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Ágrip 
Í ritgerð þessari er samfélagsleg gagnrýni í kvikmynd Asghar Farhadis, Aðskilnaður, skoðuð 

með hliðsjón af eyðuhugtakinu eins og það er skilgreint af Wolfgang Iser. Færð verða rök fyrir 

að með því að beita eyðum með markvissum hætti í frásögn um mismunandi samfélagshópa í 

Íran og samskipti þeirra, skapi Farhadi túlkunarrými fyrir gagnrýni á íranskt samfélag og opni 

fyrir umræðu um valdamisvægi sem þar finnst. Leitast er við að nálgast eyðurnar í myndum 

Farhadis, hið ósagða og hálfkveðna, sjálfa margræðnina, og rök verða jafnframt færð fyrir því 

að það sé einmitt þar sem merkingarfræðilega miðju verkanna sé að finna, sem og djúpstæða 

samfélagsrýni.  
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1. Inngangur  
Íranski leikstjórinn og handritshöfundurinn Asghar Farhadi hóf feril sinn í sjónvarpsþáttagerð, 

en fyrsta kvikmyndin sem hann leikstýrði, Dansað í öskunni (Raghs dar ghobar), kom út árið 

2003.1 Myndin fjallar um mann sem þarf að borga stóra skuld eftir að hann skilur við unnustu 

sína vegna orðróms um að móðir hennar hafi unnið við kynlífsvinnu. Strax í þessari fyrstu 

mynd leikstjórans má greina viðfangsefni sem áttu eftir að vera mikilvæg í höfundarverki 

hans: Samskipti kynjanna, valdamisvægi, vægi samfélagslegra gilda og hefða, og mannlegur 

breyskleiki. Á eftir fylgdu Fallega borg (Shah-re ziba, 2004) sem sýnir hörku íslamska 

réttarkerfisins í gegnum sögu tveggja ungra manna og Flugeldar á miðvikudegi 

(Chaharshanbe-soori, 2006) þar sem ung kona er dregin inn í rifrildi milli hjóna þegar hún er 

ráðin til þess að þrífa íbúðina þeirra.2  

Árið 2009 kom Um Elly (Darbareye Elly) út og vann til fjölda verðlauna á 

kvikmyndahátíðum víðsvegar um heiminn, þar á meðal Silfurbjörninn á alþjóðlegu 

kvikmyndahátíðinni í Berlín fyrir bestu leikstjórn. 3 Um Elly fékk enn meiri athygli eftir að 

seinni verk Farhadis fóru að njóta vinsælda og þá sérstaklega eftir að kvikmyndin Aðskilnaður 

(Jodaeiye Nader az Simin, 2011) hlaut óskarinn í flokki kvikmynda á erlendu tungumáli og 

mikla hylli gagnrýnenda víðsvegar um heiminn.4 Fortíðin (Le Passé, 2013) var frumsýnd á 

Cannes árið 2013 og var hans fyrsta kvikmynd sem átti sér stað utan Íran.5 Myndin gerist í 

París og var unnin í samstarfi við evrópska framleiðendur, auk þess sem leikararnir voru flestir 

franskir, en það sýndi getu Farhadis til að stíga út fyrir þægindarammann. Enn fremur 

undirstrikaði hún alþjóðleika umfjöllunarefna verka hans þar sem hún sýndi að samfélagslegu 

vandamálin sem hann tekst á við í myndum sínum er hægt að yfirfæra á fleiri samfélög en 

Íran. Sölumaðurinn, (Forushande, 2016) hlut mikið lof og fyrir hana vann Farhadi önnur 

óskarsverðlaun í flokki kvikmynda á erlendu tungumáli.6 Hann er í góðum félagsskap með 

þann titil, en aðrir leikstjórar sem hafa unnið fleiri en ein verðlaun í þeim flokki eru Vittorio 

De Sica, René Clément, Akira Kurosawa, Frederico Fellini og Ingmar Bergman. Nýjasta verk 

leikstjórans, Allir vita það (Todos lo saben, 2018) var frumsýnd í Cannes fyrr á þessu ári.7 

Auk þeirra hefur hann skrifað handrit fimm kvikmynda (Í lágu flugi (Ertefae Past, 2002), 

																																																								
1 Dansað í öskunni (2003, Asghar Farhadi, Raghs dar ghobar); 
2 Fallega borg (2004, Asghar Farhadi, Shah-re ziba) og Flugeldar á miðvikudegi (2006, Asghar Farhadi 
Chaharshanbe-soori); 
3 Um Elly (2009, Asghar Farhadi, Darbareye Elly); 
4Aðskilnaður (2011, Asghar Farhadi, Jodaeiye Nader az Simin); 
5 Fortíðin (2013, Asghar Farhadi, Le Passé); 
6Sölumaðurinn (2016, Asghar Farhadi, Forushande); 
7 Allir vita það (2018, Asghar Farhadi, Todos lo saben);	
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Nóttin (Shab, 2008), Tambúrína (Dayareh-e zangi, 2008), Kanansland (Canaan, 2008) og 

Réttarhöld á götunni (Mohakeme dar khiaban, 2009)).8 Myndir hans hafa eins og áður segir 

vakið athygli á alþjóðavettvangi og mætti því segja að hann sé nýjasta viðbótin við röð 

íranskra leikstjóra sem njóta vinsælda á alþjóðlegum kvikmyndahátíðum. Það var Abbas 

Kiarostami sem opnaði augu heimsins fyrir íranskri kvikmyndagerð á níunda áratugnum og í 

kjölfarið jókst sýnileiki leikstjóra á borð við Tahmineh Milani, Jafar Panahi og Mohsen 

Makhmalbaf til muna, og raunar urðu margir þeirra stjörnur í heimsbíóinu.9 Hér á eftir verður 

sjónum einkum beint að Aðskilnaði, en til að nálgast verk Farhadis er nauðsynlegt að horfa 

handan kvikmyndalistarinnar og skoða bakgrunn hans í öðru listformi, leikhúsinu. 

 

1.1. Farhadi og leikhúsið 

Farhadi er menntaður í leikhúsfræðum, en leikhús-og raunsæisáhrif eru sýnileg í verkum hans, 

bæði hvað varðar efni, leik og leikmynd. Sölumaðurinn er til að mynda byggð á og fléttast 

saman við leikrit Arthur Miller, Sölumaður deyr.10 Sögusvið í Aðskilnaði sem hér er til 

umfjöllunar byggist ennfremur upp á fáum tökustöðum þar sem tiltekin húsakynni eru gjarnan 

miðlæg sem gerir heimilið að leiksviði og skapar áþekka nánd við persónur og í leikhúsi. Í 

myndum Farhadis almennt er leiktjáningin raunsæisleg, svo mjög raunar að minnir á 

umbreytinguna sem átti sér stað í leikhúsleikstíl á sjötta áratug liðinnar aldar og mætti jafnvel 

kenna við spuna. Sú umbreyting varð að miklu leiti vegna tilkomu „aðferðar“- stíls (e. method 

acting) Lee Strasbergs sem hann þróaði eftir kerfi Konstantin Stanislavskis. „Aðferðar“- 

stíllinn leggur áherslu á sálarlíf leikara að því leiti að þeir noti ímyndunaraflið og 

tilfinningaminni til þess að upplifa alls kyns tilfinningar á sviðinu og móti þannig trúverðugar 

persónur. Til þess að kenna nemendum sínum að nota „aðferðina“ lét hann þá oft spreyta sig á 

spuna í leiklistartímum.11   

Í kvikmyndum Farhadis sjást líkindi með þessum leikstíl í samtölum leikara sem virðast 

stundum ekki byggja á handriti og geta verið dálítið kaótísk, hrá og einlæg. Það sem eykur enn 

frekar á raunsæisáhrifin er að persónur tala gjarnan hver ofan í aðra í anda kvikmynda Robert 

																																																								
8 Í lágu flugi (2002, Asghar Farhadi, Ertefae Past),  Nóttin (2008, Shab), Tambúrína (2008, Dayareh-e 
zangi), Kanansland (2008, Canaan) og Réttarhöld á götunni (2009, Mohakeme dar khiabann); 
9 Heimsbíóið er hugtak sem notað er yfir kvikmyndir utan hins enskumælandi heims sem treysta fyrst og 
fremst á dreifikerfi kvikmyndahátíða og listabíóa. 
Björn Ægir Norðfjörð, „Hvað er heimsbíó?“ Ritið:2/2010, Ásdís R. Magnúsdóttir, Björn Þorsteinsson, 
Björn Ægir Norðfjörð og Úlfhildur Dagsdóttir, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2010, bls. 9-34, hér bls. 30. 
10Arthur Miller, Death of a Salesman, New York: Viking Press, 1949. 
11„What is Method Acting?“, newyork.methodactingstrasberg.com, sótt 9. september 2018 af  
https://newyork.methodactingstrasberg.com/what-is-method-acting/ 
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Altmans.12 Persónurnar í myndum Farhadi eru margbreytilegar, koma úr ýmsum stéttum og 

hafa mismunandi trúarlegan bakgrunn. Aðalsögupersónur hans eru þó oftast menningarlega 

sinnaðar, menntaðar og úr efri millistétt sem er einmitt markhópur leikhúsa. Einnig er 

söguflétta stór hluti af leikhúsáhrifum Farhadis þar sem dramað felst mun frekar í samskiptum 

milli persóna en atburðum, en verk Farhadis undirstrika listilega að leikhúsbragur á stundum 

samleið með raunsæi í kvikmyndum en einnig þeim anga listabíósins sem áherslu leggur á 

sálfræði og dramatísk samskipti persóna á milli. 

 

1.2. Viðfangsefni og samfélag 

Gegnumgangandi þemu í myndum Farhadis eru hvernig litlar jafnt sem stórar ákvarðanir, 

lygar og hegðun í samskiptum milli einstaklinga geta haft áhrif innbirgðis og tengt þau saman. 

Samskiptin eru oft á milli stétta, kynja og þjóðfélagshópa í Íran, en vandamálin sem þar koma 

upp er raunar hægt að yfirfæra á flesta heimsluta þar sem stéttaskipting og kynjamisrétti eru 

alþjóðleg vandamál. Vegna þess að hann sýnir samskipti milli þessara mismunandi hópa 

verður valdamisvægi milli persóna áberandi í myndum hans.  

