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ست در رابطه با فلسفی امحتوایی  دارای( 0202) کپی برابر اصلفیلم 
                          و  هارابطۀ بین اصل»یعنی  ،اخیرکم چند دهۀ بحث داِغ دست

 بحث آیا که کندمی در یک سطح این پرسش را طرح فیلم«. هاکپی
 ستبحثی شود،می ساخته هاآن از که هاییکپی و اصل آثار پیرامون

یخی، و یا اقتصادی فلسفی،  قهرمان کتاب موضوِع  این، همچنین تار
 و هاکپی بین دعوای اصل برابر کپی گفت توانمیاست.  فیلم مرد

کاربرداصل بار این قضیه، یک غیرمتعارف و غیرمعمول هاست، و 
کهآن شود.طور مستقیم در فیلم بیان میبه  فیلم زن شخصیت جا 

 برابر کپی» گوید:می خود پسر به اشاره با اشبدلی شوهر به خطاب
 ترکیب از آیرونیک این موضوع کاربرد جادر این .«است پدرش اصل

 گیرد.شکل می مرد قهرمان کتاب عنوان و فیلم عنوان
ی هاشکلبه  کپی برابر اصل دانندیمشک بیفیلم  ِی لااه

یادی از  یخ سینما ارجاع هالمیفمختلف به تعداد ز . دهدیمی تار
گاهانه باشند خواه نا هاارجاعاین  کارگردان، خواه آ گاهاز سوی   ،خودآ



 

 

ند. امهم« کپی برابر اصل»عبارتی مضمون  برای خوانش متن فیلم یا به
. است (0222)ب پیش از غروبه فیلم  ی معروفهاارجاعاز یکی 

 به کتابش از ییرونما یبرا ییکایآمر یاسندهینو آن، در که یتیروا
 حدود که کندیم برخورد یزن با یتصادف طوربه آنجا در و رودیم فرانسه

 جذاب و عاشقانه ۀرابط رغمیعل و بود، شده آشنا او با شیپ سال02
 نیا از پس هاآن. نداهنبود ارتباط در هم با مدت نیا طول در شان،نیب

 هالحظه نیا لمیف کنند،یم معاشرت هم با دوباره ،یتصادف برخورد
 به لشیتما و رفتن یبرا سندهینو دیترد انتها در و کشدیم ریتصو به را

 لحاظبه غروب از شیپ و اصل برابر یکپ. دهدیم نشان را ماندن
 ۀجلس در یاسندهینو لمیف دو هر در. گرندیهمد هیشب یظاهر
 ۀنیزم هاآن جذاب و کیکم برخورد و ندیبیم را یزن کتابش از ییرونما
 .شودیم عاشقانه یارابطه

کیارستمی ارجاع سفر فیلم  ،به شاهکار روبرتو روسلینی دیگر فیلم 
 اتفاقات مکان و مضمون لحاظبه لمیف نیااست.  (0592) در ایتالیا
 و زن یماجرا ایتالیا در سفر. دارد اصل برابر یکپ با یاریبس شباهت

 طول در و روندیم ایتالیا به اتفاقبه که است ییایتانیبر یشوهر
                                      سفر هم با که است بارنینخست نیا مشترک، یزندگ سال09

 میتصم که شودیم یبحران یحد  به سفر نیا یط هاآن ۀرابط. کنندیم
 یشکلبه لمیف یانتها در اما شوند، جدا گریهمد از جاهمان رندیگیم

. دهند ادامه را شانمشترک یزندگ دیبا کنندیم احساس گونمعجزه
 به بارهکی انتها در و روندیم شیپ تنش اوج و ییجدا ۀآستان تا هاآن

 .رسندیم یآشت



 
 
 
 
 

ی کاو  00                                                                                                      فیلم                         وا

 

 .خورد شکست گیشه در و شد ساخته 0592 دهۀ در ایتالیا در سفر
 گرفتند، تحویل حسابی را فیلم دو سینماکایه هاینویسنده اما

ک ریوِ  فرانسوا تروفو کهطوری  دو سینما،کایهاز اعضای اصلی  ،تو ژا
که در  درحالی .است مدرن ینمایس آغازگر لمیف نیا بودند معتقد

