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 زیرمتن اسطوره اي فیلم “مادر” اثر دارن آرنوفسکی 
 

 

 
 نویسنده: آرش ثابتی

 

مورد  هم  :آمدوجود ها بهبیندو حس متضاد را براي بسیاري از منتقدها و فیلم مادر!فیلم با دیدن ، ، سینماي امریکا و اروپا2017دسامبر  51
ها و  نشانهو  تِم اصلی فیلمبه  امکردهتالش  مادر! فیلم يدرباره  نوشته در این .ردآزده کدل آشفته و شدت بهها را آن و هم گرفتقرار شان مهر 

 اشاره کنم.،  شدهاز آن  یا انزجارشان    وهایش به آن  ي بینندهعالقه که موجب  هایی  مفهوم 

 مادر!  ِ داستان
از  کنند. مرد شاعرست و  میشده، زندگی    احاطهدرخت  از  انبوهی  که با  ویکتوریایی  اي با معماريِ   در خانه ست که  شوهري ي زن و  دربارهفیلم  

هاي  بازهم از همان سکانس اش کرده.  کالفهبسیارهاست نتوانسته چیزي بنویسد و این موضوع  شویم که مدتهمان ابتداي فیلم متوجه می 
بازسازي  برایش  را    خانه تمام    ،زن  حاال  و  را آتشِ  مهیبی ویران کرده  اوي  به زندگی شاعر، خانه   نپیش از ورود ز  که  شویمابتدایی متوجه می 

  نارضایتیتوجه به  زند. شاعر، بی را می   یشانخانه   ِ اي درواسته مهمانِ  ناخکمی بعد،  .  وجود دارد  زنخانه و    ارتباط عمیقی بین  درنتیجهو  کرده  

https://www.imdb.com/title/tt5109784/
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ها،  ها به خانه و زندگیِ  آنورود این غریبه کند.باز می   شانپسرهاي روي  کمی بعدتر، بهو    زنو بعد  مرد  روي  هرا ب  در  ،نوازي زن، با مهمان 
 هم.   "انسان"  یک  عنوانبهي فیلم  براي بیننده نظر من،  بهکه    ،نه تنها براي خودشانو البته  دهد،  چیز را براي همیشه تغییر میهمه

بیدار  از خواب    یزنگردد و از میان خاکسترها،  برمی   پیش از آتشچیز به حالت  سوزيِ  بزرگی، همه از آتشی  پسشود:  شروع می  گونهاین   مادر!
رو به دوربین    ،خوابشان، متعجب از نبود همسرش رو تخته است. زنشان را ترك کرد. همسرش، زودتر از او بیدار شده و اتاق خواب شودمی
 .کندچرخد و او را صدا می می

 اش با فیلمزمین و رابطهي  سیارهي  اي دربارهمقدمه
  ،ماده زمین واره  هم،  ي زمین شناخته و مقدس شدعنوان الهه به  1عشتار   ،در مصر و بابل براي نخستین بار  که    از میالدسال پیش    2000  حدوداز  

وجود  به  3از خائوس   که(تجسم شخصیت زمین)    2گایامهاجران یونانی در آسیاي صغیر  ،  از آن  ها پیشاز مدت  اما،  شدمی فرض  و خورشید نر  
با کمی تفاوت، براي خود خلق  را  )  و بکارت  شیزا  عت،یشکار، طب  يالهه (  4آرتمیس ،  عشتارتاثیر  تحت  داشتند و حاالدر اساطیرشان  را  آمده بود  

  .وجود آورنده ببراي خود  را    6دیانا   کمکم  ،هاي مذهبی خود داشتندرا در آیین  )مادر زمینیا    مادر ترا(  5تراهم که    هاُرمیکمی بعد،    کرده بودند.  
ها  سال   البته  و  دهدمی   عذرایا    مریمشود و جاي خود را به  می  تررنگکموکمرنگ یحیت  ي مسپس از میالد در سایه  5تا    1  هايقرن  بین  دیانا
این  باورند که  براین   امروز  ،و بسیاري مسیحیِ  دیگر  9هامورمون .  8دهدمی   را به آن  "مادرِ  خدا"  عنوان  ،7اِفِسوس شهر  در    یک شوراي دینی  بعد،

 بانوي بهشتی، مادرِ  روح انسان و همسرِ  خدايِ  پدر است.  
  رادقیقی، سرنوشت آن    ِ است که تقریبا بدون درنظر گرفتن توالی تاریخی  زمین  مادرْ  ِ توراتیانجیلی/  و  اساطیري  ِ ایماژاین  ي  درباره   مادر!   ِ فیلم

  خطاب  Himگاهی شاعر و گاهی  ، خدا،  او  و همسراست    نامبی  ، زنْفیلماین  در  گذارد.  مایش مین  به   امروزتا  از ابتدا  با انسان و خالقش  دررابطه 
 . شودمی

  است که دارد  زمین  مادرْاین  سوزيِ  بزرگی،  پس از آتش   :کندتري پیدا میي اول فیلم، مفهموم تازه ي کوتاه، مرور صحنهپس از این مقدمه 
، متعجب از  زمینحاال  و    کرده است  "ترك"شان را  اتاق خواب   ،خدا ترِ  او  بسیار مسن   همسر  اما،گیرد  شکل میآن    ِ خاکسترو    خائوساز  ذره  ذره

  .کندمی   را صدا  اوچرخد و  رو به دوربین می ،  لقانبود خ
 

که در ابتدا از آن صحبت    باشنددر مخاطب  حس دوگانه    وجود آمدن آنشاید دلیل بهکه    هااستعاره   و  هاره اشاها،  طعنهاز این    پُر است  فیلم
لطف  ازنظرم دیدنش پیش از خواندن این متن، خالی دهد که بهمی   آنتوضیح مختصري راجع به  فیلم    کارگردان،  فیلم کوتاهدر این   .کردم

 نیست.