Farhadi lætur áhorfendur setja sig í spor sögupersóna sem allar hafa sína galla, sama 

hvaða hópi þær tilheyra, og leitast þannig við að vekja samúð hjá áhorfendum með 

persónunum þrátt fyrir að breytni þeirra kunni að vekja spurningar eða sé á skjön við gildismat 

samfélagsins. Í framvindu myndanna er áhorfendum veitt innsýn í ástæðurnar sem knúa á um 

vafasamar ákvarðanir og liggja að baki gagnrýnisverðri hegðun, nokkuð sem gerir 

afdráttarlausa siðferðisdóma nær ómögulega og undirstrikar leikstjórinn þannig að engin 

manneskja er annað hvort góð eða vond. Með nærmyndum og raunsæisáhrifum færir hann 

áhorfendur nær persónunum, setur okkur inn í þröngan ramma hugarheims þeirra og reynir að 

taka ekki afstöðu með eða á móti því sem þær gera, heldur setur áhorfendur í vandasamt 

hlutverk túlkanda. Þessi aðferðafræði Farhadis að segja hlutina ekki beint út, heldur gefa þá í 

skyn, og bjóða upp á jafnvel tvær gjörólíkar túlkanir á einu og sama atriðinu, er ekki einungis 

listræn tjáning. Hún er einnig leið til að standast strangar reglur um ritskoðun í Íran, en horfa 

																																																								
12 Robert Altman byrjaði að gera tilraunir með samræður sem skarast (e. overlapping dialogue) í 
kvikmyndinni M*A*S*H* (1970) til að gefa henni raunsæislegan blæ. Hann festi litla hljóðnema við 
leikarana sem gaf þeim frelsi til þess að hreyfa sig um sviðsmyndina og leika sér með textann.  
Samræðurnar gáfu ákveðið andrúmsloft og gengdu ekki þeim tilgangi að færa atburðarrásina áfram, heldur 
búa til spennu og alvarleika sem var af og til brotinn upp með svörtum húmor.  
Glenn Sutton, „An Ongoing Conversation: Overlapping Dialogue as Narratio Strategy in Robert Altman’s 
M*A*S*H* “, academia.eu, 2015, sótt 4. September af  
http://www.academia.edu/21805201/An_Ongoing_Conversation_Overlapping_Dialogue_as_Narration_St
rategy 
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um leið gagnrýnum augum á íranskt samfélag nútímans. Í viðtali við Slant Magazine segist 

Farhadi ekki líta á ritskoðun sem eitthvað alslæmt, heldur telur hann að hún geti frjóvgað 

hugmyndaflug leikstjóra sem þurfa að skrifa í kringum ritskoðunarreglur. Ein leið sem hann 

notar er að „tala ekki of hátt“ í myndunum sínum. Einnig leggur hann mikla áherslu á að 

„þröngva ekki skoðun [s]inni upp á áhorfendur.“13 Hann tekur þó fram að með þessu eigi hann 

ekki við að hann sé hlynntur ritskoðun, heldur að hún hvetji ósjálfrátt til ímyndunarafls, án 

þess að það sé tilgangur hennar. Óskrifaður eða ósýndur hluti sögunnar hvetur þó ekki 

einungis til ímyndunarafls leikstjóra, heldur líka áhorfenda sem þurfa að fylla upp í eyðurnar.  

 

1.3. Eyður sem túlkunarrými 

Fræðimaðurinn Wolfgang Iser hefur fjallað um eyðuhugtakið í bókmenntum en hugmyndir 

hans má auðveldlega yfirfæra á aðra listmiðla þar sem þær ná til grundvallarþátta um hvernig 

viðtökur menningarafurða fara fram. Samkvæmt Iser verður merking texta ekki einungis til í 

textanum sjálfum, heldur einnig í viðtökunum. Þegar lesendur rekast á eyður í texta er 

sjálfkrafa leitast við að skapa tengingar til þess að skapa samfellu í huganum.14 Eyðan getur 

birst með bókstaflegum hætti þar sem eitthvað er ekki sýnt, eða er ekki sýnt fyrr en seint, og 

hefur þannig áhrif á túlkun textans eða með aðeins óhlutbundnari hætti, þegar upp er staðið er 

eins og hlutir séu óljósir eða illtúlkanlegir, erfitt er fyrir lesanda að taka afstöðu. Eyðurnar gefa 

þannig tækifæri til túlkunar, virkja ímyndunarafl lesanda og opna textann.  

Það sama á við um alla texta upp að ákveðnu marki því engin bók eða bíómynd sýnir 

„allt“. Höfundur texta eða leikstjóri kvikmyndar setur túlkun á eyðunum ávallt ákveðnar 

skorður, en það er viðtakandans að vinna úr þeim. Ferlið þegar viðtakandi er að vinna úr texta 

höfundarins og skapa úr honum merkingu kallar Iser endurgerð (e. recreation). Í upphafi þess 

ferlis reynir lesandinn að vinna úr eyðunum í textanum með því að setja textaheiminn í 

samhengi við sínar eigin upplifanir og skapa merkingu samkvæmt fyrirfram mótuðum 

hugmyndum til þess að vinna úr því sem er honum ókunnugt.15 Hann hefur jafnframt ákveðnar 

væntingar til textans út frá þessum hugmyndum og leitar eftir staðfestingu þeirra í textanum. 

Iser tekur fram að öll sönn bókmenntaverk bregðist væntingum lesenda vegna þess að 

																																																								
13“One way is, I don’t speak loudly in my films. Another way is that I don’t force my judgments on the 
audience.” Elise Nakhnikian, “Interview: Asghar Farhadi on The Salesman, Censorship, & More”, 
Slantmagazine.com, 23. Janúar 2017, sótt 25. ágúst 2018 af 
https://www.slantmagazine.com/features/article/interview-asghar-farhadi-on-the-salesman-censorship-
and-more, 
14 Wolfgang Iser, „The reading process: a phenomenological approach“ Modern criticism and theory, 
David Lodge and Nigel Wood, London: Pearson Education Limited, 2000,   bls. 188-205, hér bls. 193. 
15 Sama rit, bls 196. 
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merkingin sem lesandinn skapar í textanum og eyðum hans uppfyllir ekki væntingar hans, 

heldur er frekar í stöðugri mótun vegna þess að í textanum eru ótæmandi túlkunarmöguleikar 

og engin ein merking er hin rétta.16 Þegar væntingarnar byggðar á hinu kunnuglega eru settar 

upp á móti hinu ókunnuga á þennan hátt fer lesandi að efast um það sem hann hélt að hann 

vissi og er því meðtækilegri fyrir nýjum hugmyndum og sjónarhornum.17 Iser segir þetta vera 

„ákveðna mótsögn þar sem lesandinn neyðist til þess að afhjúpa hliðar á sjálfum sér til þess að 

upplifa raunveruleika sem er öðruvísi en hans eigin.“ Að skapa merkingu í texta felur þar með 

ekki einungis í sér að uppgötva óskrifaða hluta hans, heldur gefur það lesendum líka tækifæri 

til þess að móta sína eigin hæfni til þess að afkóða (e. decode) og um leið móta sig sjálf með 

því að taka hið ókunna til greina.18  

Iser segir ekki einungis að lesandinn þurfi að yfirgefa hið kunnuga til að geta 

raunverulega notið textans og skapað úr honum merkingu sem hægt er að læra af, heldur 

gengur enn lengra og segir: „lífsreynsla höfundar verður að vera aðskilin verkinu og lesandinn 

verður að loka á persónueinkenni sín við lesturinn.“19 Samkvæmt þessum orðum virðist sem 

Iser telji að lesandinn þurfi að byggja sem minnst á eigin reynslu til þess að nálgast 

reynsluheim annara. Íranski leikstjórinn Kiarostami er með aðra sýn á það hvernig áhorfendur 

upplifa verk og tengjast því tillfinningalega. Hann kom því fallega í orð í viðtali um óperu sem 

hann leikstýrði þar sem hann segir:  

En (óperan) snýst um að sýna tilfinningar. Hvernig getum við tengst þessum tilfinningum ef við 

gleymum okkur sjálfum? Hvernig getum við yfirhöfuð þóst gleyma okkur sjálfum? Kannski 

óskum við þess af því þá myndi tíminn standa í stað, við myndum staðna í honum og aldrei 

verða gömul. En jafnvel þegar við sofum og okkur dreymir heldur líf okkar áfram. Við gleymum 

okkur aldrei í raun.20 

Fyrir Kiarostami er það mikilvægt að yfirgefa ekki hið kunnuglega líkt og Iser talar um, heldur 

byggja á eigin tilfinningum og raunum til að tengja við tilfinningar persóna innan verksins og 

þar með víkka sjóndeildarhring hins kunnuglega. Tillit verður tekið til þessa viðhorfs í 

																																																								
16 Sama rit, bls192. 
17 Sama rit, bls. 201. 
18 Sama rit, bls. 204. 
19 Samar rit, bls. 203. 
20 „But (the opera) is a matter of portraying emotions. And how can we relate to those emotions if we 
forget about ourselves? How can we even pretend that we can ever forget about ourselves? Maybe we 
wish it, because then time would disappear, and we would be frozen and never get old. But even when we 
sleep and dream, our lives are going on. We never truly forget about ourselves.“ Peter Aspden, „An 
Iranian director talks about censorship“, ft.com, 2009, sótt 6. September 2018 af 
https://www.ft.com/content/95ecdfa2-4be8-11de-b827-00144feabdc0 
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greiningu á myndum Farhadis, fremur en að styðjast við kenningu Isers hvað varðar 

tenginguna við hið kunnuglega. 

Að lokum ber þess jafnframt að geta að eyður má finna í öllum textum en frá og með 

módernísku byltingunni í listum (1890–1930) tók beiting listamanna á eyðum nokkrum 

breytingum, notkunin varð meðvitaðri og að hálfgerðu listrænu verkfæri. Hvað þetta varðar 

má einmitt færa rök fyrir því að Farhadi sé módernískur kvikmyndagerðarmaður, því eyðurnar 

í myndum hans, hvort heldur þær eru tilkomnar með hliðsjón af ritstkoðunaryfirvöldum eða 

eiga rætur að rekja til listrænna ákvarðana, eru markvissar og úthugsaðar, og saman mynda 

þær eitt mikilvægasta fagurfræðilega einkenni höfundarverksins. 

