي ناچيز و ناپايدار را
تجربه كرده و زندگي او توسط سازوكار سرمايهداري بلعيده شده است.
اکنون فيلم گاهي
این رفتوبرگشتهای زمانی از گذشته نمايشنامه ،به
ِ
بهصورت وارونه و گاهي مشابه وصلههای جورچین و متفاوت از آن
نمایشنامه را به این فیلم الصاق و در آن بازتولید ميكنند .افزون براین،
فضای تئاتر یا نمایشی از گذشته ،با پيچوتابدادن يا وارونه كردن فضا،
صحنههای زندگی خانه رعنا و عماد را بازتوليد ميكند .همچنين در هر
بحثی این واقعه یا فاجعه ،بازتولید میشود و فضای روابط اجتماعی رعنا
و عماد را دگرگون میکند .بدینترتیب نمایشی از گذشت ه در اکنون پا
میاندازد .گذشته همین امر سمج است.
در شرح آنچه از گذشت ه در اکنون فيلم برجاي مانده ،از نمونههای
هستندهها و نقشهای فرادستی شده به دلیل جابجاییهاي فیلم و
نمایشنامه ،میتوان به پالتوی قرمز در کمد زن مستأجر به نام آهو اشاره
کرد ،زني که تا آخر فیلم هم از لنز دوربین میگریزد .این پالتو بر تن ِمینا
ساداتی و صنم ِ فيلم ،جا میگیرد که نقش میس فرانسیس مرگ فروشنده
را بازی میکند .میس فرانسیس در صحنه تئاتر در حمام است و بهطور
تناقضآمیزی لباس قرمز بر تن دارد و مدعی است که لباسی ندارد .آهوي
فيلم ،در نقش میس فرانسیس نمایشنامه میلر به تله میافتد ،درحالیکه
در اتاق خواب ،بهجا ماندههای زندگي او مانند لباسها ،کفشها ،نقاشیها
و لباسهاي فرزندش و البته صداهای ضبطشده روی پیغامگیر تلفن هنوز
حضور دارد.
با اين به جا ماندهها ميتوان با فراخوانی مغناطیسی پارههای جس م او
به سبك دكتر فرانكشتاين چهرهنگاري احتمالي از او داشت .فرزن ِد صنم،
شبي كه با رعنا به خانه او ميآيد ،با ادامهدادن نقاشیهای کودک آهو،
نقش ویلی لومان با بازيِ
همان نقش را ادامه ميدهد .فروشنده فيلم در ِ
نمایشنامه تداوم مييابد .ترانه علیدوستی ،رعنای فیلم در نقش لیندای
نمایشنامه ،نقش حشمت همسر پیرمرد را هم ادامه ميدهد .ازاينرو ،با
رعایت فاصلهگذاری در نقشها از نمايشنامه به فيلم و تفاوت طراحی

صحنهی فیلم و نمایش ،دوام گذشته در اكنون به تصوير كشيده ميشود.