 
1 Ishtar (ایشتار) 
2 Gaia ،7فصل چاپ پنجم، ي جالل ستاري، رساله در تاریخ ادیان، میرچا اِلیاده، ترجمه 
3 Chaos،  آشوب) بود و از دل ِآن ی یا بنازل یآشفتگ( خائوسدر ابتدا خوانیم: طور میاین، یوسآپولونو  هاي اوورپید، مانند نوشته اساطیر یونانیهاي شعرها و نمایشنامهدر

 )Theodor Gomperz( تِئودور گُمْپِرْتْسمتفکران یونانی،  و گایا: خائوسي ي بیشتر درباره براي مطالعه وجود آمد.ه گایا ب
4 Artemis 
5 Terra 
6 Diana 
 ي امروزيحوالی ازمیر ِ ترکیه 7
 . 41ي غرب، برتراند راسل، ص تاریخ فلسفه 8
9 Mormons ي آمریکا  میلیون پیرو دارند که عمدتا ساکن قاره  16ها، امروز، بیش از آناندازي شد. توسط جوزف اسمیت راه  1820، سنت یا جنبشی مسیحی که در سال

 هستند.

https://www.youtube.com/watch?v=BrJcVQZn8Kg
https://www.youtube.com/watch?v=BrJcVQZn8Kg
https://www.youtube.com/watch?v=BrJcVQZn8Kg
https://www.nytimes.com/2017/09/13/movies/mother-review-jennifer-lawrence-darren-aronofsky.html
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  ي متنی و فرامتنیهااشاره 
 زن •

ي  با هم یکی هستند و زن، همان سیاره  زن و خانهانگار  که    شویممتوجه میپس از چند سکانس،  ،  نوشتمتر هم  طور که پیش همان
قرار است تاریخش را در این    وزمین است  

ي  تپش قلب دیوارها  ،زن  م.فیلم ببینی
  فهمدمی شان  با لمس کردن را    ي خانهزنده 

رود تا راه می  پاپوشم بدون  فیلدرطول    و
یکی بودنش با خانه را مدام به بیننده  

اي  در مصاحبه   آرنوفسکی.  یادآوري کند
به این    ]الرنس [من و جنیفر  "  گویدمی
نه پابرهنه راه  جاي خورسیدم که همه  ایده

،  هنه ارتباط داشته باش بیشتر با خو  تاه  بر
 دو یه  هر  اونا.  هاز زن  قسمتیکه  اي  نه خو

  درآورد  هاش روند. وقتی جنیفر کفشاندام 
و  رو روي زمین چوبی قدم گذاشت، تغییر  

تازه  ،  حس کردم. همین لحظه دقیقاتوش  
هایی که برایش  تک اتفاقدارد و تکندرت از او چشم برمی بهبردار   فیلمِ يمتریلیم  16دوربین    10". نامه تبدیل شدداخل فیلم  کاراکتر  به

ها همه  آیا اینکند:  اووي زن، حس شوکه بودنش از این همه اتفاق را مدام به بیننده منتقل میکند. پیافتد را از نزدیک دنبال می می
 افتند؟ آیا این یک خواب نیست؟  واقعا دارند اتفاق می 

  کند،را پیدا می   مریم مقدسنقش    ،که چگونه در جایی از فیلماین   انسان و  بومِ عنوان زیست به  زمیني  باره در  ،این نوشته  يدر ادامه 
 .  امنوشته بیشتر  

 آدم و حوا •
سیگاریست و فندکی جالب دارد که    آدم  شود.می   پیدا  آدمي  سروکلهابتدا  هستند.    حواو    آدم  ،شوندمی زمین  زن و مردي که سرزده وارد  

  ،کند امارا موقتا خاموش می   سیگارش  ".کشیمجا سیگار نمیما این "با اعتراض زن که  کند.  در انتهاي داستان، کاربردي اساسی پیدا می 
تندي  به،  در حالی که با دست زخم را پنهان کرده   شاعرو    شودزخم می   آدم  پهلوي  افتد.اتفاق می   همان شبتر چیزیست که  اتفاق مهم 
خلق شده    حوا،  آدم  ي از دنده شد.  ي زمین می وارد خانه و    زندرا می   خانهدرِ     حواروز  فرداي آن .  خواهد که اتاق را ترك کنداز زن می

شوند:  را مرتکب می  12نخستین گناه    حواو    آدمکمی بعد،    .11ه است آورد وجود  به  آدمي  را از دنده   حوا،  خداعبارت دیگر،  یا به  ،است 
تاکید  شدت  به   هردویشانکریستالی که به  شوند و به  وارد اتاق می به اتاقِ  کار شاعر نروند،  هرگز  ها گفته شده که  تر به آنکه پیشبااین 
شاید    هااتفاقتمام این  کند.  ق بیرون میاز اتاشود و هردویشان  شاعر بسیار خشمگین می زنند.  ، دست میآن دست نزنندبه  شده  
 شود.  می شان به زمین  و هبوط   حواو    آدماخراج    دلیلکه    13میوه از درخت آگاهی  چیدنست به  اي اشاره 

کند  از لیموي تازه، لیموناد درست می   حواریختن و کثیف کردن آشپزخانه،  همفیلم، پس از بهي  اولیههاي  یکی از سکانس در  چنین،  هم

 
 Vanityfairي مجله 10
و جاى آن را با گوشت پر کرد.  درآوردهاى او را سپس خدا یکى از دنده  ،پس آدم خوابید ساخت،را بر آدم مسلط  عمیقیخداوند خواب : 23تا  21هاي عهد عتیق، آیه 11

 هاى من است.هاى من و گوشتى از گوشتاو اکنون استخوانى از استخوان ساخت و پیش آدم حاضر کرد. آدم گفترا زنى از آن دنده پروردگار 
12 Original sin 
13 Tree of Knowledge  

https://www.imdb.com/name/nm0004716/?ref_=tt_ov_dr
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  از درخت چید،  حوااي که  دند میوه معتق،  14رپین یهودا شِمانند  بعضی مفسرهاي انجیل و تورات  کند زن هم از آن بنوشد.  و اصرار می
زن دید  این آیه از تورات است:  شان هم اشاره به  دلیلبوده (نوعی لیمو).     citron یا  etrogبلکه  ه،  هم داد، سیب نبود   آدمخورد و به  