 Á næstu blaðsíðum verður samfélagsleg gagnrýni í kvikmynd Farhadis, Aðskilnaði, 

skoðuð með hliðsjón af eyðuhugtakinu eins og það er skilgreint af Wolfgang Iser. Færð verða 

rök fyrir að með því að beita eyðum með markvissum hætti í frásögn um mismunandi 

samfélagshópa og samskipti þeirra, skapi Farhadi túlkunarrými fyrir gagnrýni á íranskt 

samfélag og opni fyrir umræðu um valdamisvægi sem þar finnst. Hér verður leitast við að 

nálgast eyðurnar í myndum Farhadis, hið ósagða og hálfkveðna, sjálfa margræðnina, og rök 

verða jafnframt færð fyrir því að það sé einmitt þar sem merkingarfræðileg miðju verkanna sé 

að finna, sem og djúpstæða samfélagsrýni. En til að geta staðsett eyðurnar og greint umfang 

þeirra verður gerð tilraun til þess að taka skref út fyrir hinn kunnulega heim Vestrænnar 

menningar, sem umlykur jú bæði höfund þessarar ritgerðar og væntanlega lesendur og mun án 

efa hafa áhrif á túlkun verka Farhadis. Af þeim sökum verður fyrst litið stuttlega yfir íranskt 

samfélag og stjórnkerfið þar, auk þess sem fjallað verður um íranska kvikmyndamenningu og 

áhrif ritskoðunar. 
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2. Samfélagsleg gagnrýni í dulargervi hlutleysis. 
2.1 Áhrif yfirvalda á kvikmyndamenningu í Íran frá Pahlavi keisaradæminu til íslamska 

klerkaveldisins. 
Til þess að skilja aðferðir Farhadis betur er nauðsynlegt að líta til íranska listabíósins og þeirra 

aðstæðna sem sú stefna spratt upp úr, bæði fyrir og etir íslömsku byltinguna 1979. Raunsæi 

þar sem snert var á samfélagslegum vandamálum í kvikmyndum íranska listabíósins varð 

fyrst sýnilegt í Íran á seinni hluta sjötta áratug síðustu aldar þegar Pahlvai keisaradæmið 

(1926-1979) var við völd í Íran. Megintilgangur áróðurskvikmynda keisaradæmisins var að 

nútímavæða Íran með því að líkja eftir vesturlöndum til að minnka vald trúarleiðtoga, en 

þessari stefnu var beitt með járnhnefa án tillits til vilja þjóðarinnar. Vinsælustu myndirnar sem 

voru gerðar undir keisaradæminu voru kallaðar Film Farsi , en þær voru melódramatískar og 

sýndu oft dans og söngva að hætti indverskrar kvikmyndahefðar. Viðfangsefni þeirra voru 

gjarnan samskipti fólks af mismunandi stéttum þar sem aðalsöguhetjan var fátæk og kynntist 

ríkri fjölskyldu eða komst að því að hún var úr ríkri fjölskyldu. Þar með voru siðferðislegir 

yfirburðir hinna fátæku viðurkenndir um leið og arðrán efri stéttarinnar var réttlætt, og 

samrýmdist þar af leiðandi hugmyndafræði keisaradæmisins.21 Í þessu umhverfi á seinni hluta 

sjötta áratugar sneru þó nokkrir þekktir rithöfundar og ljóðskáld sér að kvikmyndagerð, en 

einna mest áberandi voru Ebrahim Golestan, Forough Farrokhzad og Gholam-Hossein S 

a’edi. Vegna bakgrunns þessara listamanna átti félagslegt raunsæi kvikmynda þeirra að miklu 

leiti rætur að rekja til módernískra bókmennta í Íran frá því um 1900, stefnu sem greiddi 

leiðina fyrir list sem var gagnrýnin á hið félagslega og pólitíska í samfélaginu. Í Íran var 

stílhreyfing leikstjóranna kölluð sinema-ye motefavet, eða framúrstefnubíó, en á vesturlöndum 

er hún betur þekkt sem Nýja íranska bíóið (e. New Iranian cinema). Leikstjórar 

hreyfingarinnar voru meðvitaðir um félagsleg og efnahagsleg vandamál sem yfirvöld reyndu 

að hylma yfir með upphafningu vestrænna gilda í formi nútímavæðingar og áttu eftir að hafa 

mikil áhrif á listabíóið í íran eftir íslömsku byltinguna. 22 

Kvikmyndaiðnaðurinn í Íran tók töluverðum breytingum eftir íslömsku byltinguna 1979 

þegar íslamskt klerkaveldi tók við af Pahlavi keisaradæminu. Leiðtogi byltingarinnar, 

Ayatollah Khomeini, naut mikils stuðnings vegna loforða um að binda endi á spillingu í 

landinu og koma á félagslegu jafnrétti. Þegar klerkaveldið tók við stjórn, blasti annar veruleiki 

við. Öll pólitísk og trúarleg samkeppni var útskúfuð og stjórnvöld notuðu sömu aðferðir 

																																																								
21 Saeed Zeydabadi-Nejad, The Politics of Iranian Cinema: Films and Society in the Islamic Republic, 
Routledge, 2009, bls 31-32. 
22 Sama rit, bls. 32-33. 
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pyntinga og dauðarefsinga og keisaradæmið sem fór með völdin á undan þeim. Khomeini 

takmarkaði frelsi borgara með því að þvinga upp á þá alls kyns trúarlegum reglum, en hann 

gerði það meðal annars að skyldu fyrir konur að ganga með slæðu sem huldi allt nema andlit 

og hendur þeirra.23 Líkt og á við annars staðar í heiminum þar sem lögregla er, var það ógnin 

um lögregluofbeldi sem fékk fólk til að hlýða frelsissviptandi lögum og reglum yfirvalda. Ef 

ekki var farið eftir reglunum var fólk þvingað til þess með valdi trúarlegu lögreglunnar. 

Nýi valdhafinn hafði þær hugmyndir um kvikmyndir að þær væru „ein af 

birtingarmyndum menningar og verð[a] að þjóna manninum og menntun hans.“24 Khomeini sá 

tækifæri í kvikmyndum til þess að breiða út boðskap íslamska klerkaveldisins og skipta út  

Film Farsi kvikmyndum sem upphófu Pahlavi keisaraveldið. Eftir íslömsku byltinguna setti 

klerkaveldið fjármagn í gerð kvikmynda sem einblíndu á siðferði íslamskra gilda eins og 

hefðir, eingyðingstrú, klerkaveldi og andheimsvaldastefnu.25 Eftir byltingu voru nýjar reglur 

settar um ritskoðun sem bönnuðu kvikmyndagerðarfólki meðal annars að sýna kynlíf, ofbeldi, 

rómantík og konur án slæðu. Einnig voru gamlar myndir endurskoðaðar, jafnvel klipptar upp á 

nýtt og gefin ný nöfn og myndir sem sýndu konur án slæðu voru ritskoðaðar með því að setja 

svart blek beint á rammann.26 Margt kvikmyndagerðarfólk sniðgekk ritskoðunina með því að 

nota táknrænar líkingar sem innihéldu falinn boðskap og gagnrýni á ráðandi stjórnvöld. Þetta 

var ansi flókið þar sem kvikmyndaiðnaðurinn var þjóðnýttur og yfirvöldin sem gagnrýnd voru, 

útdeildu jafnframt fjármagninu. Alþóðlegar kvikmyndahátíðir og góðar viðtökur íranskra 

kvikmynda þar höfðu þó áhrif á þetta flókna samband gagnrýninnar listar og 

einstrengingslegra yfirvalda. Í kjölfar vinsælda á hátíðunum fékk kvikmyndagerð heima fyrir 

listræna upphefð í augum yfirvalda og litið var á hana sem iðnað með tekjumöguleika og 

yfirvöld stofnuðu írönsk framleiðslufyrirtæki til að fjárfesta í írönskum kvikmyndum og hafa 

stjórn yfir sameiginlegri framleiðslu kvikmynda með öðrum löndum.27  

  Þjóðnýting kvikmyndaiðnaðarins gerði yfirvöldum kleift að stýra gerð kvikmynda frá 

upphafi til sýningar og innfluttningur vestrænna mynda var bannaður, sem hafði þau áhirf að 

iðnaðurinn heimafyrir blómstraði. 28  Ein afleiðing þess var að fleiri gátu fengist við 

kvikmyndagerð þar sem fjármagn í formi ríkisstyrkja var aðgengilegra. Vinstri sinnaðir 

																																																								
23 Shohini Chaudhuri, Contemporary World Cinema: Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2007, 
bls.72. 
24 „Cinema is one of the manifestations of culture and must be put to the service of man and his 
education.“ Richard Tapper, „Introduction“, The New Iranian Cinema: Politics, Representation and 
Identity, Richard Tapper, London og New York: I.B.Tauris & Co Ltd, 2006, bls. 1-25, hér bls. 6. 
25 Shohini Chaudhuri, Contemporary World Cinema, bls. 72. 
26 Shohini Chaudhuri, Contemporary World Cinema, bls. 72-73. 
27 Sama rit, bls.73. 
28 Parviz Jahed, Directory of World Cinema: Iran, UK: Intellect Ltd, 2012, bls. 86   
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rithöfundar og kvikmyndagerðarmenn hófu að vinna saman í því að yfirgefa hefbundnar og 

formfastar aðferðir Film Farsi annars vegar og áróðurskvikmyndir sem breiddu út boðskap 

íslamska ríkisins hins vegar. Til að ná því fram notuðu þeir raunsæi, sýndu gagnrýna hugsun, 

mismunandi samfélagslegar aðstæður og flókna sálfræðilega persónusköpun í kvikmyndum 

sínum. Þessar aðferðir urðu ekki að ákveðinni stílhreyfingu eins og í tilfelli nýbylgna margra 

annara landa (ítalska nýraunsæið og franska nýbylgjan svo dæmi sé tekið), þar sem hópur 

kvikmyndagerðamanna notaði svipaðar aðferðir og þróuðu svipaðan stíl. Nýbylgjan í Íran var 

öðruvísi að þvíleyti að hún var mótuð af hópi metnaðarfullra kvikmyndagerðamann frá 

mismunandi stéttum og trúarlegum bakgrunni, sem þróuðu hver sinn persónulega stíl, en með 