فضاي اگزيستانسيال :آینده و امکانهای پیشرو
در خانه جدیدی که بابک به این زوج معرفی کرده هیبت فرید سجادی
حسینی یا فروشنده نه تنها سایه شوم یک واقعه بلکه جسم تجاوز را به
نمایش میگذارد .پیرمرد فروشنده در این فیلم به صورت مبهمی نام ندارد،
یا نام نقشهایش را دارد ،بابا از طرف دختر؛ «همه  َکس» از طرف همسر و از
طرف عماد و همسایهها با اون عوضی بیهمهچیز و کثافت خوانده میشود.
ِ
تاریک پایداری سرتاسر فضای اگزیستانسیال
بوی تشويش و انتقام
عماد را پر کرده .عالوه بر حادثه اول هیئت شوم یک حادثه پیشاپیش
بر   خانه جدید این زوج سایه افکنده است .عماد در موقعيتهاي متفاوت
با يافتحالهاي گوناگون وجهي از خود را به نمايش ميگذارد كه در
بستر طرحوارههاي مورد انتظار واكنشهاي روانشناختي از او توقع نداريم.
با یافتحالهاي مختلف ،موقعيتها ،روابط و افکندگیها و کنشهای او
سامان ميگيرد .در حقیقت عماد با واقعهای محصول تنشهاي سرمايهداري
خانهاش را از دست ميدهد .به نظر ميرسد تجاوز براي فروبردن يا روآوردن
فضاي اگزيستانسيال او نقش مهمتري داشته است .از اين تجاوز ميتوان با
عنوان بيخانماني ياد کرد .به واقع به جز واكنشهاي رواني به اين اتفاق،
كه محل تمركز پژوهش نيست اما آن چيزي كه رعنا را تعريف ميكند
صرفاً جنس و جنسيت محافظت شده او در سايهي يك مرد نيست .بعد
از سپريشدن دوره بحران اتفاقاً فضاي اگزيستانسيال رعنا را بهتر درك
زن يك مرد بودن و
ميكنيم ،او ميتواند چيستي و كيستي خود را فراتر از ِ
محافظت او نشان دهد .در اين فيلم رعنا كه براي همسرش و حتي داسمان
چون هستندهاي فرادستي شده به صورت ِ امر غريب جلوه ميكند .در زبان
آلمانی کلمه آشنا یا شبیه  -خانه 35به معنای امرآشنا است .منظور از امر
غریب آشنا ،یا نهچندان شبیه خانه ،است.
غریب 36واژه
ِ
وقتی ما چیزی آشنا را به مثابه امری غریب تجربه میکنیم ،وارد فضایی
غريب میشویم که به طور شگفتآوری آشنا است .یا شاید در خانههایمان
قدم میگذاریم که برایمان ناآشنا است ،شبيه تجربه رويارويي با يك همزاد
37
(.)Richards, 2008, 85
وسوسه و تجاوز از سوی پیرمرد فروشنده تمام شبکه هستندههای
دمدستی و فرادستی عماد را از کلیت میاندازد .رابطه سلسلهمند حوادث
در اینجا به فاجعهاي جبرانناپذير ،بدل میشود .در پس تسلسل این
حوادث و فاجعه ،همهچیز و همهکس در سایه مداخله فروشنده در این
رابطه رنگ دیگری به خود میگیرد .اولین حادثه یعنی نشست زمین
موجب فرادستشدگی ساختمان محل سکونت عماد و رعنا است .دومی
واقعهای است که نه فقط آن فرادستبودگی ساختمان که پرسش از چه
کسی هستم یا کیستم عماد را پیشرو میآورد .امکانی درون عماد نفس
میکشیده که تصویری از آن را پیشتر ندیده بودیم .اما این امکان یا نه-
هنوز -هستن -توانستن ،هنگامی که رنگ و جالی فعلیت به خود میگیرد،
تصویری از عماد ارائه میدهد که برای ما چون بیگانهای است .بیگانهای که
چون آینده يعني «نه -هنوز -هستن توانستن» در اکنونهایش النه داشته
و فعلي شده است.
در این فیلم عماد با تصویر مرد ترکخوردهای روبهرو میشود که
جهانش را زیرورو میکند .تصویر مردی که پیري مفلوك آن را آلوده و
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ملوث کرده و او را به سمت خود ویرانگری و انتقام سوق داده است (عقیقی،
)185 ،1396؛ مردی که تاب تجاوز به ناموسش را نداشته و ندارد ،فراتر از
واكنش روانشناختي به نظر ميرسد كه يك لحظه فضاي اگزيستانسيال
عماد ساخته ميشود .پیداکردن این امر مزاحم و سمج آرامش و خواب او
را میرباید .عماد با تصویر شکست خوردهای از خود روبهرو میشود که
بدون ارادهاش ،بدون تصمیم از پیش گرفتهشدهای چون آوار بر سر او
خراب ميشود.
با توجه به توضيح نقش سرمايهداري در وضعيت فعلي عماد ،در این
مرحله از خالل بحث زمان به نقش فروشندگی در این ساز  وکار میپردازیم.
بحث درباره حالتهای تداخل تئاتر در صحنه نمایش مرگ فروشنده
آرتور میلر خواه ناخواه مبحث زمان را پیش  میآورد .همانطور که پیشتر
گفتیم اختالط زمانها ،خلطشدن فضاها   و جابجایی نقشهای واقعی با
محوریت زندگی رسوبزده یک فروشنده ،از عناصر برجستهی این فیلم
است .فروشندگی در سازوکار سرمایهداری   قالبریزی شده است .اهمیت
جابجایی الیههای زمان و چینههای مکان در زندگی و خاطرات فروشندهای
که در آخر نمیتواند به پرسش چهکسی هستم؟ خود پاسخ قانعکنندهای
بدهد ،گذشته یا امکانهای زیستهای را برای ویلی مهم میکند .از اینرو در
یک حرکت رفتو برگشتی میان گذشته و اکنون به سر میبرد ،درحالی
که اضطراب اگزیستانسیالی او را در بر گرفته ،امیدی ندارد ،هیچ امکانی او
حال اضطراب ،خو ِد گذشت ه و صحنههایی
را جذب نمیکند .براساس یافت ِ
از گذشته برایش اهمیت پیدا میکند .برای نمونه در بوستون هنگامی که
میس فرانسیس ِ
تشت رسوایی ویلی را در دست گرفته ،روبهروي بیف ،رژه
میرود .تداخل گذشت ه و اتفاقاً شکستهای آن ،همه امكانهاي پيش رو را
براي او بياهميت كرده است .براساس یافتحال اضطرابی که زوال عقل بر
او تحمیل کرده در نهایت ،فقط یک امکان یا «نههنوز -هستن -توانستن»،
یعنی «خودکشی» جلوهگر میشود و هيچ همين امكان او را جذب ميكند.
بهعالوه ،در این فیلم تکرا ِر متفاوت همان فضای زمانمند و تروماتیک
حمامی دیده میشود که قهقهه میس فرانسیس در آن طنین میاندازد،
قهقههای که در گوش بيف ،پسر ویلی چون سوت ممتدی کشیده میشود
و از او تصویر پدري بیوفا ميسازد .سازوکار سرمایهداری رویاهای افرادی را
سالخی میکند که ابزار تولید در دست ندارند .چندان که ویلی ...رویاهایش
سالخی میشود .اما ویلی حداقل ميتوانست تصویری از یک مرد آرمانی
از خود ،براي ليندا حداقل در سفرهایش به جاي بگذارد ،كه آنهم با قهقهه
ميس فرانسيس مخدوش شده است .اين تصوير براي پيرمرد فروشنده
هم در فيلم قابل تصور است .از دست رفتن تصاوير كليشهاي او و نيز
تبديلشدن به مردي خيانتكار .تصويري كه شكستن آن به تصميم عماد
و رعنا و بيشتر عماد وابسته است و نحوه برخورد افراد خانواده و آيندهي
پيرمرد را عيان ميكند.
سرمایهداری دامها و لنگرهایش ،را همهجا و نزد همهکس یکسان
نمیاندازد .سرمايهداري با چندين هدف استراتژیک و تکنیکهايش ،به
جان تصویرهای آرمانی افراد میافتد و آنها را به شیوه مطلوب خودش
سالخی میکند .تصویر آرمانی مردی آبرودار که در پنهان به همسری
سازگار بیوفایی میکند ،برای سرپوش گذاشتن بر آنچه باید باشد و نیست.
برای تصویری آرماني كه میخواسته باشد و نبوده  ...یا شاید فروشنده برای
فرار از مالل فروشندگی که سرمایهداری به او تحمیل کرده ،به ترفندهای