ي آن گرفت  دارشدن، پسندیده است. از میوه انگیز است و آن درخت براي معرفت ها هوس که آن درخت براي خوراك نیکو و براي چشم 
  که خودِ   ي درخت را،نه تنها میوه  حوااست که    یه اینها از این آآن  ِ تفسیر  15. و خورد، به شوهرش هم که در کنارش بود داد و او خورد

یا    16جشن سوکوت ، در  هنوز همپیدا کرد.  ،  متر نام برد که پیش  یهایتوان در درخت و این کیفیت را فقط می  دیدهم خوردنی    درخت را
 خورند.  می  ها از همین میوه شود، یهودي ل از مصر برپا میاسراییمناسبت خروج بنی به طول هفت روز،  بهکه    هابانسایه 

 هابیل و قابیل •
ي پدر را پیدا کرده و  نامه وصیت   بزرگتر  زنند. برادرخانه را میدر    17قابیل و    هابیلشان  پسرهاي ،  به زمین  حواو    آدمورود  از    بعدکمی  

برادر    ،حسادتازروي    خوانده است و
کشد، درست مانند  تر را میکوچک 

نظر  به.  18تورات در    قابیلو    هابیلداستان  
که  نیست    حواو    آدمورود  فقط  رسد  می

. اولین  شودمی   زمینپاشی  دلیل از هم
ریزد، خانه را به  آن می   رويخون که  

آن،  ازپس برد.  سمت ویرانیِ  ناگزیر می 
فیلم   پایانتا  و    شودمی  زخمی  خانه 

ها  خون روي چراغماند.  زخمی می
 ِ قلب.  کندریزد و خانه را تاریک می می

شوند و از تپش  دیوارهاي خانه سیاه می 
 .  19ندکرا در زمین ثبت می  خودي  نفرین شده حضور  انسان  که    است  گونهاین انگار  و  ایستد  می

 طوفان •
کنند.  کند وارد خانه شوند تا براي او سوگواري  دعوت می   )ها و نژادهاي مختلفبا رنگ (هاي دیگر  ، خدا از انسان هابیلپس از مرگ  
شکل دیگري  و البته این سیل، خود را به ماند  می  "سِیل"يِ  انسان سرکش و مخرب به زمین به  اجازه و بی  اندك، سرزده افزایش اندك 
وارد این اتاق  "،  "!شویی ننشیندروي سینک ظرف "،  "!نروید جا  آن"که   زن  هايِ اعتراض توجه به  ، بیجمعیتدهد.  هم نشان می

گویند به هم میها  گرها و توریست، مانند کاووش "!خواهد انجام دهیدتان میي شما نیست که هرکاري دل جا خانه این"و یا    ،"!نشوید
  شدنتهپس از شکسجایی از فیلم،  در  ."، کجا بریم؟کنیمکشف میجارو  اینداریم  تازه  "یا  ،".رو پیدا کنیم  از خونه  بریم یه جاي دیگه"

و زمین را    راندبیرون میبهخانه  ها را  ي مهمانکه همه  یدآ وجود میه برا    طوفان نوحمانند  درست  ی  طوفانسیل و  خانه،    ِ هاي آبلوله 
داستان مفصلی    2014در سال    آرنوفسکی  .) کمی بعدتر خواهید خواندبار دوم  ي  درباره (  کندها پاك می از وجود آن بار  براي اولین 

 ي زمین دارد. این فیلم او درباره مشترك زیادي با    هايمفاهیم و اشاره که    کندتعریف می   نوحي  درباره 

 
14 nYehuda Shurpi 
 6ي ، فصل سوم، آیه(پیدایش) بِرِشیت 15
16 Sukkot ،21  پدیا فارسی را ببینید.مهر. ویکی 28تا 
  این دو هنرپیشه درواقعیت هم برادر هستند. 17
 برادرش قیام کرد و وي را کشت. لیبر هاب لیکرد. واقع شد هنگامی که در صحرا بودند قاببرادرش گفتگو می لیبا هاب لیقاب: 10تا  8هاي بِرِشیت، فصل چهارم، آیهتورات،  18

 آورد.برادرت از زمین به سوي من فریاد برمی صداي خون "چه کردي؟"گفت:  "دانم مگر من نگهبان برادرم هستم؟نمی"برادرت کجاست؟ گفت:  لیگفت: هاب لیخداوند به قاب
 .يتربرادرت را از دستت بگیرد، ملعون و حال تو از زمینی که دهانش را گشود تا خون: 11ي ت، بِرِشیت، فصل چهارم، آیهتورا 19

https://www.youtube.com/watch?v=6qmj5mhDwJQ
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 ي توبه (خاکستر)چهارشنبه •
عالمتی را بر پیشانی  ،  یا جوهر  مریدهاي او، با چیزي شبیه خاکستراز    یکی  دیگر  و بار  Himکه یک بار   بینیمدر دو پالن از فیلم می

هفته   6  ،در تقویم مسیحی  هاست کهي مسیحی دارد که اولین روز چله  "ي توبهچهارشنبه "به  اشاره    شایدزنند که  می خود  هواخواهان  
مراسم مذهبیِ     برگِ  نخل  ِ با خاکسترآن کلیسا    ِ و پدر روحانی  روندمیها به کلیسا  قرار گرفته. در این روز مسیحیپیش از عید پاك  

ها یادآوري شود که مرگ نزدیک است و ما  تا به آنکشد  صلیب میمم  مردپیشانی  بر    ،اند نگه داشته  سال پیشکه از      20نخل  يهیکشنب
کالم او،  "گوید  می   ، مدامدهدانجام می دارد  این کار را    Himیکی از مریدهاي  در فیلم، زمانی که  گردیم.  همه از خاکستریم و به آن برمی 