það sameiginlega markmið að leysa kvikmyndir úr fjötrum ráðandi hefða og hugmynda bæði 

íslamska klerkaveldisins og Pahlavi keisaradæmisins þar á undan.29 

 

2.2. Gerð húmanískra listakvikmynda undir ritskoðun eftir íslömsku byltinguna 

Í ofbeldisfullum pólitískum aðstæðum eftir byltingu og langt stríð við Írak, auk þess sem 

landið var fjárhagslega og pólitískt einangrað, styrktist hefð fyrir húmanisma í írönsku 

listabíói sem stóð í andstöðu við herskáa orðræðu og pólitík íslamska klerkaveldisins. Kúgun 

og mannréttindabrot af hálfu yfirvalda urðu til þess að stór hluti íranskra 

kvikmyndagerðamanna aðhlynntist hugmyndafræði um samfélag þar sem jafnrétti og 

húmanísk gildi voru virt. Þeir þráðu margir gildi sem lögðu áherslu á samkennd, góðmennsku, 

óeigingirni og fórnfýsi sem urðu þar af leiðandi viðvarandi þemu í myndum þeirra.30  

Í kvikmyndum níunda áratugarins voru gagnkvæm tengsl milli sögupersóna mikilvæg, 

en þær sýndu oft mannfólk sem var samtengt á þann hátt að örlög og velferð þeirra vörðuðu 

örlög og velferð annara. Undirtónninn var eðlislæg góðmennska og boðskapurinn að virða 

náungann. Áhrif frá ítalska nýraunsæinu voru sjáanleg í útitökum, kvikmyndum sem áttu sér 

stað nánast á rauntíma og óskýrum línum milli heimildamynda og skáldskapar. Líkt og í 

kvikmyndum ítalska nýraunsæisins, tókust myndirnar gjarnan á við líf alþýðufólks og sýndu 

eða gáfu í skyn erfiðleika þeirra sem áttu rætur að rekja til gerðar samfélagsins. Algeng 

umfjöllunarefni voru til að mynda sálfræðilegar afleiðingar Írakstríðsins, samband lífs og 

listar, veruleiki kvenna og staða minnihlutahópa, þá sérstaklega Kúrda.31 Einnig var algengt að 

leikarar væru ómenntaðir og oft voru börn í aðalhlutverki, en með því var auðveldara að fara 

fram hjá ritskoðun vegna þess að það mátti til dæmis ekki sýna samskipti milli karlkyns og 
																																																								
29 Sama rit, bls. 88. 
30 Hamid Naficy, „Iranian Cinema“, Companion Encyclopedia of Middle Eastern and North African Film,      
Oliver Leaman, London og New York: Routledge, 2001, bls 130-192, bls. 178. 
31 Shohini Chaudhuri, Contemporary World Cinema, bls. 74. 
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kvenkyns leikara sem voru ekki skyld. Að auki var bannað að sýna konur sem ekki gengu í 

chador, báru slæðu eða hatt, líka þegar var verið að sýna konur inni á heimili þeirra, þar sem 

flestar íranskar konur gengu ekki með neitt til að hylja höfuðið.32 Það var þar af leiðandi 

auðveldara að komast fram hjá ritskoðun með því að nota einfaldan söguþráð um raunir barns 

sem myndlíkingu fyrir stærri samfélagsleg vandamál, en dæmi eru um að misnotkun valds 

fullorðna á börnum væri notað sem tákn fyrir kúgun yfirvalda á þjóðinni.33 Eitt frægasta 

dæmið um slíka mynd er kvikmynd Kiarostami Hvar er heimili vinarins?34 Hún fjallar um 

ungan dreng sem leggur í ferðalag til að reyna að finna hemili bekkjarfélaga síns svo hann geti 

skilað stílabókinni hans. Drengnum er mikið í mun að koma bókinni til vinar síns, því hann 

veit að ef heimaverkefninu sem þeir þurfa að vinna verður ekki skilað á réttum tíma, er líklegt 

að vinurinn verði rekinn úr skóla. Söguþræði og persónusköpun myndarinnar hefur verið lýst 

sem myndlíkingu fyrir borgaralegar skyldur, hlýðni og daglegar hetjudáðir.35 

  Kiarostami er líklega einn frægasti íranski kvikmyndagerðamaðurinn á heimsvísu og 

vinsældir hans áttu stóran þátt í að koma írönskum kvikmyndum á kortið. Hann hóf feril sinn á 

áttunda áratugnum og hélt áfram að gera kvikmyndir í heimalandinu eftir íslömsku byltinguna. 

Margar af myndum hans eru einhvers konar blanda af heimildamyndum og skáldskap. Þær 

hafa oft óræðan endi og fela í sér óvissu eða eyður sem veita áhorfendum tækifæri til túlkunar, 

sem er einmitt mjög áberandi í kvikmyndum Asghar Farhadis. Kiarostami lést árið 2016 í 

París, en bjó þó alla tíð í Íran þrátt fyrir að hafa einungis búið til kvikmyndir erlendis síðustu 

tíu ár ævi sinnar. Síðustu þrjár kvikmyndir hans voru bannaðar í Íran en ein þeirra, Staðfest 

afrit36 með frönsku leikkonunni Juliette Binoche í aðalhlutverki, fór að lokum í almennar 

sýningar.37 Fleiri íranskir leikstjórar hafa komist upp á kant við yfirvöld í Íran vegna strangrar 

ritskoðunar. Mohsen Makhmalbaf, sem var einna mest áberandi í írönsku listabíó eftir 

íslömsku byltinguna býr nú í París og sér ekki fram á að snúa aftur til Íran. Tahmineh Milani 

sem upphaflega lærði arkítektúr, er ein umdeildasta leikstýra í Íran. Kvikmyndir hennar fjalla 

um menntun kvenna, skilnað og það allra umdeildasta, þungun utan hjónabands og 

kynlífsvinnu. Milani segist sjálf vilja sýna íranskt samfélag og „það sem fer fram í hugum 

kvenna, vonir þeirra, hvað þær vilji og elski.“38 Milani var sett í fangelsi vegna hræðslu 

																																																								
32 Sama rit, bls. 74. 
33 Sama rit, bls. 75. 
34 Hvar er heimili vinarins? (1987,  Abbas Kiarostami, Khane-ye doust kodjast) 
35 Shohini Chaudhuri, Contemporary World Cinema, bls. 77. 
36 Staðfest afrit (2010, Abbas Kiarostami, Copie conforme) 
37 The Guardian, „They want us to emigrate“ theguardian.com, 10. Júní 2004,  sótt 1. September 2018 af 
https://www.theguardian.com/film/2004/jun/10/iran.world, 
38 Claudia Auer, „Between Censorship and a Smash Hit“, en.qantara.de, 2006, sótt 2. september 2018 af  
https://en.qantara.de/content/interview-with-tahmineh-milani-between-censorship-and-a-smash-hit 
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yfirvalda við áhrif myndar hennar, Hulinn Helmingur (2001), sem fjallaði um vinstri sinnað 

uppreisnarfólk stuttu eftir íslömsku byltinguna. 39 Leikstjórinn Jafar Panahi sem var ásamt 

ofantöldum leikstjórum áberandi í írönsku nýbylgjunni, hefur einnig fundið fyrir afleiðingum 

ritskoðunar en hann var kærður fyrir áróður gegn yfirvöldum og settur í stofufangelsi árið 

2010. Honum var jafnframt bannað að skrifa handrit, leikstýra kvikmyndum, fara í viðtöl eða 

yfirgefa landið í tuttugu ár. Þrátt fyrir það tók hann upp kvikmynd í íbúð sinni á meðan 

stofufangelsinu stóð og smyglaði henni á minnislykli út úr landinu inni í afmælisköku.40 

 

2.3. Áhrif ritskoðunar á verk Asghar Farhadis  

Stíll Farhadis er einnig undir áhrifum frá ritskoðun, en þó er ljóst að sú ákvörðun að skilja eftir 

eyður fyrir áhorfendur að fylla upp í og miðla hugmyndum í gegnum sögupersónur og 

aðstæður þeirra gerir ritskoðunina að hluta af listaverkinu, líkt og hjá leikstjórum íranska 

listabíósins á undan honum. Þetta þýðir ekki að ritskoðun sé jákvætt fyrirbæri en jafnljóst er 

að hún markar heldur ekki endalok sköpunar og til eru leiðir bæði fyrir leikstjóra og 

áhorfendur til að sniðganga hana og grafa undan valdi hennar. Hvað varðar áhorfendur er er 

auðvelt að finna leiðir til þess að sniðganga ritskoðunina ef maður er slunginn með því til 

dæmis að komast fram hjá öryggiskerfi internetsins, fara á alþjóðlegar sjónvarpsrásir með 

ólöglegum gervihnattadiskum eða einfaldlega horfa á bannaðar myndir sem ganga fólks á 

milli. Aðspurður um ritskoðun í Íran í viðtali sagði Kiarostami: „við höfum að lokum sætt 

okkur við það. Ég er bara þakklátur að máttur yfirvalda takmarkast við það að gefa 

kvikmyndirnar ekki út. Það góða er að völd þeirra ná ekki lengra en það. Fólkið sem vill 

virkilega sjá þær geta gert það ólöglega.“41 Lög yfirvalda um ritskoðun þýða þess vegna ekki 

að flestir Íranir séu gjörsamlega lokaðir af menningarlega frá umheiminum og Farhadi er til að 

mynda með stóran aðdáendahóp í heimalandinu. Ein stærsta ástæða vinsælda hans í Íran 

samkvæmt Reza Haeri, írönskum heimildamyndagerðamanni, er sú að Farhadi segir sögur 

millistéttarinnar. Hann talar þeirra tungumáli og einblínir á togstreitur sem áhorfendur hans 

																																																								
39 Hulinn Helmingur  (2001, Tahmineh Milani, Nimeh-ye penhan) 
40 Xan Brooks, „Jafar Panahi: arrested, banned and defying Iran with his new film“, theguardian.com, 22. 
mars 2012, sótt 3. september 2018 af https://www.theguardian.com/film/2012/mar/22/jafar-panahi-
arrested-banned-iran 
41 „We have ended up accepting it. I only feel grateful that [the authorities’] power is limited to not 
releasing the films. The good thing is that their power doesn’t go any further than that. The people who 
really want to see them can do it illegally.“ Peter Aspden, „An Iranian director talks about censorship“ 
ft.com, 2009, sótt 3. september 2018 af https://www.ft.com/content/95ecdfa2-4be8-11de-b827-
00144feabdc0 
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upplifa í daglegu lífi.42 Togstreitur daglegs lífs í Íran sem Farhadi fjallar um eru til dæmis 

skilnaður, kynbundið ofbeldi, hvítar lygar sem vinda upp á sig, togstreita á milli mismunandi 

þjóðfélagshópa í tengslum við stéttaskiptingu og trúarlegar skoðanir, auk togstreitu á milli 

nútímavæðingar og gamalla hefða. Farhadi tjáir þessi samfélagslegu vandamál ekki alltaf í 

beinum orðum þar sem erfiðara er fyrir leikstjóra en áhorfendur að komast svo auðveldlega 

fram hjá ritskoðuninni þar sem þeir eru háðir fjármagni yfirvalda, en Ráðuneyti menningar og 

íslamskrar leiðsagnar hefur enn umsjón með kvikmyndastarfsemi í Íran og flestar íranskar 

kvikmyndir eru enn ríkisstyrktar.  Á sama tíma er aukning í erlendum fjárfestum, þá 

sérstaklega frá Frakklandi sem gefur kvikmyndagerðafólki meira frelsi til að sýna það sem það 

vill við gerð myndanna, þó þær verði mögulega bannaðar í Íran eftir frumsýningar erlendis. 