وسوسهآور ،برای فرار از مالل میآویزد .اما همان سرنوشت محتومی در
انتظارش است که در انتظار ویلی بود :آستانه مرگی تراژیک .اما چه کسی
فروشنده را به تنگنای مرگ میکشاند؟ عماد .قهرمان در این فیلم نه هملت
است ،نه گرفتار سرنوشت تراژیک ادیپ شهریار .قهرمان عماد شکست
خورده است که تصویر آرمانیاش به یغما رفته ،قهرمانی تراژیک که اصول
اخالقی مورد ستایش او کفاف نیرنگها و ترفندهای سرمایهداری را نداده
است .بنابراین او براساس تعرضی که دریافت کرده و يافتحال خشم ،که
ن را گذشته نام دادیم ،خود را بر امکانی میافکند و آینده را ميسازد.
آ
جهان قهرمان فيلم ،از هم پاشيده و روحیه لطیف و شاعرانهاش خش
برداشته است .همیاد و همزاد عماد شبحی است انتقامگیر .عماد با سیلی
جانانهای قصد دارد ُدشنه انتقام را در پشت پیرمرد فروکند.
عماد برای خالصشدن از این امر سمج و مزاحم ،در این میان چندان
هم نگران رعنا نیست ،بلکه این تصویر خشدار و خدشهدار از خودش را
نمیپذیرد .مرد مبادی آداب ِ مدرس ادبیات ،بدون اینکه بخواهد به دیگران
تجاوز کند ،متجاوز به حريم ديگران خوانده ميشود و به او تعرض ميشود.
همین هجوم زورکی و شکاف عامل تأثیرپذیری خود از خود شده است.
خودی که منتشر در دیگران است و خودی که با پرسش کیستی خود
روبهرو میشود و بيديگران در خلوت درگير اين پرسش كيستي ميشود.
اين دو خود ،از هم فاصل ه پیدا میکنند .در این جا «در حدومرز مفرط این
شکاف در واقع چیزی جز شروط مكان و زمان بر جا نمیماند[ ]...در این
حدومرز انسان خود را فراموش میکند ،زیرا کام ً
ال درون لحظه است....
انسان چیزی جز شکاف یا گسستی نیست که مانع از به هم پیوستن
قبل و بعد خود با یکدیگر میشود ،شکافی که قبل و بعدی را که با هم
همقافیه نیستند ،پخش میکند» (دلوز .)57-56 ،1396 ،در حقیقت این
پیرمرد ِفروشنده نیست که عامل شکاف است ،خود پرسش اگزیستانسیال
هستم عماد است که به گسست و رویارویی «خود با خود»
یا چهكسي
ِ
منجر میشود .خودی که منکسر و منتشر در دیگران است و خودی که
حال اضطراب بلعیده شده و در خلوت با پرسش کیستم ،چه كسي
با یافت ِ
هستم ،روبهرو شده است .از این مصاف چه بیرون میآید؟
بعد از اتفاقي که برای رعنا و عماد اتفاق میافتد ،دیگر نمیتوانیم
بگوییم آنها را در میدان اقتضائات عملی و سازوکار سرمایهداری میبینیم.
برای عماد ،تجاوز ،در قالب بنیادی است برانگیزنده سوال كه پرسش
اونتولوژیکال یا هستیشناختی او را سامان میدهد :از بعد حادثه «من
کیستم» او سربرمیآورد .تصویر مرد اديب و ناموس دوست چه شده؟
چرا داسمان یا اظهارنظرهای کسان ،از این اتفاق موضوع عجیب و غریبي
ساختهاند؟ ظاهرا ً این گفتگوهای بیحاصل از سوی داسمان یا کسان ،ذهن
عماد را پیچ میدهد و روحش را مانند خوره میخورد تا انتهای فیلم این
پرسش و جستجو برای پاسخ به آنها ،در مسیر از تسلسلافتاده زمان فیلم
پيش ميرود.
این «اتفاق/تجاوز» تمام اکنون حضور عماد را در تمام مکانهای
دمدستی یا فضا-موقعیتهای فرادستی ،جاها و مكانها ،پر کرده و
همین امر به مکانمندی جدید عماد و رعنا شکل میدهد ،يعني فضاي
دازاین دارای گسست یا کسی که با
اگزيستانسيال .حضور عماد به منزله
ِ
پرسش کیستم روبهرو شده ،زمانها ،مکانها یا فضاهای مختلف را شكل
ميدهد .این اتفاق و یافتحال آن ،و نحوه اگزيدن آن در انتقام ،به این