 .21اي در انجیل با همین مفهوم است و این بسیار شبیه به آیه  "وست.تکالم  

 بومزیست •
تمام    ي زمین است، ونماد سیاره اش،  ي ساده الیههايِ  تکو لباس   وحشیبلند  کفش و جوراب، موهاي  همیشه بی، با پاهاي  مادر

،  کنندتاز میوآن تاخت کنند، به  اش می مالی دست گیرند،  اش را ندیده مینوازي مهمان دانند،  قدرش را نمیاش که  هاي ناخواستهمهمان 
مردم با  اي که  زبالهرود،  هدر میکه    یآب،  احترامی انسانبی  خراب شدن خانه،  :کندحس می عمیقا  چیز را  همهزن  .  نوع بشر است

او  .  میردافتد و می پشت میجان دادن زنبوري که بهو حتا    22گذرند و از کنارش می  کنندطرف خانه پرت میوآنطرف انگاري به این سهل 
اند  وجود آورده ه واردها بآشوبی که تازه  ِ ناموقتی مادر  کند.  خون حس میورا با پوست بوم  زیست  عنوانزمین به   اندكاز بین رفتنِ  اندك 

قدر از  ها آن در انتهاي فیلم، انسانهد آمد.  خواسرش    برزودي  بهدهد که  هایی میاق اتفاش خبر از  ، انتخاب واژه گذاردمی   "آخرالزمان"  را
انسان را    اوست که  و این بار دومی  گذارندبراي زمین نمی   را  راهی  چیزهمهو  خودش  جز منفجر کردن  بهکه    کَنندگیرند و می میزمین  
دیگر  شاید تامدتی که  که زمین را آنقدر گرم گرده است  انسان دارد    خرديِ بیاشاره به  سوزان شاید  انفجار    اینراند.  ي خود می از خانه 

 نتواند روي آن زندگی کند.  

 ده فرمان  •
ي فیلم کند که در ادامه، شاعر شروع به نوشتن شعري میراندن همه از خانه که نوعی شروع دوباره استبیرون  طوفان و  سکانس  پس از  

تر،  مهم و ازهمه   شودیش مشق میهاشود و نوشته . کالمش مقدس می هاي خدا یا کالم خداستشویم چیزي شبیه به فرمانمتوجه می 
 گیرد.دارانش قرار میهاي طرف مرجع حرف 

 عیسی مسیح •
ساکت    شود. انساني صداها قطع میهمه   ،هنگام تولد بچهشوند.  بستر میو زمین هم  Himشود و  گذرد. تاریخی سپري میزمان می 

  هماند مبادا شوهرش بچه را بچند روز بیدار می زن،  .  آورددنیا میبهرا    "یعیس"زمین،  منتظر چه!    نددانهمه منتظرند اما، نمی شود.  می
شان با  گفتن  halleluiah"23"و  قاپند  رعت بچه را از دست شاعر می سبهها  برد، آن خوابش می درنهایت  اما، وقتی    بدهدگانش  ه پرستند 
خونش را    و  کنند و گوشتتکه میتکهدر مراسمی مذهبی،    را  بچه  و سرانجامشود  یکی میهاي بچه  شکستن استخوان صداي  

 
است که  میبه اورشل یسیجشن نماد ورود ع نی. اردیگیپاك قرار م دیقبل از ع يکشنبهی هر سالست که یحیمس هايدیو ع هاجشنیکی از  نیشعان دیع اینخل  يکشنبهی 20

است  نیا این روزنخل بر  يگذارنام علت) 19–12:12 وحنای ،44–19:28لوقا  ،11–21:1 متی ،11–11:1(مرقس  ي آن سخن گفته شده استدرباره اربعه  هايانجیل در تمام 
اسب  يبجا د،یپاك واقع گرد دیع ازشیپ کشنبهیکه در  میبه اورشل خوددر بازگشت  یسیع رفتند. ينخل به استقبال و يهامردم با شاخه ،میبه اورشل یسیورود عکه هنگام 

 د.وشمیوارد شهر  ،صلح بود يکه نماد االغیکه نماد پادشاهان بود، سوار بر 
 م.اافتهیجالل  شانیمن است؛ و در ا  ِتوست، از آن  ِتوست و هرآنچه از آن  ِ من است، از آن  ِهرآنچه از آن، دعاي عیسی براي شاگردانش: 10آیه  17باب  ،یوحنا 21
 theworldcounts.comشود. میلیارد تُن زباله توسط انسان تولید می 2.12ساالنه حدود  22
تورات  همان ا در کتاب مزامیر داوود (تَنَخ یا گذارد. این حرف ِندا بارهها در تورات، روي خود مییهودي  ِست که خداي. یَهَُوه نامی"ستوده باد یَهُوَه "معنی ِ لفظی عِبري، به 23

   کنند.ها هنگام ستایش از خدا از این لفظ استفاده میها و ارتُدوکس هاست که کاتولیک جا به عهد جدید ِ انجیل راه پیدا کرده است و قرنعِبري) تکرار شده است و از آن
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زن به  پس از این فاجعه،    25"او نمرده است.  او نمرده است."  زنندفریاد میها  گیرد و آنسراغ بچه را از مردم می  ،زن.  24خورند می
، انسان  آدمبا فندك  را    که ساخته بوداي  خانه خود و    ،فراوانو در خشم و نفرتی    26کندخواهش خالق براي بخشیدن مردم توجهی نمی

 کشد. به آتش مینخستین،  

 انفجار اتمی •
  یاتم  انفجار  ِ شود و ابرهایی مانند قارچخانه مانند بمب اتم منفجر می 

براي بالهایی که در طول    باشداي دیگر  تا اشاره   گیردباالي خانه شکل می 
ترین نقطه به  انفجار تا نزدیک موج و آتش    تاریخ بر سر زمین آمده است.