Kvikmyndir Farhadis eru leyfðar í Íran vegna þess að hann skrifar í kringum reglurnar. Hins 

vegar stöðvaði Ráðuneyti menningar og íslamskrar leiðsagnar gerð Aðskilnaðar tímabundið 

árið 2010 þegar Farhadi lýsti yfir samstöðu við leikstjórana Mohsen Makhmalbaf, sem hafði 

opinberlega sagst hafa flutt úr landi vegna andúðar á yfirvöldum, og Jafar Panahi sem þá var í 

stofufangelsi. Farhadi fékk að halda gerð myndarinnar áfram etir að hafa beðist afsökunar á 

yfirlýsingunni. Aðskilnaður sem verður greind með hliðsjóna af eyðuhugtaki Isers hér í næsta 

kafla hlaut þó góða dóma á Fajr kvikmyndahátíðinni sem er ríkisstyrkt og varð í framhaldi 

vinsæl í kvikmyndahúsum með himinháar miðasölutekjur í Íran. 43  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
42 William Yong, „Iran Lifts Ban on Director, Saying He Issued an Apology“, nytimes.com, 3. október 
2010, sótt 4. september 2018 af https://www.nytimes.com/2010/10/04/world/middleeast/04iran.html 
43 Thomas Erdbrink, „Asghar Farhadi, Irans‘s Master of the Ordinary, Wins a 2nd Oscar“, nytimes.com, 
27. febrúar 2017, sótt 4. september 2018 af 
https://www.nytimes.com/2017/02/27/world/middleeast/asghar-farhadi-oscar-iran.html 
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3.	Samfélagsleg	gagnrýni	á	milli	eyða	
3.1. Eyður í Aðskilnaði 

Í upphafssenu Aðskilnaðar fylgjumst við með hjónum hjá dómara að biðja um skilnað. 

Áhorfendur eru með það óvenjulega sjónarhorn að horfa beint á þau úr sæti dómarans sem er 

utan rammans og sést aldrei, en rödd hans heyrist útskýra fyrir hjónunum að báðir aðilar þurfi 

að samþykkja skilnaðinn. Simin (Leila Hatami) vill skilja við eiginmann sinn, Nader (Peyman 

Maadi), vegna þess að hann samþykkir ekki að flytja úr landi með henni og ungri dóttur þeirra, 

en Simin vill veita dóttur sinni tækifæri sem hún telur hana ekki eiga í Íran. Nader tekur það 

ekki í mál þar sem hann vill ekki skilja aldraðan, alzheimer veikan föður sinn eftir. Hann 

harðneitar í fyrstu að skrifa undir pappírana, en kemst að þeirri niðurstöðu að hann vilji heldur 

skilja við Simin en setja föður sinn inn á stofnun og yfirgefa landið. Áhorfendur eru enn í sæti 

dómarans á meðan þau skrifa undir, standa upp og ganga út úr rammanum. Sjónarhornið gefur 

í skyn að áhorfendur séu eins konar dómarar í máli sem á eftir að flækjast enn meira. 

 Fyrsta eyðan sem við rekumst á er strax í upphafssenunni þegar dómarinn spyr Simin 

hvað hún eigi við með því að hún vilji ekki að dóttir þeirra alist upp í aðstæðunum í Íran. 

Simin þagnar, handfjatlar pappírana sem hún var með í kjöltunni og forðast að svara 

spurningunni. Þessi þögli þráður er pólitískur, gengur í gegnum alla myndina og magnast upp 

eftir því sem á líður. Þannig verður það hlutverk áhorfandans að svara spurningunni og fylla 

upp í eyðuna sem Simin virðist ekki treysta dómaranum fyrir. Í greiningu sinni á myndinni 

segir Roshanak Taghavi að persóna Simin fangi hvernig sumir Íranir þrái heimalandið um leið 

og þeir leitist eftir að yfirgefa það. Hann segir jafnframt táknrænina vera áberandi þegar fram 

kemur að vegabréfsáritunin sem Simin, Nader og Termeh séu með renni út eftir fjörutíu daga, 

en það er einmitt tíminn sem fólk syrgir eftir að ástvinur deyr samkvæmt íranskri hefð. 

Taghavi segir þetta þýða að Simin sé að syrgja heimalandið um leið og hún býr sig undir að 

flytja til Bandaríkjanna. Hann túlkar einnig fallegt atriði þar sem Simin er að flýta sér að 

pakka í töskurnar til að flytja til móður sinnar og faðir Naders kallar á hana. Hann er orðinn 

mjög veikur af alzheimer en veit þó að Simin hefur sýnt honum ástúð og vill ekki að hún fari. 

Hann tekur þess vegna þéttingsfast í höndina á henni og í augnablik standa þau þögul á þessari 

erfiðu kveðjustund. Farhadi skilur hér áhorfendur eftir með opna spurningu sem sýnir erfiða 

stöðu: „Ættu Íranar að yfirgefa heimalandið til þess að öðlast betri framtíð, eða ættu þeir að 
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verða eftir og reyna að hlúa að og mögulega breyta ástandinu í landinu þó það virðist vera í 

dauðaslitrunum?“44  

Þegar Simin flytur út verður dóttir hjónanna, Termeh (Sarina Farhadi), eftir hjá föður 

sínum. Þar sem feðginin eru bæði fjarverandi yfir daginn, ákveður Nader að ráða hjálp til að 

hugsa um föður sinn sem er hættur að geta séð um sig sjálfur.  Konan sem hann ræður, Razieh 

(Sarah Bayat), er ólétt og með dóttur sína, Somayeh (Kimia Hosseini), með sér í vinnunni. 

Dramatísk flétta myndarinnar hverfist um samskipti ofantalinna persóna, en lang stærstum 

hluta hennar vindur fram í íbúð fjölskyldunnar. Vinnan reynist Razieh erfið, en á fyrsta 

starfsdegi pissar gamli maðurinn á sig. Razieh verður taugaóstyrk og vill ekki þrífa hann 

vegna þess að trúarbrögð hennar fordæma nektina sem slík umönnunn myndi krefjast. Á 

öðrum degi fer hann út úr íbúðinni, ráfar út á næsta blaðastand og við sjáum Razieh hlaupa á 

eftir honum þegar hann verður næstum því fyrir bíl. Þriðja daginn þegar Nader og Termeh 

koma heim finna þau gamla manninn lokaðann inni í herbergi, önnur hendi hans er bundin við 

rúmið og hann dottinn á gólfið. Þegar Razieh og Somayeh koma aftur inn, er Nader bálreiður 

út í hana fyrir að hafa skilið föður sinn svona eftir. Hún segist hafa þurft að skreppa út og 

sinna mikilvægu erindi, en tilkynnir honum þó ekki hvað það var. Þar myndast önnur eyða 

vegna ósvaraðrar spurningar, þó að við henni komi svar síðar.  

Í framhaldi skipar Nader mæðgunum að koma sér út og vill þar að auki ekki borga 

Razieh þar sem hann telur hana hafa stolið peningum úr íbúðinni. Það sem Nader veit ekki en 

áhorfendur hafa þegar séð, er að það var Simin sem tók peningana áður en hún fór. Hér er enn 

önnur eyða sem er athyglisverð að því leyti að hún á ekki við áhorfendur, heldur snýr að 

ákveðinni sögupersónu. Þegar Razieh neitar að fara án þess að fá laun fyrir daginn, sést Nader 

ýta henni út úr íbúðinni. Stuttu síðar opnar Termeh dyrnar og Razieh sést liggja neðst í 

stiganum eftir að hafa dottið. Á milli þessara atriða skapast ein mikilvægasta eyðan í 

myndinni. Hún er þungamiðja í dómsmáli fjölskyldnanna tveggja sem á eftir fer (myndir 1-3). 

 

																																																								
44	Must Iranians leave their homeland in order to attain a better future, or should they stay and try to care 
for – and possibly change – their country, even as it appears to be wasting away? Roshanak Taghavi, „A 
Separation Probes Iranians’ conflicted love for their country, says director“, csmonitor.com, 2012, sótt 
8.september 2018 af 
https://www.csmonitor.com/World/2012/0120/A-Separation-probes-Iranians-conflicted-love-for-their-
country-says-director	
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Mynd 1. Nader sést taka hönd Razieh af hurðinni til að loka á hana. 