21

مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده براساس آرای هایدگر در هستی
و زمان

ترتیب تعینبخش سایر فضاهای رابطه عماد و رعنا شده است .طوری که
روی سایر روابط اجتماعی آنها در تقابل با افراد ،پديدهها و ...اثر میگذارد.
عماد سر صحنه تئاتر به صورت بداهه دیالوگهایی که نمیتوانسته و یا
رویش نشده به دوستش بابک بزند ،روبهروی او در نقش چارلی به زبان
میآورد .از آنجا که او را هم مقصر میداند ،الزم میبیند به دليل رابطهاش
با آهو زني كه قب ً
ال آنجا ساكن بوده ،جایی با بداهه پراندن مرتیکه هرزه به
او هم اعتراض كند.
عماد بعد از دورانداختن جورابهای دستفروش شبگرد  ،دستهایش
را میشوید .گویی از چرک و کثافت جورابِ سوراخ ،دست میشود ،اما از
طرفی دستان تمیزش را برای انتقام بزرگتري آماده میکند .عماد برای
یافتن عامل این امر سمج مزاحم جستوجو را آغاز میکند .این جستوجو
طلب «چه کسی هستم» است.
در ظاهر
يافتن عامل تجاوز و در حقيقت ِ
ِ
عماد میخواهد به عمل ،مطابق تصويري دست بزند که تاکنون ظهور
نیافته .حتي ما به منزله بيننده شايد انتظار شكلگيري چنين تصويري را
نداشته باشيم .عماد با ِ
يافت حال خشم و نحوه اگزيدن آن ،قصد کرده ،این
پیرمرد بهظاهر آرام و باآبرو را نزد تماشاگران به موجودی چندشآور و حقیر
تبديل کند ،موجودی که کیسه/پالستیک رسوایی (قرصهاي جامانده) او
را به دست خانوادهاش میدهد .عماد برای تصویر گسلدار خود است که
میخواهد دست به عمل انتقام بزند .انتقام از ن ُقصان در تصویری که به
گردن او آویخته شده است .عماد در پاسخ یکی از دانشآموزان خود که
حین پرسوجو درباره عزادران ب َ َیل اثر غالمحسين ساعدي ،از او میپرسد
یک آدم چطور گاو میشود ،پاسخ میدهد :بهتدریج .آیا عماد  -مانند پيرمرد
فروشنده -به تدریج گاو میشود؟ خبرنکردن اورژانس توسط عماد براي
مردي در حال مرگ ،به همان اندازه وهمناک است که پیرمرد فروشنده،
رعنا را در خون رها و فرار ميكند.
آیا در هر دو نمونه یکی حفاظت از ناموس یا بهتر حفاظت از تصویر
ِ
حفاظت خود از اتهام بیآبروی و
میل کسان ،و دیگری
آرمانی برساختهی ِ
خيانت ،از نجات جان یک انسان مهمتر است؟ عِماد با کشاندن پیرمرد به
آپارتمان متروک ،مجازات دازاین خاطی یا متجاوز را خود برعهده میگیرد،
تا زندگی را به چرخه عادی برگرداند .در اينجا خانه ،عامل بيخانماني
فروشنده پي ِر نمايشنامه و نيز خانه متروک عماد در یک نقطه باهم تالقي
ميكنند 38.دیوارهای گسلدار و آیینههای شکسته ،خانه متروك حاكي
از انتقام نيمهتمام و تصوير مخدوش عماد و ميل به تكرار اين انتقام در
قالب رفتارهاي اجتماعي مانند تندخويي و تنبيه كالمي دانشآموزان و
حال خشم و نفرت از نه -هنوز -هستن-
اعتراض به بابك ،است .يافت ِ
توانستنها یا شكاف عماد با امکانهایش میگوید و ميل به پركردن اين
كردن آن و فرافكندن او برامكانهاي تازه را شکل ميدهد.
شكاف تا همگن ِ
در حقيقت ،شايد بتوانيم براي توصيف فضاي اگزيستانسيال توجيه كمتر و
براي ميل به همرنگ جماعتشدن او با خواسته كسان در اين فيلم توجيه
بيشتري بيابيم.
آتش غضب خود را نمیتواند
از سويي انگار هیچوقت عما ِد انتقامجوِ ،
فروبنشاند .از سوي ديگر انگار در پي اين انتقام دنبال خودش است .اين
دنبال كيستي خودش است كه ما از آن به رويكرد اگزيستانيسال ياد
ميكنيم .این جستوجو برای نه هنوز  -هستن -توانستنها و امکانهایی
که سیراب نمیشوند ،جلوی او دامن میگسترند .این چرخه شکاف برداشته