 خواهد آتش دامن بیننده را هم بگیرد.می   آرنوفسکیانگار    .آیددوربین می 

 هستی و زمان •
پس از انفجار، زن، که تمام بدنش سوخته است، از شاعر    ِ سکانس  در

  شاعر  ".به آغاز"دهد  می جواب    اوو    ؟بردا می پرسد که دارد او را کجمی
جز آن بلد    ست و کاريو هستی بخشیدنید که کارش خلق کردن  وگمی

اي  و پس از خنده کشد  اش بیرون میرا از سینه  زنقلب    اونیست.  
فقط اوست که کند.  از ابتدا خلق می   همه چیز را  ي آن،  وسیله به شیطانی،  

از  او دوباره  برده و  بشر خود را ازبین   وداند چند بار انسان را آفریده  می
   .را پدیدآورده  آنآتش و خاکستر  

  است وتاریخ  ترین اتفاق تاریخو تکرارنشدنی   ترین، تولد مسیح یگانه هامسیحی اعتقاد  دارد و به  در مسیحیت، زمان حرکتی خطی
روزي به پایان  دارد که هستی،  به این باور پیشامسیحی    اشاره این سکانس و این دیالوگ شاید  اما،    کندجلو حرکت می روبه   پسآن از

 .27خواهد داشت ادواري  کیفیتی  روز،    خواهد رسید اما تا آن 

 نام خدا •
تو چی  "پرسد  رود تا قلبش، آخرین چیزي که برایش مانده را هم به او بدهد. در راه از او می هاي شاعر میزمین، سوخته، روي دست 

به خداوند گفت:    یموس "  در کوه سیناست:  موسیگوي خدا و  وگفت  شبیهو این    ".ام که هستممن همان"گوید  و شاعر می   28"هستی؟

 
که از آسمان نازل  کنمیصحبت م نانی یمردند. اما من درباره  یمَنّا را خوردند ول یابانشما در ب یاکانن هستم. یاتمن نان ح :گوید، عیسی می58-49هاي ، آیه6باب  یوحنا، 24

که من خواهم داد،  یخواهد ماند و نان زنده نان را بخورد تا ابد  ینمن آن نان زنده هستم که از آسمان آمده است. هرکه امیرد. یاز آن بخورد هرگز نم یشده است و اگر کس
بدن خود را به ما بدهد تا  تواندیشخص م ینچگونه اگفتند یبه مشاجره پرداختند و م یکدیگربا  یهودیان .دهمیم یانجهان یاتخاطر حکه آن را به باشد،یبدن خودم م

جاودان  یاتح یاشامد. هرکه بدن مرا بخورد و خون مرا بیدندار  یاتدر خودتان ح ،یاشامیدو خون او را ن یداگر بدن پسر انسان را نخور یدبدان یقین پاسخ داد یسیعیم؟ بخور
در من  آشامد،یو خون مرا م خوردیاست. هرکه جسم مرا م یقیحق یدنیو خون من نوش یقیجسم من خوراك حق یرااو را زنده خواهم ساخت. ز یندارد و من در روز بازپس

که از آسمان نازل  ینان ینمن زنده خواهد ماند. ای یلهپدر زنده هستم، هرکه مرا بخورد به وس ییلهزنده مرا فرستاد و من به وس  ،که پدر يدر او. همان طورساکن است و من 
 نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند. ینهرکه از ا یراشما خوردند و مردند. ز یاکانکه ن یستن یشده، مانند نان

 24-17هاي ، آیه221انجیل برانبا، باب گفتند. میبه مردم رستاخیزش  پس از مصلوب شدن و اوحواریون خود مسیح و حرفی که  25
 35-21ي ، آیه81انجیل متی، باب  26
آتش بدوي به هوا و آب و خاك "معتقد بودند گفتند اصل ِ وجود آتش است و می هاآنگذار این نگاه نیز بودند. پایه "ونرواقی" نامبه ي مشهوري، فالسفهدر یونان باستان 27

آن دور   کند. پس ازگردد، و رجوع به اصل یعنی آتش بدوي میشود تا جان گیرد. مدار امر عالم بر ادوار است، و عاقبت متالشی میشود و دمی الهی در آن دمیده میتبدیل می 
تاریخ همچنین . 56سیر حکمت در اروپا، محمدعلی فروغی، ص  "نهایت.شود، و همچنین بینیز سرانجام متالشی مییابد. آن دیگر آغاز کرده و کامال مانند دور سابق جریان می

 455شناسی، ص ، مکتب رواقی، فیزیک و کیهاننیآگوستي راتلج، از ارسطو فلسفه
28 are you? What  
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اجدادتان مرا نزد شما فرستاده است. به من خواهند گفت نامش    ِ گویم خداوندها میروم به آنمی  لیاسرائبنینزد فرزندان    ،اینک من
 29".)اِهیِه اَشِر اِهیِه(  هستمگفت: آن هستم که    یخداوند به موس  ها چه بگویم؟چیست؟ به آن

 درخت بخشنده •
  ها بود.یکی از تاثیرگذارترین   30درخت بخشنده راستش،  "گوید  می  وود ریپورترزهالی اي با  در مصاحبه   دَرن آرنوفسکی،  2017سپتامبر  

دیگه چیزي برام نمونده  "گوید  می  Himزمین به    در پایان فیلم، مادرْ  "ست.ي ترسناك کتاب درخت بخشنده جورایی نسخهاین فیلم یه
کتاب، داستان پسرك و درختی را  گوید.  هاي پایانی کتاب، درخت به پسرك می یست که در صفحهاین دقیقا همان جملهو    ".که بت بدم
  هم زمین  !مادرماند. در فیلم  اي از آن باقی می دهد تا آنجا که فقط کُندهمی   همه چیزش را به پسرك  در آن، درخت  کند کهتعریف می

یزي  درخت بخشنده هنوز یک چ. اما  را  شانهایت بچهنه و دردلی، خازه براي نوشتن، همراهی و همانگیدهد:  همه چیزش را به شاعر می 
شاعر، در  دهد.  امکان شروع دوباره می قلبش، که به خالق    :داردم هنوز یک چیزي براي بخشیدن  مادر هاش.  کُنده   دارد:براي بخشیدن  