 
Mynd 2. Nader beytir afli til að koma Razieh úr íbúðinni 

 
Mynd 3. Skugginn af chador Razieh sést sveiflast hratt eftir að Nader ýtir henni út. 
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Um kvöldið fréttir Nader að Razieh sé á spítala og hafi misst fóstur. Razieh og maðurinn 

hennar, Hojjat (Shahab Hosseini), saka Nader um að hafa hrint Razieh niður stigann og drepið 

fóstrið. Nader harðneitar og segist ekki hafa hrint henni, heldur hafi hún dottið sjálf. Mál 

þeirra endar hjá dómara þar sem lygavefir spinnast þangað til áhorfandinn veit ekki sitt 

rjúkandi ráð í flækjunni. Allar persónur ljúga til að vernda heiður sinn og Farhadi leyfir þeim 

öllum að hafa töluvert til síns máls og greinir frá ástæðum þeirra fyrir lygunum. Ástæðan fyrir 

því að Razieh skildi föður Nader eftir einan í íbúðinni kemst upp í gegnum krókaleiðir þegar 

Simin ákveður að taka málin í sínar hendur þegar hún sér að Nader muni ekki gefa eftir. Hún 

fer og talar við Hojjad og reynir að fá hann til þess að samþykkja blóðpeninga frá manni 

sínum og útkljá þannig málið sín á milli, svo það endi ekki með ósköpum fyrir dómstólum. 

Hojjad verður í fyrstu móðgaður að hún haldi að hann sækist einungis eftir peningum þeirra en 

ekki réttlæti, en samþykkir þó boð hennar að lokum. Stuttu seinna kemur Razieh í vinnunna til 

Simin og segir henni að ástæðan fyrir að hún hafi skilið föður Naders eftir sé að hún hafi þurft 

að fara til læknis til að athuga hvort væri í lagi með fóstrið eftir að hún lenti í bílslysi þegar 

hún hljóp út til að leita að gamla manninum daginn áður. Það kvöld hafi hún fundið fyrir 

miklum sársauka og gat því ekki vitað fyrir víst hvort fallið í stiganum hafi valdið fósturlátinu 

eða bílslysið. Hún grátbiður þess vegna Simin að sannfæra manninn sinn um að borga þeim 

ekki peningana því vegna guðhræðslu er hún viss um að eitthvað hræðilegt muni gerast ef hún 

tekur við þeim. Atburðurinn þar sem Razieh og gamli maðurinn eru úti á götu, sem sýndur er í 

hendingu og ekki staldrað við í frásögninni, virtist á sínum tíma ekki svo mikilvægur en 

atriðið fær nú allt aðra merkingu og í ljós kemur eyða sem áhorfendur voru ómeðvitaðir um, 

allt þar til fyllt var upp í hana með frásögn Razieh. Fleiri smáatriði koma heim og saman þegar 

atburðarrásin skýrist eins og þegar við sjáum Razieh næstum því falla í yfirlið í 

strætisvagninum á leiðinni heim úr vinnunni daginn sem bílslysið varð.  

Að lokum endar kvikmyndin einnig á eyðu þegar Termeh þarf að velja á milli þess að 

fara með móður sinni eða vera eftir hjá föður sínum. Hún biður þau með tárin í augunum að 

fara út á meðan hún tilkynnir dómaranum ákvörðun sína. Síðasta skot myndarinnar sýnir 

Simin og Nader í sitt hvoru horni á ganginum, forðast augnarráð hvors annars á meðan þau 

bíða eftir niðurstöðu Termeh. Áhorfendur fá aldrei að vita hvort hún velur en ljóst er að það 

voru ekki einungis Simin og Nader sem fjarlægðust hvort annað út af skilnaðinum, hann varð 

líka til þess að dóttir þeirra fjarlægði sig frá þeim. Í viðtali tjáði Farhadi sig um þennan opna 

endi þar sem hann segir: „Termeh táknar næstu kynslóð í Íran sem mun að lokum öðlast frelsi. 

Í Íran álíta margir að lýðræðinu fylgi þægindi, en í raun fylgir frelsinu að þurfa að axla ábyrgð, 
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sem er erfitt. Þar ef leiðandi er Termeh að upplifa frelsi, en það er sársaukafullt.“45 Að því 

gefnu væri hægt að færa rök fyrir því að öll myndin hafi í raun lagt efni í eyðuna í upphafi þar 

sem Simin segir dómaranum ekki frá því hvers vegna hún vilji yfirgefa Íran, en Farhadi 

forðast þó að gefa við því endanlegt svar. Undanfarin vandamál sem komu upp á milli fólks 

gefa innsýn í ástæður Simin fyrir flutningunum. Vandamálin eru í írönsku samhengi en eru 

jafnframt alþjóðleg af því þau byggja lang oftast á misskilningi milli fólks sem í kjölfarið 

aðskilur það. Farhadi virðist ekki álasa Simin fyrir að vilja yfirgefa landið og leita betri 

tækifæra um leið og hann sýnir bæði góðar og slæmar hliðar á Nader sem vill vera áfram í 

Íran. Í staðinn gefur hann von með persónu Termeh og trúir því að næsta kynslóð öðlist frelsi 

og hafi styrk til að axla þá ábyrgð sem því fylgir. Þetta er ein leið til að skapa merkingu úr 

eyðunum, en túlkunarmöguleikar frásagnarinnar eru óteljandi, sérstaklega í ljósi þeirra 

fjölmörgu eyða sem í henni finnast. 

 

3.2. Eyðuhugtak Wolfgang Isers og sjónræn útfærsla þess 

Meðvituð notkun á þekkingu áhorfenda um söguframvinduna er skýrt dæmi um það sem 

Wolfgang Iser segir um væntingar byggðar á hinu kunnuglega sem eru settar upp á móti hinu 

ókunnuga sem farið var yfir í inngangi. Til upprifjunar má segja að það fari þannig fram að 

áhorfandinn telur sig vita hvað muni gerast næst í framvindunni, og byggir þar á eigin reynslu 

og því sem hann hefur nú þegar séð í myndinni, en svo gerist eitthvað allt annað sem kemur 

honum á óvart. Það er þá sem hann uppgötvar að hlutirnir séu ekki alfarið eins og hann 

upplifir þá og verður í kjölfarið móttækilegri fyrir nýjum hugmyndum. Af þessum sökum er 

áhugavert að skoða hvað áhorfendur fá að vita og hvenær í Aðskilnaði með því að rannsaka 

hvernig eyðum í frásögninni er beitt með mismunandi hætti líkt og skoðað var hér á undan. 

Þar kom fram að Farhadi setur merkingasköpunina á milli eyðanna í hendur áhorfenda. 

Stundum eru þeir alveg einir á báti, stundum fyllir leikstjórinn upp í eyður með hinu óvænta 

eins og lýst er hér að ofan varðandi bílslysið sem Razieh lenti í. Sumt er gefið í skyn, annað 

kemur í ljós síðar og gjörbreytir hvernig áhorfendur hugsa um framvindu atburða og afstöðu 

þeirra til persóna.  

																																																								
45 "Termeh represents the future generation in Iran, which will eventually attain freedom,” says the 
director. “But in Iran, we think democracy means comfort, when in fact freedom means having to bear 
responsibility, which is difficult. Thus Termeh is experiencing freedom: but it is painful.” 
Roshanak Taghavi, „A Separation Probes Iranians’ conflicted love for their country, says 
director“, csmonitor.com, 2012, sótt 8.september 2018 af 
https://www.csmonitor.com/World/2012/0120/A-Separation-probes-Iranians-conflicted-love-for-their-
country-says-director	
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Farhadi leikur sér meðvitað með afstöðu áhorfenda til persóna í Aðskilnaði. Hann leggur 

oft meiri áherslu á sjálfselsku og sjálfhverfar, andstyggilegar gjörðir ósköp venjulegs fólks, þá 

sérstaklega karlmanna. Hins vegar hvetur hann áhorfendur til að finna til með þessum gölluðu 

persónum. Farhadi vekur þannig hjá áhorfendum tilfinningar um sammannleik, góðmennsku 

og skilning í staðinn fyrir að sýna þessa eiginleika í persónunum á skjánum. Þannig fer hann 

óhefðbundnari leiðir með húmanismann í myndum sínum en leikstjórar íranska listabíósins á 

undan honum sem sýndu jákvæðar og uppörvandi hliðar á sögupersónum sínum. Hann notar 

sömu aðferðafræði og þeir, en með öfugum formerkjum.  

Það sem flækir málin enn frekar er að Farhadi lætur áhorfendur ekki einungis setja sig í 

spor einnar gallaðrar persónu, heldur þurfa þeir að velta fyrir sér gjörðum fjölmargra persóna 

með mismunandi bakgrunn. Í viðtali við Reverse Shot útskýrir Farhadi ástæðuna fyrir því af 

hverju hann vill að áhorfendur setji sig í spor þeirra sem gera slæma hluti undir erfiðum 

aðstæðum.46 Hann segir „áhorfendur setja sig venjulega í spor góðu sögupersónanna. Þau setja 

sig aldrei í spor þeirra sem hafa gert eitthvað rangt. Það er engin áskorun í því að setja sig í 

spor góðu persónanna því kvikmyndir þar sem persónurnar eru hetjur og gera fullt af góðum 

hlutum eru þægilegar og fullnægjandi fyrir áhorfendur.“47  

Farhadi segist þess vegna vilja að áhorfendur fari út fyrir þægindarammann og setji sig í 

spor þeirra persóna sem breytt hafa rangt. „Þá geta áhorfendur spurt sig: ef ég væri í þeirra 

sporum, myndi ég gera það sama eða ekki? Og ef ég myndi gera þetta, hvaða ákvörðun myndi 

ég taka næst?“48 Með þessum aðferðum fær Farhadi áhorfendur til að taka fullan þátt í 

merkingarsköpun kvikmynda sinna og sýnir þeim enga miskunn þegar kemur að því að velta 

fyrir sér siðferðislegum spurningum um gjörðir persóna.  