به حالت عادی بر نمیگردد و این امر را تعارض صندلیهای ناجور روبهروی
هم در آخر فیلم نشان میدهد .این دو صندلی در آخر فیلم نشانگر تأثير
حال خشم ،نفرت و كنش انتقام در تعين بخشيدن به انواع مکان و
ياف 
تِ ِ
زمان و نحوه زيستن آن ،توسط عماد است.
تن سیاهی به دو مبل زیر چراغ سالن پذیرایی مالیده
پیش از اینکه ِ
شود ،ناجورچینی آن دو صندلي ،در تقابل با هم و مكانمندي مبتني بر
فاصله دو فضای اگزیستانسیال رعنا و عماد به چشم میآید .عماد چون
پیگمالیون مجسمهساز قبرسی به جای رعنا مجسمهي الهه انتقام را برای
خود میسازد و همان را در آغوش میکشد .عماد تا پرسش اگزيستانسيال
پيش ميرود ،فضاي اگزيستانسيال شكل ميگيرد و ِ
حال او هدايتگر
يافت ِ
اين فضا است .فيلم فروشنده ،مانند برخي از آثار ،ميتواند رابطه زمين و
جهان را نشان دهد.

جهان و اثر هنري
جهان بايد جهاني كند .يعني هستندگان مختلف دمدستي  ،فرادستي
و دازاين كه فضاي اگزيستانسيال دارد ،بايد بتوانند بر اساس روابط مقتضي
در جهان با هم تنظيم شوند ،سازماندهي شوند و انسجام و ارتباط بيابد.
جهان تقال ميكند در زمين رشد كند و با مقاومت روبهرو ميشود ،در اين
فرآيند ،جهان بر حسب مقاومتي كه در زمين با آن روبهرو ميشود ،به
شيوهاي معين نمايان میگردد.
در ساختن اين فيلم شيوههاي خاصي براي محدوديتها در اعمال و
روابط شخصيتها به كار رفته است .جهان براساس زميني استوار ميشود
كه به هم اجازه ميدهند هم جهان و هم زمين قيد و شروطي بر هم
تحميل كنند و در عينحال خاصيت حفظكننده هم دارند .بدينترتيب
زمين در اين فيلم به منزله محدوديتهاي بيانناپذير و كنترلنشده ،است
جهان مورد حمايت خود پا
كه امكان نشاندادن آن هم نيست .زمين از
ِ
جهان عماد و رعنا،
پس ميكشد و فروپوشيده در آن است .از پيكار زمين با
ِ
حقيقت ماجرا بيرون ميزند .برخي مواقع هيچ پيشبيني و برنامهريزي
براي آن وجهي از شخصيت عماد نداريم كه نشان داده ميشود .بدين معني
كه آنچه عماد نشان رعنا داده خودی است كه جلوتر از او دويده است.
پيش روي عماد و رعنا
بدين طريق ميتوان گفت تمام امكانهاي ِ
و فعاليت انساني و روابط آنها جهاني است كه در فيلم بنا شده .به نظر
ميرسد محدوديت تحميلي زمين به جهان فيلم ،همين تجاوزي است كه
روي ميدهد و برخاستن مواد و مصالحي در متن ارتباطهاي عماد و رعنا
است كه جهان سازماندهي شده آنها را چه مبتني بر روابط عيني (سازوكار
سرمايهداري) و چه براساس روابط اگزيستانسيال   ،متأثر ميكند .فرصت
ميدهد روي عاشق برخي افراد را هم در جهان طبقه متوسط شهري
نمايان ببينم .طبقهاي كه جا و مكان آن تعريف مشخص و قابل تصوري
دارد .روي عاشقي كه موقع برخورد با مور ِد تجاوز صورتي سرد و بياعتنا
پيدا ميكند و هر لحظه در انديشه انتقام خود است و نه در پرواي محبوب.
حس رعنا به تجاو ِز خود و حس بیانناپذیر عماد بدان محدوديتي است كه
در روابط اگزيستانسيال و ساير روابط زندگي عماد و رعنا مداخله ميكند
و جهانيت جهان آنها را با محدوديت و فروپاشي روبهرو ميكند .تجاوز
امري است نگفتني و اجرانشدني .زمين ،فروبسته است و محدوديتهايي را
نشان ميدهد كه بياننشدني و كنترلناپذير است .اما جهانيت جهان رعنا

22
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای نمایشی و موسیقی دوره  ،26شماره  ،2تابستان 1400