 کشد.برد و قلبش را بیرون می میفرو  دست در بدن زن  فیلم،    هايسکانس ترین  ماندنی یکی از بیاد

 کمدي الهی •
 :ا بتوان در فیلم پیدا کردر  دانته ِ کمدي الهیبه    و غیرمستقیم  ي مستقیمشاید بیش از چند اشاره 

در زیرزمین خانه، جلوي پاي مادر باال و پایین  اي که  ه قورباغ،  31قورباغه سمبل شیطان است   ،یوحنا ي  مکاشفه جا که در  از آن .۱
پرد، ممکن است اشاره به روح  می

که داستانش در    شیطان داشته باشد
  کمدي الهی  ِ دوزخ  23فصل  
  ،قورباغه.   اش نوشته شدهدرباره 

از بالهاي  دومین بال    ،چنینهم
به    32خروج   سفراي بود که در  گانه ده

 .  33افتاد فرعونیان  جان  

برد تا  زن را می   که شاعرْ  کهجایی  .۲
ش را دربیاورد، به یکی  کریستالِ  قلب

جهنمِ  کمدي  ي مخروطیِ   هاطبقه  از
 ماند. می   الهی

درست  ،  برزخِ  کمدي الهیدر    حک شده است.  34حوت ، عالمت ماه  آدم ي خدا و زمین،  ي خانه روي فندك مهمانِ  سرزده  .۳
بینیم اما،  در طول فیلم، چندبار این فندك را میبیند.  می   حوت  عالمتنوري به شکل    ،شودوارد برزخ می  دانتهاي که  لحظه 

 توانم حدس بزنم.مت دارد را نمیفندکی با این عال  آدمکه چرا  این

 
 .14و  13هاي ، آیه3، فصل (خروج) تورات: شموت 29
30 reeTiving GThe بومش،ستیانسان با ز ياز رفتار خودخواهانه ستایهیکتاب کناآن را نوشته.  1964که در سال باشد شل سیلورستین  داستانترین ، شاید معروف 
 .نیزم
 ینآمد. ا یرونمانند سه قورباغه ب یدسه روح پل یندروغ یو از دهان آن نب یوحش یواناژدها و از دهان حکه از دهان  یدمآنگاه د: 14و  13 یهآ ،16باب  ،یوحنامکاشفه  31

 جمع کنند. مطلققادر  ينبرد روز بزرگ خدا يتا پادشاهان تمام جهان را برا روندیدارند. آنها به سرتاسر جهان م یزهستند که قدرت انجام معجزات ن یوهاییارواح، د
32 The Exodusاسرائیل از مصر، خروج بنی 
. 2به خون  ها. تبدیل شدن آب 1: هفتمشموت، فصل  ،تورات .ها نازل کردبال بر سر فروعونی 10ي خروج قومش از مصر، موسی براي وادار کردن فروعون و گرفتن اجازه  33

و ها فرعونی. مبتال شدن 6. مرگ حیوانات در اثر وبا 5. زیاد شدن مگس؛ 4. زیاد شدن پشه 3سطح شهر  بیرون آمدن تعداد زیادي قورباغه از رود نیل و پخش شدنشان در
. 10سه روز  براي هاآن  يها. تاریک شدن خانه9. زیاد شدن ملخ 8 محصول کشاورزيو  حیوانو تلف شدن مقدار زیادي ها آن . فرود آمدن تگرگ بر 7به دمل  شانچارپایان 

  .شانفرعون و حیوانات فرزند اول احت ها،فرزندان اول آنهالك شدن 
  :ست. تصویرحوت (ماهی) دوازدهمین ماه برج فلکی 34

https://www.youtube.com/watch?v=-r_-EnupRXo
https://www.youtube.com/watch?v=-r_-EnupRXo
https://www.youtube.com/watch?v=-r_-EnupRXo
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از جهنم به دوزخ و از آنجا به    دانته، زنی که با  35 سیاتریبکه زن را به    شده  نوشتههاي مختلفی  مقاله مادر!  ي  نامهبا فیلمدررابطه  .۴
 نه رد کرده است.    آن را نه تایید و، کارگردان فیلم نه  دانمجا که من میتا آناند اما،  کند، تشبیه کردهبهشت سفر می

 عیسیِ  مصلوب •
در   36"اي؟خداي من، خداي من، چرا مرا به حال خود رها کرده "زند:  آسمان، فریاد می مسیح، روبهدر نهمین ساعت بر صلیب بودنش،  

ه  مترج  "فراموش کردن"و    "رها کردن"  بهدر فارسی  معموال  که    (forsake)ویژه فعل آن  و به  ،این جملهمفهوم انجیلیِ طول تاریخ،  
  او  و از نظر  گذاردتنها میشاعر انسان را براي مدتی  ،  در فیلم  .37ها شده است ها و رمانفیلمها و  ي بسیاري از ترانه مایهشود، دست می

ببینید! ببینید! او ما  "که    کشندریاد می دارانش فشود، طرف و هنگامی که دوباره ظاهر میخود برسد،    تا به کارهاي دیگر  شودمی پنهان  
 "است.  شاعر برگشته  !. ببیندبود  نکرده  خود رهاحال بهرا  

 د؟ترسچه کسی از ویرجینیا وولف می •
اند. در آن  مقایسه کرده  39" د؟ترسچه کسی از ویرجینیا وولف می "ي  نامه را با نمایش مادر!  ،  38" اي.او اسکات"تلفی، مانند  مخ  منتقدین

   کند.دارد و فاجعه درست می ها پرده برمی و حضورشان از زندگی آنشوند  ي زن و شوهري می وارد خانه هم دو مهمان  استان  د

 انایدیریوو  الموتملک  •
 ِ 40الموت ملک ي او،  نامهفیلمها روي  گوید که یکی از تاثیرگذارترین فیلممی   وود ریپورترزهالیاي دیگر با  کارگردان فیلم در مصاحبه 