Eyðurnar sem Farhadi býr til í samskiptum margbreytilegra og gallaðra sögupersóna 

spila stórt hlutverk í að fá áhorfendur til að skapa merkingu og setja sig í spor þeirra. Til 

dæmis þegar persónur segja hvítar lygar sem vinda upp á sig og gera aðstæður flóknari eða þá 

segja ekki hluti sem gætu brúað bilið á milli þeirra. Þetta er ekki einungis vandamál í 

																																																								
46 Matthew Eng, „Everybody Has Their Reasons“, reverseshot.org, 27.janúar 2017, sótt 5. September 
2018 af http://reverseshot.org/interviews/entry/2306/farhadi 
47 „Audiences usually put themselves in the shoes of the good characters. They never put themselves in 
the shoes of the person who has done something wrong. And there is no challenge when you put 
yourselves in the shoes of the good people. The films where characters are heroic and do lots of great 
things are satisfying and comfortable to audiences.“ Matthew Eng, „Everybody Has Their Reasons“, 
reverseshot.org, 27.janúar 2017, sótt 5. September 2018 af 
http://reverseshot.org/interviews/entry/2306/farhadi 
48 „And then [the audience] can then ask themselves, if I were in his shoes would I do the same thing or 
not? And if I were to do that, what decisions would I make after that?“ Matthew Eng, „Everybody Has 
Their Reasons“, reverseshot.org, 27.janúar 2017, sótt 5. September 2018 af 
http://reverseshot.org/interviews/entry/2306/farhadi 
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samskiptum fjölskyldnanna tveggja, heldur líka í samskiptum Naders og Simin, en þau eru 

bæði of stolt til að tala um tilfinningar sínar og segja hvort öðru að þau vilji í raun ekki skilja, 

sem leiðir að lokum til aðskilnaðarins. Farhadi leggur þannig út af algengum skorti á 

gagnkvæmum skilningi milli fólks og hvernig eyður í samskiptum geta valdið aðskilnaði. 

Hann gefur þó reynslu allra persóna jafn mikið vægi sama hvaða félagslega bakgrunn þær hafa 

og sýnir útgáfu hverrar sögupersónu af sannleikanum og hvetur þar með áhorfendur til að setja 

sig í spor persóna með ólíkan bakgrunn en þeir sjálfir.  

Fjarlægðin sem myndast milli sögupersóna vegna eyða og misskilninga í samskiptum 

þeirra birtast einnig sjónrænt í Aðskilnaði, sem undirstrikar enn frekar veggina á milli 

einstaklinga. Áður en farið er út í samfélagsgagnrýnina á milli eyðanna er þess vegna vert að 

skoða þennan sjónræna aðskilnað. Í upphafi myndarinnar fylgjumst við með óþægilegu 

andrúmslofti á heimili Simin og Nader þar sem ellefu ára dóttir þeirra, Termeh (Sarina 

Farhadi) er á milli í bitru rifrildi foreldranna. Lang stærstur hluti myndarinnar fer fram inni í 

íbúð fjölskyldunnar. Heimili þeirra verður eins konar svið og þegar við komum inn á það fyrst 

er margt að gerast. Við sjáum yfir stóran hluta íbúðarinnar þar sem hver karakter er að sinna 

sínu, en óstöðug tökuvélin verður nokkurn veginn eins og sviðsljós sem stýrir athygli okkar að 

ákveðnum persónum eða atburðum. Þegar Simin er að pakka til að flytja út úr íbúðinni eru 

Razieh og Somayeh viðstaddar. Hér verða áhorfendur fyrst varir við sjónræna útfærslu á 

aðskilnaðarhugtakinu þar sem gluggar eru oft á milli persóna eða þær innrammaðar í 

dyrakörmum. Sviðsmyndin virðist vera hönnuð til að sýna aðskilnað og veggi milli fólks, en í 

miðju íbúðarinnar er holrými þakið gluggum. 

 Áhorfendur elta Simin sem hundsar nær allt í kringum sig og gengur ákveðin um 

íbúðina á meðan hún klárar að pakka eigum sínum. Termeh birtist fyrst í gegnum glugga sem 

undirstrikar fjarlægð móður og dóttur. Því næst eru Nader og faðir hans sýndir í gegnum tvær 

rúður, bæði glugga inni í íbúðinni og svalagluggan þar sem Nader er að raka föður sinn og 

mætti túlka sem tvöfaldan aðskilnað. Razieh er einnig sýnd í gegnum rúðu þegar hún reynir að 

ná athygli Simin og segir „fyrirgefðu frú,“ fjarlægt ávarp sem undirstrikar ólíka stöðu þeirra. 

Þegar Simin fer er aðskilnaður fjölskyldumeðlimanna þriggja sérstaklega áberandi. Þau standa 

á ganginum, andspænis hvort öðru með holrýmið á milli sín og sjá hvort annað í gegnum gler 

(myndir 4-6). Persónurnar eru í nálægð, en samt fjarri hvor annarri tilfinningalega og hvert og 

eitt upplifir stundina með ólíkum hætti. 
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Mynd 4. Termeh horfir á móður sína fara.  

 
Mynd 5. Nader skiptist á augnaráði við Termeh áður en Simin gengur út. 

 
Mynd 6. Simin horfir á Termeh, tekur upp töskur sínar og gengur út. 
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Skot í gegnum gler leynast víða í myndinni. Þegar Hojjad kemur í vinnuna til Naders og 

þeir tala saman í gegnum glerrúðu sem eykur til muna á fjarlægðina milli þeirra og 

undirstrikar stéttarmun á tánkrænan hátt. Nader er hærra settur og vinnur inni á stofnun þar 

sem hann hefur meira vald en lægra setti viðmælandinn sem kemst ekki nálægt honum. 

Ópersónulegu samskiptin sem koma að miklu leyti til vegna glersins á milli þeirra gera það 

auðveldara fyrir Nader að koma ekki fram við Hojjad sem jafningja. 

Undir lok myndar komast leyndarmál upp á yfirborðið og sprungur myndast í glerið á 

milli fjölskyldnanna tveggja vegna þunga aðskilnaðarins. Nader krefst þess heima hjá Razieh 

og Hojjad að áður en hann afhendi þeim peninginn verði Razieh að sverja við Kóraninn að 

Nader hafi valdið fósturlátinu þegar hann ýtti henni út úr íbúðinni og hún datt niður stigann. 

Hojjad segir Razieh að fara og ná í Kóraninn og vill greinilega drífa þetta af sem fyrst. Razieh 

fer þá inn í eldhús og þegar hún kemur ekki til baka fer Hojjad og athugar hvað sé að tefja 

hana. Hún tilkynnir honum að hún ætli ekki að sverja við Kóraninn vegna þess að hún er ekki 

viss hvort að fallið eða bílslysið hafi valdið því að hún missti fóstrið. Hojjad sem vissi ekki af 

bílslysinu fer í mikið uppnám þar sem fólkið sem hann skuldar pening bíður frammi með 

Simin, Nader og Termeh. Hann lemur sjálfan sig endurtekið í hausinn og strunsar svo út. 

Razieh fer á eftir honum og spyr Simin í miklu uppnámi fyrir framan alla í stofunni af hverju 

hún hafi eiginlega komið. Hún hafði þegar sagt henni að hún vildi ekki peningana og álasar 

Simin fyrir ástandið sem hún er komin í. Þegar Simin, Nader og Termeh ganga út úr húsi 

Hojjad og Razieh eftir öll lætin, ekki krónu fátækari, sjá þau að framrúðan á bílnum þeirra er 

brotin og við blasir stórt gat á henni miðri. Með því að mölbrjóta glerið sem aðskilur 

fjölskyldurnar, neyðir Hojjad þau til að horfast í augu við ójöfnuðinn og óréttlætið sem þau 

hafa beitt og orðið vitni að. Simin, Nader og Termeh keyra heim á leið en eiga nú efiðara með 

að hunsa raunveruleikann sem blasir við þeim í gegnum gatið á bílrúðunni.  

Til að koma aftur að táknmynd Termeh sem Farhadi segir vera fulltrúa næstu kynslóðar í 

Íran sem mun að lokum öðlast frelsi, þá sýnir þetta atriði að Termeh þurfti að kynnast öðrum 

raunveruleika til þess að skynja að frelsinu fylgir mikil ábyrgð. Hún þarf að gera sér grein fyrir 

forréttindum sínum vegna stéttar sinnar og tækifæra til menntunar og jafnframt að hún verði 

ekki frjáls fyrr en aðrir öðlist frelsi líka. Barátturnar eru samtvinnaðar. 

  

3.3. Skilnaður hjóna og aðskilnaður stétta, trúarbragða og kynja 

 Aðskilnaður varpar ljósi á stéttaskiptingu með því að sýna árekstur milli tveggja hjóna af 

mismunandi stéttum. Nader og Simin koma úr efri-milistétt og Razieh og Hojjad úr lægri stétt, 

en mismunandi stöður þeirra koma fram í ýmsum atriðum. Simin og Nader eru bæði í stöðugri 
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vinnu, þau eru menntuð og eru sífellt að hjálpa Termeh með heimanámið á meðan Hojjad er 

búinn að vera atvinnulaus í ár og það hefur mikil áhrif á andlega heilsu hans. Hjónin sárvantar 

svo peninga að Razieh sem er komin meira en fjóra mánuði á leið ræður sig til vinnu án þess 

að segja Hojjad frá því og þarf að hafa dóttur sína með sér í vinnunni. Simin og Nader keyra 

um á einkabílum, en Hojjad og Razieh ferðast um á vespu og í strætó. Einnig er greinilegur 

munur á heimilum þeirra, en þó að Nader og Simin séu ekki moldrík hafa þau aðgang að 

ákveðnum lífsgæðum sem veita öryggi sem Hojjad og Razieh hafa ekki. Simin og Nader hafa 

tækifæri til þess að ferðast og jafnvel flytja til annars lands á meðan það er mjög fjarstæður 

veruleiki fyrir Hojjad og Razieh. Stór munur á öryggi þeirra sést þegar Simin gat borgað 

tryggingu til að koma Nader úr gæsluvarðhaldi á meðan Razieh þurfti að grátbiðja dómarann 

um að setja Hojjad ekki í fangaklefa.  

Hjá dómaranum má sjá enn skýrari aðskilnað milli sögupersóna vegna stéttaskiptingar. 

Hojjad verður æstur og er í ójafnvægi á meðan Nader virðist yfirvegaðri. Hér kemur fyrst í ljós 

stéttamunur í orðræðu þeirra þar sem mennirnir tveir fjarlægjast hvor annan með orðunum 

„við“ og „þið hin.“ Til að mynda segir Hojjad við dómarann „mitt vandamál er að ég get ekki 

talað eins og þau.“ Þetta gefur til kynna að Hojjad fékk ekki sömu tækifæri til menntunar og 

Nader og Simin, en það skiptir höfuðmáli hjá dómara að geta tjáð sig skýrt og kunna að koma 

fyrir sig orði. Nader og dómarinn eru nágrannar í efri- og millistéttinni og hafa samskonar 

orðræðu. Hvað þetta varðar á Hojjad erfiðara með að leita réttar síns í dómskerfinu en Nader.  