و عماد و انواع گسترده شبكهاي روابطشان در اين فيلم با توجه به شيو ه
ت آنها در جهان يعني نحوه هستيشان در زمان و مكان ِ
تحت تأثير قرار
اقام 
ميگیرد .هرتصميمي خود را برپايه چيزي كنترلنشده و آشفتهكننده بنا
ميكند .نمايش تجاوز ،حس و حال عماد و رعنا نسبت به آن ،عدم نمايش
ن موارد ،محدوديتها و فروپوشيدگي است كه در جهان فيلم
آهو ،همه اي 
انواع زمان و مكان فيلم و نمايش روابط را به صورت چيزي يا چيز ديگري
نمايان ميكند .به نظر ميرسد همين حقيقت عيانشدن جهان يك مرد و
زن طبقه متوسط شهري ،از پيكار بين جهان و زمين بيرون ميآيد .جهان
پيش روي عماد و رعنا
فيلم امكانهايي براساس آنچه نمايش دادني نيستِ ،
ميگذارد .امكانهايي كه از او نه يك قهرمان كه نيمهعصيانگري ميانهحال
يا يك ضد قهرمان ميسازد كه نه ميبخشد و نه انتقام كاملي ميگيرد،
يافتحالهاي او زمانها و مكانهاي جهان او را ميسازند .گاهي زانوزده

ظهوربخش امكانهاي
در اكنون ،گاهي گريبانگرفتة گذشته و گاهي هم
ِ
تازه و عيانكننده خود بدان صورتي است كه انتظارش را نداريم .غافل از
اینکه این خود واقعی است .پيكار جهان و زمين ،اين وجه از شخصيت
عماد را به منزله نيمهعصيانگری تبديل ميكند كه قدمگذاشتن در فضاي
اگزيستانسيال را در اين ميان به عهده ميگيرد .براين مبنا جهان فيلم ،در
دههای از سینمای ایران شکل گرفته و به نمایش در آمده که انتقام هامون
و قیصر دیگر کارساز نیست ،قهرمان ديگر گرهگشانیست( ،عقیقی،1396 ،
 .)184به همین دلیل ،عملکرد نیمهکارهی عماد در مقابل پیرمردی مفلوک
و در عین حال ریاکار بیشتر شبیه گیرافتادن در یک بنبست است .عماد
با اثرپذيري از يافتحالها ،روابطي را اجرا ميكند كه استحاله او را از يك
روشنفکر متوسطالحال در جامعهای اسیر ِچنگال تمایالت سرمایهداری به
یک نيمهعصيانگر انتقامجوی نشان ميدهد.

  هستن شروع میشود .دازاين مدام
برای دازاین همهچیز از در  -جهان-
ِ
در دوسر امكان تسليم به جهان و آزادي از سيطره كسان و امكانها است.
هستن ِ دازاين را با اختالل مواجهه ميكند .تنظیمشدن
وقايعي در-جهان-
ِ
با امكانهاي جهان را یافتحال رقم ميزند ،چه این تنظیمشدن هنگام
ایجاد رابطه رخ دهد چه قطع يك رابطه .يافتحال بر نحوه هستن دازاين و
تعين زمان و نوع مكانمندي دازاين اثر ميگذارد .در فيلم فروشنده عملکرد
رام و آرام عماد ،بعد از تجاوز به عمل یک دازاین عاصی تغيير مييابد .انتقام
هستن عماد بر اساس يافتحال خشم و نفرت است .بر
و عصيان ،نحوه
ِ
اين اساس ،او قصد کرده قدرتهای امنیتی پلیس را کنار گذارد و خود
مجازات و تأدیب این تخطی در حریم خصوصی را به عهده بگیرد .عماد در
جایگا ِه دازاین انتقامگیر ،فضای اگزيستانسيالي مبتنی بر فاصله میسازد تا
قرب و تحکیم رابطه حتی در سطح خانواده .حتی اگر تصویر مرد انتقامگیر
با چاقوی سالخی و دشنه غالف شده را از او بپذیریم ،تصویر بیتوجهی
ِ
گذشت رعنا را نمیتوانیم بپذیریم .عماد با يافتحالها
وی به درخواست
و اعمال و کارهای خود ،چه کسی یا کیستیاش را میجوید .برای اینکه
به تصویر ساختهشده نمادین از خودش صحه و عالمت تأیید بگذارد ،از
پرسوجوی هویت فروشنده شروع میکند .در حقیقت جستجوی پیرمرد
به تعبیری جستجوی کیستی خودش است .در پروای کیستی خود،
دیگران و چه کسی هستن آنها برایش مطرح و بااهمیت میشود .دنبال
معنی برای «خود بودن» میگردد ،از ورطه پروای دیگران فاصله ميگيرد.
خانه در این فیلم و نمايشنامه فروشنده ،به منزله مکانمندی هستندههای
 كندن ویلی ،خانه و تأمین
دمدستی و فرادستی معرفی میشود .عامل جان
ِ
هزینه قسطهای خانهای است که اغلب اوقات در آن ساکن نیست .در فیلم
فروشنده خانهی نشستکرده و خانهای که در آن تعرض صورتگرفته
عامل از همپاشيدن جهان هر روزه عماد و رعنا است .در آخر فیلم هم
خانه متروکه ،صحنه انتقام و آستانه مرگ فروشنده میشود .بیخانمانی
دیگری براي عماد آغاز میگردد .ناجورچینی دو صندلی آخر فیلم در تقابل
با هم به چشم میآید و مبتنی بر از دستدادن امکان هم دازاینی عماد
ِ
محرك عمل انتقام ،مکانمندی مبتنی بر
با رعنا است .يافتحال خشم
دوریگزینی در عین نزدیکی دو همسر را میسازد و زمانمندی مبتنی بر
آينده .بيننده هنوز منتظر «نه هنوز-هستن-توانستن»هاي تازهاي از عماد