به  شوند اما،  می  لینوب   ورینیسمهمان فردي به نام    که  ي اجتماعی مرفهست از یک طبقهییهابود که داستان مهمان   41لوئیس بونوئل 
ها  افتد، با این تفاوت که مهمانهم اتفاق مشابهی می   انایدیریودر  ي میزبان خود را ترك کنند.  توانند خانه دالیل غیرقابل توضیحی نمی

 کنند.  می   تصاحبخانه را  درعوض  کنند و  توانند خانه را ترك کنند اما، نمی می
 

  دیگراحتمالیِ   هاياشاره 
ي  تهفهاي آشسکانس ویژه  ، به  43 بوش  یرونیموسهاثر      42هفت گناه مهلک و چهار امر واپسین   ِ نقاشی  شباهت کل فیلم به .۱

 . ماندمی   بوش  ِ سوررئالهاي  نقاشی  يبقیهبه  که  دوزخیِ  فیلم  
سازد و عاشق مخلوق خود  ي زنی را میکه در آن مردي از عاج فیل، مجسمه  45 آویدي  نوشته  44 دگردیسیهاي  افسانه کتاب   .۲

 شود. می

  46 جورجیا اوکیفهاي  نقاشیبعضی    بهکند، شباهت زیادي  ) روي کف خانه ایجاد می هابیل(  ترکوچک زخمی که خون برادر   .۳
 دارد. 

 
35 Beatrice 
 ?My God, my God, why hast thou forsaken me : 46ي ، آیه27انجیل متی، باب  36
 سیکازانتزاک کوسیني مسیح، ، مِل گیبسِن / آخرین وسوسهحیمصائب مسبرگ / دي، کریسآخرین باري که گریستم/   The Brilliance گروه  رها شده، 37
 ي نیویورك تایمز روزنامه 38
  1962ي ادوارد البی، نوشته 39
40  The Exterminating Angel 
41 Luis Buñuel 
42 The Seven Deadly Sins and the Four Last Things 
43 Hieronymous Bosch . پدیا ببینید. نقاشی را در ویکیاین 
 .کرده استبه فارسی ترجمه  آن را الدین کزازيدکتر میرجالل 44
45 Ovid پ.م.  43، شاعر 
46 Georgia Totto O'Keeffe ،1887 - 1986 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Seven_Deadly_Sins_and_the_Four_Last_Things#/media/File:Hieronymus_Bosch-_The_Seven_Deadly_Sins_and_the_Four_Last_Things.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_O%27Keeffe#Paintings
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 .آوردمیبه یاد  را    48 پوادگار آلن ي  نوشته  47 قلبِ  افشاگرداستان کوتاه  زخم کف خانه،    ،چنینهم .۴
که   درن آرنوفسکیرسد  و به نظر می  49تشکیل شده ي پرمعنی    2و    1اي فیلم که از دو عدد  دقیقه  121و در نهایت زمان   .۵

 تالشش را کرده تا در اتاق تدوین، به این زمان از فیلم برسد.  شاید، شاید،  ،  50دهدها اهمیت میهمیشه به اعداد و معنی آن 
 

که    چیز استسه  به    دَرن آرنوفسکیي  نگاه منتقدانه کند،  تر میدیدنی   را  مادر!چه  آن ،  نظرمبههاي متنی و فرامتنیِ  فیلم،  اشاره این    جدا از
 : پردازدمیها  صورت موازي به آن درطول فیلم به

 اش با زمین  و رابطه   خدا  مفهموم توراتی •

   آدم و حوا •
 بشر   نوع •

 
 نیاش با زمخدا و رابطه توراتی مفهموم

داي  خ  هاي شخصیتیِ درنهایت، شیفتگی او براي پرستیده شدن، از جمله ویژگینوازي و  گی و مهمان خودخواهی، خشم و غضب، بخشنده 
 براي مثال،  .  51شنود میبیند و یا  می اي  مثال و نشانه یا  ،  هاویژگی  ي این فیلم براي اینها اشاره شده است و بیننده بارها به آن   است که  عهدین

)  قابیلبا قاتلی (رحمانه  بی او را  
گذارد و  در خانه تنها می 

این  گردد.  ها بعد برمی ساعت 
خداي خودخواه، در جواب زن  

مون  دارم بچه"  زندمیکه فریاد  
رو دنیا میارم. چرا این برات  

سمت  به  "کافی نیست؟
از او  هایش و کسانی که  هوادار 

د  کننمدام تعریف می
آخرین  "گویید  گردد و میبرمی 

خیلی  روشون  ام  نوشته 
خواهد  زن می   ".شتهتاثیرگذا

، جایی  آرنوفسکینظر  در  خواهد.  می   خودشیفته  خالقِ ست که  چیزي و این انگار تنها    "نمیخوام که بِرن!"گوید  که او مردم را بیرون کند و او می 
پرسد  یشان، وقتی زن از او میخانه  هاي مختلف بهطوري که پس از هجوم انسان شود، به از تاریخ، کنترل حتا از دست خود خالق هم خارج می 

   ".خودمم نمیدونم"دهد  جواب می   "جا ظاهر شدن؟اند که یهو ایناینا دیگه کی"
گذارد.  تی را روي پیشانی مردم میتبرك، عالم  ينشانه به. اولین بار اوست که  هم هستبین مردم    "گراییخرافه"این خدا، انگار خودش مسبب  

  ِ در پالن بعدي  .گیردخود می هاي متفاوتی بهشکل نگاه به دین    و  شود پیدا می   کتاب اواز  تفسیر  در    یهاي نوینشیوه بینیم که  می پس از آن،  

 
47 Tale Heart-TellThe  ،1843.این داستان بارها به فارسی ترجمه شده است ، 
48 Edgar Allan Poe 1809 - 1849 
  را ببینید.  thenumbersandtheirmeanings.blogspot.com-numerology و  numerology.comبراي اطالعات بیشتر  49
 Piفیلم  البراي مث 50
 ن. ایخوانیممی هاي خداي توراتی و انساني تشابه این ویژگیمطالب جالبی درباره  Robert G. Ingersollي نوشته Some mistakes of Mosesکتاب  13فصل  51

  کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده است.
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شاید    اند.مذهبی راه انداختهراسمی شبهش نوشتم) متر درباره فرمانی که پیش   هاي شاعر (ده نوشته ، در اتاق کناري، مردم با دست گذاري نشانه 
در این نقطه از تاریخ بشر است که بیشتر از همیشه براي    ،. شاعرشده استمتن معتبر و مقدس    اي از تاریخ،از نقطه که    استمنظور فیلم این  

هرچه او به  یا  و    ،ستي اوو خانه   چه متعلق به خالقآن هر  ،هاانسان بینیم که  می و ما از این پالن به بعد است که مدام    عموم مردم مقدس شده
   برند.می  باخود  دارند وبرمی آن دست زده را  

 

 اآدم و حو
 bed and  جاکرده آنفکر می گوید  می   ،همان ابتداي ورودش به زمین  کند که ازفرض می  و احساساتی  لوحساده را    مآد  ،آرنوفسکی

52breakfast  کندسرعت سیگار روشن می به   :ستاو خانه  حریم  احترامی به  کند بیاولین کاري که میشود و  می  زمین  وارد  اصرار خدابه   !است  
جا که کریستال قلب زمین را،  دهد، تا آنمه می چنان اداهم  را  ي میزبان کند اما، سرپیچی از مقررات خانه می  شخاموش با اعتراض زمین  و  
در    ،ترشرمیِ  هرچه تمام با بیاز آن،  بعد  درست  و    شکند، میداده است ي خلق دوباره را به او  دلیل ادامه و انگیزه   گویدمی  چیزي که شاعرآن

 کند. خلوت می   همسرشا  ب  ،ي میزبانهایکی از اتاق 
گوید  به او می  .شکندل زن را میبارها د  ،53آشکارش بدجنسیِ   با  و  است    دارنیش   شزبان .  رودمیهم  فراتر از شوهر خود  ،  آرنوفسکیاز نظر    ،حوا

فهمد که زن میان آوردن این موضوع، به سرعت می با به   دار شوند.شوهر نیست و باید بچه  روش نگه داشتن  ،که درست کردن خانه و تزیین آن
دلیل کند و  هاي زیر زن را مسخره می لباس شود و  زبانش تندتر می .  بستر نشده استحال با او هم تابه ، شاعر  اما  افتداین اتفاق بیعالقه دارد که  

شناسد و  خصوصی نمیاو حریم  عتماد به نفس زن را از او بگیرد.کند امیها سعی  داند و با گفتن این حرف میلیِ  شاعر را همین موضوع میبی
  هاییها نشانه اینهمه    و....  سوزدمی   زنسوزد، دست  شود، صبحانه میخانه روشن می   ِ آتش  سنسور،  خانهبا ورود او به  طلب است.  بسیار منفعت 

   . ه استوجود آوردهایی که حضور او در زمین بهبراي فاجعه  شوندمی

 نوع بشر 

مجموعه    يدارا  ذاتاانسان  "بسیار نزدیک است:    ،اواز    هابز  توماسست که به تعریف به تصویر کشیده شده در فیلم، انسانی  انسانِ نظرمن،  به
درطول فیلم، هربار که انسان وارد    ".55انسان گرگ انسان است .  54د ینمای دروغگو و درنده م  د،یپل  طلب،اده یرا شرور، ز  ياست که و  یصفات

جا  از آن   با طوفانی،  آورند که بار اول با غیض زمیني زمین هجوم می بار به خانه   ها دو. آن آوردهمراه می بهشود، مصیبت و آوارگی را  میصحنه  
به  کند  میکند و شروع  خود را صاحب زمین فرض می،  ترتمامهرچه   سريسبک سرکشی و  با  بشر   شوند.ماندگار می ر دوم  اما، با  شوندرانده می

که هرکاري که بخواین توش    نیستشما  ي  نه وجا خ این"د که  ن شوو وقتی با اعتراض زمین روبرو میي آن  گوشهتصرف کردن در گوشه ودخل 
.  "ستي همهجا خونه گه اینشاعر می  ي تو؟!نه خو"د  گویبه او می  اي با لباسی ژندهآوارهدر جایی از فیلم    حتا  و  زنندبه او پوزخند می   "!بکنین

در طول تاریخی که این   خواهد صاحبش شود؛می  انسانمحور است اما، این تنها زمین نیست که  نگاه انسان به زمین در این فیلم، نگاه مالکیت 
  ،کُشدمی  هاي داخلینگجدر  دارد،  می  هاي زندان نگه پشت میله کند،  می   ي خودکند، برده نوع خود را اسیر می همانسان  کند،  فیلم روایت می

 .  ...  کند ودرست میبرایش  نیروي ضدشورش  

 

 
ي مهمان را تهیه ها فقط جایی براي خواب، امکانات بهداشتی و صبحانههاي بسیار کوچک. این مکانافراد یا هتل   ِهاي شخصیمدت در خانهي کوتاه گاهی براي اجراه اقامت 52

 کند.می
 2017، سپتامبر digitalspyي با مجله مصاحبه، پردازي ِ حواي شخصیتنظر کارگردان درباره  53
 ، توماس هابزدر غرب یاسیس يهاشهیاند  ِیخیتار ریس 54
 ، توماس هابز اتانیولِ 55
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  با،  آرنوفسکی ايِ   دقیقه 121  در فیلم،  اش نوشتموجود آمدن آن عالقه و یا انزجار از فیلم که در ابتدا درباره و دلیل به  هااین اشاره تمام  
 .  کشیده شده استتصویر  بهبینیم،  می  اوهاي  در فیلمفقط  که    یخراشنواز و گاهی دل چشم هاي تصویريِ   جلوه 

 

 نویسنده: آرش ثابتی

Instagram/Telegram: @arashsabeti 
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