یخ سینما آغاز سینمای مدرن مقارن با آغاز جنبش نئورئالیسم  تار
 برابر یکپ گفت توانیم شود.)بعد از جنگ جهانی دوم( شناخته می

 را دوره کی که ستیلمیف ،ایتالیا در سفر مثل ز،ین معنا نیا به اصل
                                                     یارستمیک یینمایس تیفعال نیآغاز یهاسال در. کندیم آغاز

ن او یهالمیف گفتندیم  در است، ییابتدا و کودکانه ک،یتکن بدو
 یپ او یهالمیف ارزش به یدرستبه نمایس دوهیکا سندگانینو که یحال
 .بودند برده

گذشته در مارینفیلم به  کپی برابر اصلارجاع بعدِی   بادسال 
که ما  است. اثر آلن رنه (0590) و  Aرا به نام  هاآنداستان زن و مردی 

X با او قرار  پیشکه یک سال  کندیم. مرد به زن اصرار میشناسیم
بردن به منظور پیبه .رودینم بار ریز زن اما گذاشته و او را دیده است

گذشته در مارین بادبا  کپی برابر اصلشباهت ساختاری  باید  سال 
که کنیم  کران از پس اشاره   تیشخص ایآ دندیپرس او از یوقتفیلم رنه  ا

 دییتأ او داشتند، مالقات گریهمد با واقعا   نیا از شیپ لمیف مرد و زن
 ۀسندینو که یحال در بودند، دهید را گریهمد قبال   دو آن گفت و کرد

گذشته  ایدۀ .نبود موافق کارگردان نظر با گریه،آلن رب لمنامه،یف سال 
بینجامد. در کم دو طرح دو فیلم، یا دستبه تواند می باد در مارین

 برابر یکپ در که هست یسوم پیچ حتما   ایهای دوگانهچنین تقابل



 

 

                                             را گریهمد مطلقا   لمیف یهامهین تا که یزوج. میآن شاهد اصل
 بر خواهندیم و گرندیهمد یآشنا بعد، به ییجا از شناسند،ینم

 هم و سندهینو هم یارستمیک که جاآن از. کنند غلبه شانبحران
 توانیم. دیشن او زبان از را گزاره دو هر توانیم است، لمیف کارگردان

 گریهمد مطلقا   البته و انددهید را گریهمد قبال   لمیف مرد و زن کرد تصور
 .شناسندینم را

 کامال   و معتبر ارجاع دو ادشده،ی یهاارجاع بر عالوه اصل برابر یکپ
The Lover (0590 ) ۀشنامینما به ارجاع یکی دارد، زین گرید یفلسف

 Simulacra and Simulationکتاب ارجاع به دیگری اثر َهرولد پینتر و 
یار فیلسوف و نظریه (0590)  ارجاع، دو نیاپرداز معاصر. اثر ژان بودر

 به لیتفصبه ادامه در. دارند اریبس تیاهم لمیف یفلسف درک یبرا
 .میرویم لمیف خود سراغبه آن از شیپ اما پرداخت، میخواه هاآن

 یک اصل برابر کپی سینما، برجستۀ منتقد برادشاو، پیتر گفتۀ به
 های پرشمارش راکه نتوانسته ایده فیلمی. است باشکوه شکست

کارگردان  کند و  یکاجرا   درک و احساس باید، طورکهبینش، آنبار
 را لمیف نیا برادشاو 0.نداردکند می کار هاآن با که هاییزبان روشنی از

 هنوز که داندیم نیزبیت و هوشمند اریبس یِی فضا ۀگانیب کی کار هیشب
کنان نشده متوجه کامال                                                           برقرار رابطه هم با چگونه نیزم سا

                             شکل یدرستبه لمیف در موجود روابط او نظر به رو نیا از. کنندیم
 یگاه. دهندیم تیماه رییتغ یقبول قابل ریغ طوربه مدام و رندیگینم

 

 

که به قدر فرانسویزبانه است. همانسه فیلمی کپی برابر اصل  .0 زبان ست 
که به زبان انگلیسی. وقدر ایتالیاییایتالیایی، و همان که  ست  این سه جهان 

 در فیلم جریان دارند. میشویممواجه  هاآنبا  شانیهازبانواسطۀ به