است كه قب ً
ال خالف تصوير مورد انتظار را نمايش داده است .هرتصميمي
خود را برپايه چيزي كنترلنشده و آشفتهكننده بنا ميكند .نمايش تجاوز،
ن موارد،
حس و حال عماد و رعنا نسبت به آن ،عدم نمايش آهو تمام اي 
محدوديتها و فروپوشيدگي است كه در جهان فيلم ساير شخصيتها
و انواع زمان و مكان فيلم و نمايش روابط را به صورت چيزي يا چيز
ِ
حقيقت عيانشدن جهان
ديگري نمايان ميكند .به نظر ميرسد همين
يك مرد و زن طبقه متوسط شهري ،از پيكار بين زمين و جهان بيرون
پيش
ميآيد .جهان فيلم امكانهايي براساس آنچه نمايش دادني نيستِ ،
روي عماد و رعنا ميگذارد امكانهايي كه از عماد نه يك قهرمان كه
نيمهعصيانگري ميانه حال يا يك ضد قهرمان ميسازد كه نه ميبخشد و نه
انتقام كاملي ميگيرد .يافتحالهاي عماد زمانها و مكانهاي جهان او را
ميسازند .گاهي زانوزده در اكنون ،گاهي گريبانگرفتة گذشته و گاهي هم
ظهوربخش امكانهاي تازه و عيانكننده خود بدان صورتي كه انتظارش را
ِ
نداريم .پيكار اين جهان و زمين ،اين وجه از شخصيت عماد را به منزله نيمه
عصيانگر تبديل ميكند كه قدم گذاشتن در فضاي اگزيستانسيال بربنيا ِد
ِ
يافت حال خشم آشكارسازي اين وجه او و نيز تصميم رعنا در اين ميان
را به عهده ميگيرد .براين مبنا جهان فيلم ،در دههای از سینمای ایران
شکل گرفته و به نمایش در آمده که انتقام هامون و قیصر دیگر کارساز
نیست ،قهرمان ديگر گرهگشانیست .به همین دلیل انتقام نیمهکارهی عماد
از پیرمردی مفلوک و در عین حال ریاکار بیشتر شبیه گیرافتادن در یک
بنبست است .عماد با اثرپذيري از يافتحالها ،روابطي را اجرا ميكند
كه استحاله او را از يك روشنفکر متوسطالحال در جامعهای اسیر ِچنگال
تمایالت  سرمایهداری به یک نيمهعصيانگر نشان ميدهد .سرمایهداری با
نهایت برنامهریزی برای کنترل فضاها و سلطه بر فضای اگزیستانسیال،
خود با محصوالت و دستپرودههاي سازوکارش ،موجب بر هم زدن زنجیره
روابط مختلف شده و یافتحالهای متفاوتی را رقم میزند که از نظر این
پژوهش مجدد به شکلگیری فضای اگزیستانسیال منجر میشود .با فضای
اگزیستانسیال ،دازاین بیتفاوت به امکانها با پرسش چه کسی هستم
روبهرو میشود.
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مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده براساس آرای هایدگر در هستی
و زمان

پینوشتها
 :Dasein .1به معني هستي آنجا.
 .2آن دا-زايني كه در انسان ظهور دارد.
3. Das Man, the They le On.
4. Welt, World, le Monde.
5. Zuhandensein, Ready to Hand .
6. Zeung, Equipment, Outil.
7. Vorhandensein, Being Present-at-Hand.
8. Abstand, Distance, Êcrat.
9. For the Sake of....
10. In order to.
11. Gegend, Region, Entours.
12. Inwendigkeit, Insidness, Intèriorioté.
 Moods .13راتال معادل  Disposednessرا به معناي يافتگي پيشنهاد كرده

كه تنظيمشدن هستندگان در جهان و شرط و تنظيمشدگياي كه من با توجه به
آن هستندگان پيدا ميكنم ،را در بر ميگيرد ،با اين توضيح كه Befindlichkeit
از فعل  Befindenگرفته شده كه به معني يافت شدن چيزي است كه در جهان
قابليافتن باشد ،همچنين معناي شرط يا حالتي را ميدهد كه انسان خود را در
آن مييابد (راتال.)166 ،1392 ،

14. In-der-welt-sein, Being-in-the-world, Être au monde.
15. Durchsichtigkeit, Transparency, Trancparence.
16. Bewandtnis, Involvement/Relevance, Finalité.
17. Befindlichkeit/state-of-mind, Attunement/Sentiment de la
Situation.
18. Miteinanderfurchen, Being with One another, Être -en-commun/Être-l`un-avec-l`autre.
19. Tod, Death, la Mort.
20. Angst, Anxiety/Angest, Angoisse.
21. Grund, Ground, Fundament.
22. Sich-vorweg-sein, being-ahead-of-itself,étre-en-avant-desoi- meme.
23. Durchxchnittlichkeit, Averageness, Etre Ordinaire et Moyan.
24. Entity.
25. Installation.
26. Sich-ins-werk-setzen.
27. Fixing into Place.
28. Letting Happen.
29. Thrown into.
30. Astronomical.
31. Strife.