Hojjad svarar þó Nader fullum hálsi hjá dómaranum. Hann segir „börnin þín eru 

mikilvæg, en mín eru bara skepnur.“ þegar Nader gefur í skyn að það hafi verið áfall fyrir 

Termeh að koma að afa sínum slösuðum á gólfinu. Þar næst þegar Nader sakar Razieh um 

þjófnað svarar Hojjad „ef við værum þjófar, heldur þú að við myndum koma og þrífa rassgatið 

á föður þínum?“ Ásakanir Nader eru að mjög miklu leiti byggðar á fordómum í garð Hojjad 

og Razieh vegna félagslegrar stöðu þeirra. Í greiningu sinni á Aðskilnaði segir Ben Becker að 

hræðslan á bak við þessa fordóma sé að þeir ríku telji hina fátæku hættulega, en hann nefnir 

það sem lykilástæðu fyrir kúgun lægri stétta.49 Becker segir hræðsluna sýnilega í því hvernig 

Nader og aðrar sögupersónur eins og kennari Termeh og fleiri gruna að Hojjad hafi beitt 

Razieh líkamlegu ofbeldi og það hafi valdið fósturlátinu, frekar en fallið í stiganum. Hann 

telur að fordómar séu einnig ástæða fyrir því hversu hrædd Simin verður þegar Hojjad kemur í 

																																																								
49 Ben Becker, „A Separation: Exploring Class, Marriage, and Morality Through Iranian Culture“  
cinemablography.org, 2011, sótt 6. September 2018 af  http://www.cinemablography.org/a-
separation.html	
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skólann þar sem Termeh stundar nám til þess að tala við kennslukonuna sem bar vitni að 

málinu honum í óhag.  

Stéttarmunurinn kemur fram í upphafi myndar í samskiptum Nader og Simin við Razieh 

inni á heimili þeirra. Razieh ávarpar Simin feimnislega sem frú, sem sýnir að þær eru ekki í 

stöðu jafningja. Áhorfendur verða strax varir við bilið milli yfirmanns og launþega, þar sem 

óhjákvæmilegt er að myndist ójafnar valdastöður sem skapa stigveldi. Stigveldið auðveldar 

Nader sem er ofar í pýramídanum að misbeita valdi gagnvart Razieh sem er neðar sett. Með 

samskiptum Razieh og Naders er Farhadi hugsanlega að gagnrýna vægi og völd peninga í 

nútíma kapítalísku samfélgi og að fólk gangi oft þvert á eigið siðferði og réttlætiskennd vegna 

þeirra.50 Razieh er í erfiðri stöðu en hún treystir sér ekki til að halda áfram að sjá um gamla 

manninn vegna trúarlegra ástæðna og erfiði starfsins. Hún þarf mikið á peningunum að halda 

og á erfitt með að segjast ekki geta sinnt starfinu áfram. Hún getur ekki beitt andmælum því 

hún er háð peningavaldinu, skuldum vafin, með barn og annað á leiðinni og kona atvinnulauss 

manns. Það er mikil fórn fyrir hana að mótmæla, hún gæti misst allt sem hún nauðsynlega þarf 

til að framfleyta sér og fjölskyldu sinni. Nader virðist yfir þess konar vandamál hafinn og kann 

ekki að taka tillit til aðstæðna hennar. Hann hefur engan skilninga á því að hún þurfi að ferðast 

í tvo klukkutíma í hvort sinn til og frá vinnu í strætó með dóttur sína og er ósveigjanlegur með 

upphæð launanna sem henni finnst of lág. Nader sýnir hroka og fordóma með því hversu 

fljótur hann er að ásaka Razieh um þjófnað áður en hann íhugar aðra möguleika fyrir hvarfi 

peninganna. 

Þegar stéttaskiping og trúarmismunur eru skoðuð saman í sjálfsmynd persónanna, 

myndast ný og flóknari flækja sem þau eiga erfitt með að skilja hjá hvort öðru og aðskilur þau 

enn meira. Razieh og Hojjad eru heittrúuð, en Simin og Nader ekki og það hefur stór áhrif á 

árekstur fjölskyldnanna. Razieh á erfitt með að sinna vinnunni vegna trúarlegra ástæðna. Hún 

vill ekki vera ein með gamla manninum sem sést til að mynda þegar hún segir Simin að hún 

hafi haldið að hún yrði líka heima með henni á daginn og er greinilega brugðið. Þegar gamli 

maðurinn reynir að komast út úr íbúðinni, stýrir hún honum í aðra átt án þess að snerta hann. 

Þegar hann pissar undir á fyrsta vinnudegi verður Razieh mjög óróleg og hringir í eins konar 

																																																								
50 Hér er auðvitað mikilvægt að halda til haga greinarmun á milli svokallaðra frjálsra lýðræðisríkja, sem 
öllu jafnan þykja forsenda kapítalískrar samfélagsgerðar, og alræðislegra klerkavelda. En einnig er 
mikilvægt að hafa í huga að í Íran er einkaréttur einstaklinga á framleiðsluaðferðum viðurkenndur og fólk 
selur tíma sinn fyrir laun sem eigendur fyrirtækja græða margfalt á. Efnahagskerfið í Íran er sífellt að 
færast úr miðstýrðu hagkerfi yfir í markaðshagkerfi. Í dag eru hagkerfið um 60% miðstýrð, en mikil 
pólitísk spilling og frændhygli er til staðar. 
„Iranian Corruption Report“, business-anti-corruption.com, 2017, sótt 7. September 2018 af 
https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/iran/ 
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trúarlega neyðarlínu til að spyrja hvort það sé synd ef hún klæðir hann úr og þrífur hann. Hún 

gerir það að lokum og Somayeh virðist vera meðvituð um, þrátt fyrir ungan aldur, að 

samkvæmt bókstafstrúnni sé móðir hennar að gera eitthvað sem er á gráu svæði og segir: „ég 

lofa að segja pabba ekki frá þessu.“ Þegar Nader kemur heim úr vinnunni í lok dags, tilkynnir 

Razieh honum að hún geti ekki sinnt starfinu áfram af trúarlegum ástæðum. Næsta dag þegar 

þau lenda í rifrildi ýtir Nader við Razieh til að reyna að koma henni út og hún hrópar í 

örvæntingu „ekki snerta mig, herra!“ Að auki var ástæðan fyrir því að hún sagði Nader ekki 

frá því að hún hafi þurft að fara til læknis daginn sem hún skildi föður hans eftir líklega sú að 

hún vildi ekki ræða svona persónulegan hlut við mann sem var ekki eiginmaður hennar.  

Að lokum er vert að sýna í stuttu máli hvernig hægt sé að lesa hvernig stéttaskipting, 

trúarbrögð og kynjamisrétti skarast og hafa áhrif á persónu Razieh með því að skoða 

mismunandi notkun slæðunnar hjá Simin og Razieh. Slæða Simin er í lit og hún ýtir henni 

örlítið aftur svo sjáist í eldrautt litað hárið á meðan slæða Razieh er svört og hylur allt hárið, 

öllum stundum. Einnig notar hún oft chador, sem er annað lag af efni sem hylur allan 

líkamann en er opið í miðjunni. Fyrir Razieh virðast slæðan og chador-ið vera þýðingamikil, 

ákveðið öryggi og þægindi. Razieh minnir einnig dóttur sína á að setja slæðuna á sig á meðan 

hún skiptir ekki jafn miklu máli fyrir Simin og henni er sama hvernig Termeh klæðist sinni 

slæðu. Hvernig konurnar tvær klæðast slæðunum segir áhorfendum til um stétt þeirra, 

tengingu við hefðir og gefur þar af leiðandi hugmynd um hvernig er komið fram við þær í 

samfélaginu þar sem félagsstaða skiptir máli. Hlutverk Razieh lýsir stöðu konunnar neðst í 

samfélaginu. Hún lýður bæði fyrir stéttaskiptingu og karlaveldi.51 

Með því að gefa áhorfendum innsýn í mismunandi reynsluheima persóna út frá stétt, 

kyni og trúarlegum mismuni, gerir Farhadi áhorfendum auðveldara fyrir að fylla upp í eyður 

myndarinnar og skapa fjölþætta merkingu á milli þeirra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
51 Mehra Shirazi, Patti Duncan, Kryn Freehling-Burton, „ Gender, Nation and Belonging: Representing 
Mothers and the Maternal in Asghar Farhadi’s A Separation. “, journals.msvu.ca, 2015, sótt 2. september 
af http://journals.msvu.ca/index.php/atlantis/article/view/2864 



	 29	

Samantekt 
Með því að flétta samskipti við fjölskyldu af annari stétt inn í sögu hjóna sem standa í 

bitrum skilnaði sýnir Farhadi margar rætur aðskilnaðar milli fólks, en oftast stafar hann 

af eyðum í samskiptum og skorti á gagnkvæmum skilningi. Í kvikmynd Farhadis er 

eyðum í frásögn beitt með mismunandi hætti. Stundum eru þær opnar spurningar, annars 

staðar eru hlutir gefnir í skyn og fyllt er upp í aðrar með hinu óvænta sem gjörbreytir 

hvernig áhorfendur hugsa um framvindu atburða og afstöðu þeirra til persóna. Þegar hið 

ókunna og óvænta er sett upp á móti hinu kunnuga á þann hátt og áhorfandi finnur fyrir 

því að hlutirnir séu ekki alfarið eins og hann upplifir þá, verður hann í kjölfarið 

móttækilegri fyrir nýjum hugmyndum. Farhadi gefur mismunandi upplifunum fólks af 

ólíkum bakgrunni jafn mikið vægi, auk þess sem hann gefur sögupersónum sínum öllum  

tækifæri til að sýna þeirra útgáfu af sannleikanum. Til þess að mynda merkingu á milli 

eyða í frásögninni þarf áhorfandinn að setja sig í spor þessa ólíku sögupersóna, jafnvel 

þeirra sem hafa ólík viðhorf og gildi en hann sjálfur og opna þannig fyrir gagnrýni á 

samfélagið í heild sinni, í stað þess að líta einungis í eigin barm. Slíkt hugsunarferli er 

líklega ágætis æfing til að víkka sjóndeildarhring áhorfenda og koma í veg fyrir 

aðskilnað í lífi þeirra utan kvikmyndarammans. 
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