اصيل اصطالح
هگلی درك
 .32درک هايدگر از اين مفهوم بسيار شبيه مسير
ِ
ِ
تعالي توامان) [-]Aufhebungبه معني نگهداشتن به منظور
رفع (انحالل و
ِ
شكوفايي است.
33. Self-Assertation.

 .34تعدادی از جوایز این فیلم عبارتند از :جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره
فیلم کن ،2016 ،جایزه بهترین بازیگر مرد شهاب حسینی  جشنواره فیلم کن
 ،2016کره طالیی بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان  2017و اسکار بهترین فیلم
غیرانگلیسیزبان (عقیقی .)230 ،1396 ،نام ابتدایی آن« ،برسد به دست آهو»
بوده و در اواسط فیلمبرداری نامش تغییر کرده و با عنوان   فروشنده اکران   شده
است .طرح روایی این فیلم به طور مختصر حول محور زندگی زناشویی رعنا و عماد
شکل گرفته است که به طورکلی در حال اجرای تئاتری از روی نمایشنامه مرگ

فروشنده نوشته آرتور میلر هستند .آنها به علت نشست زمین کنار ساختمان
مسکونیشان مجبور میشوند خانه خود را ترک کنند .به لطف یکی از دوستانشان
ی میکنند که پیشتر زنی نهچندان خوشنام به
به نام بابک به خانهای اسبابکش 
نام «آهو» در آن ساکن بودهاست .ابتدا همه چیز خوب پیش میرود ولی وقایع
بعد از ورود ناگهانی فروشنده ،به خانه عماد ،به آشوبی آسیبزا منتهی میشود.
35. Heimlich, Home-like.
36. Unheimlich.

 .37با اشاره به استفاده فرويد از اين واژه.
 .38ليندا در آخر نمايش بر كالبدبيجان ويلي اشكريزان ميگويد :همه
قسطهامون رو داديم ،ويلي اما تو ديگه نيستي در اين خونه زندگي كني.
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The research aims to analyze the correlated concepts to
time and space in Asghar Farhadi’s Salesman. Heidegger
proposes Fundamental Ontology in Being and Time. He
also determines a different kind of temporality and spatiality. The world is a space of possibilities. Heidegger suggests

three kinds of being in the world: 1) Being ready to hand,
2) Being present at hand, 3) Dasein. The first type belongs
to the set of equipment. The second type is created through
the rupture in the set of equipment. Destroying the Being–
present-at-hand makes the rupture in the set of equipment
which is the structure of the world. This instant brings about
the theoretical question about the cause of the destroying.
Dasein is a central being in Being and Time. Dasein can
pose the ontological question. In the world, the equipment
has its place. Equipment that is too close in use, at the same
time, determines the place and region. The dimension of the
time in the network of equipment is now. The Nows show
the continuity in the consequence of equipment. We apply
the equipment for the sake of which and in order to..., now
and there. A spatial position is created along with the ruins of equipment. The past is the dominant dimension of
temporality. Dasein acts upon attunements according to its
relations in the world. The attunement makes the regulation
between the relations and Dasein. So, the time and space in
the world are dependent on Dasein`s moods or attunements.
In the Salesman, the old salesman and the ruined building
create the rupture in the sequence of the daily consequence
of Emad and Ra-ana’s everyday world. In this film, modes
of Being of an old salesman and the effect of the damaged
residential building imply the result of the mechanism of
capitalism. So, both Emad and Ra-ana, after the happening
of the rape, have faced the ontological question. The rape
leads Ra-ana and Emad to new possibilities. The attunements and moods will appear in the new mode of Emad`s

character. Emad searches to find an old salesman. Searching
for the salesman by Emad means searching for his identity.
These happenings create a distance-based space at the same
time, but they bring about the deepest ontological question
about their identity. Certainly, what defines the identity of
Ra-ana is not merely her protected sex in the shadow of
his husband. Her gender identity is not under the control
of Dasman’s expectations. After the rape and its crisis, we
better understand Ra-ana’s existential or ontological question. Ra-ana`s husband considers her a stranger. Ra-ana can
show who she is beyond a man’s wife and his protection.
The dimension of time as the ground for the formation of
their identities is the future and then properly the existential
space is created. The attunements and moods make appear
some aspect of something like this. They appear some aspect of somebody`s character in their relation. They also,
create temporality and spatiality.
Keywords
Spatiality, Temporality, Salesman, Dasein, Heidegger.
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