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  درپنج فيلم سينماي خانواده دروني روابط بازنمايي
 ايران 1380 دهة

  *2الفقرايي ، مهوش خادم1احسان آقابابايي

  چكيده
 بـه  پـذيري  شـكل  حال در و كرده تغيير كنوني هاي سال در جديد، شرايط با متناسب خانوادة ايراني، اعضاي روابط
 برساخت در مهمي نقش ها، موقعيت و ها شخصيت روابط، از هايي كليشه خلق با ايران سينماي. است جديد اي گونه

 و عمودي روابط بازنمايي توصيف دنبال به مقاله اين زمينه، همين در. دارد خانوادگي روابط به ايراني انسان ذهني
 تفسـير  و مسـئله  حـل  و بحـران  هاي موقعيت در خانواده اعضاي هاي كنش تفسير ها، فيلم در خانواده اعضاي افقي

 روايـت  تحليل ،شده استفاده روش. است 1380دهة  سياسي و اجتماعي شرايط با ها فيلم در خانواده وضعيت وندپي
 ،)1382( تـب  ،)1380( آخـر  شـام  فيلم پنج از متشكل نمونه حجم و يافته سامان نظرية چتمن كمك با كه است

 است آن از حاكي نتايج. است 1380 دهة از) 1388( پاييز تا دقيقه هفت و) 1386( كنعان ،)1384( رؤياي خيس
 را بحـران  ايـن  طـالق،  رخـداد  و آميـز  خشـونت  هـاي  كـنش . اسـت  زده بحران اي خانواده شده، بازنمايي خانوادة كه

 ايـران  سـينماي  بين، اين در. اند بحران اين داليل فردگرايي و سنتي هاي نقش از گيري فاصله و كنند مي نمايندگي
 تـأخير  بـه  را آن موقـت،  شـكل  بـه  ها سنت به بازگشت با يا نظر، مورد مسئلة حل ايج به بحران هاي موقعيت در
  .شود مي منجر بحران تشديد به ها نقش و روابط در ابهام ايجاد با يا اندازند مي
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  بيان مسئله
بنـدي آن همگـام بـا     فراگير، پرقدرت و تأثيرگذاري است كه شـكل خانواده در جامعة ايران نهاد 
رسد خانوادة ايراني و روابط بين اعضاي آن متناسب بـا   به نظر مي. گذر زمان در حال تغيير است

. اي جديـد اسـت   پـذيري بـه گونـه    هاي كنوني تغيير كرده و در حال شكل شرايط جديد در سال
يكي، تحوالت اساسـي در تكنولـوژي   . اند ات سهم داشتهگيري اين تغيير عوامل مختلفي در شكل

اي وارد زنـدگي اجتمـاعي و    سـابقه  و انقالب الكترونيكي است كه دنياي مجازي را در مقياس بي
اين امر، عالوه بر كاهش ارتباطات كالمـي در خـانواده و   . خانواده را دستخوش تغيير كرده است

شمار ارزش، نگرش، سبك زنـدگي و شخصـيت    بر بيكاهش نظارت اين نهاد، به قرارگيري در برا
دوم، ]. 16[ايجـاد كنـد     توانـد تغييـرات اساسـي    شود كه بـه خـودي خـود مـي     متنوع منجر مي

شدة اعضـاي   هاي تعريف ريختگي نقش هم هاي زندگي مدرن در جامعه، به در دوانيدن مؤلفه ريشه
ابهـام در  . ا دچار ابهام كرده استهاي خانواده ر حسب سن و جنس منجر شده و ارزش خانواده بر

آورد؛ به همين دليل، باالرفتن ميـزان طـالق،    ها، ابهام در عملكرد را به همراه مي ها و ارزش نقش
در حـال  ... تزلزل خانواده، عدم تربيت صحيح فرزندان، نارضايتي از زنـدگي زناشـويي، خيانـت و   

شـيده شـده اسـت و بازنمـايي ايـن      دامنة چنين تحوالتي به سـينماي ايـران نيـز ك   . وقوع است
  .گيري است تغييرات در اين سينما قابل مشاهده و پي

ساز اين است كـه مخاطـب    گونه كه جورج ويلسون معتقد است، هدف فيلم سو، همان از يك
كنـد تـا چگونـه     امور را به نحوي خاص ببيند؛ سينما نيز با خلـق تصـاوير مـا را راهنمـايي مـي     

هـايي از   سـينماي ايـران بـا خلـق كليشـه      ].24[ه شكلي خاص ببينيم شده را ب رويدادهاي خلق
ها، نقش مهمي در برساخت ذهني انسان ايراني به خانواده و روابط  ها و موقعيت روابط، شخصيت

از سوي ديگر، سـينما   ].19[سازد  خانوادگي دارد و ذهن جامعة ايراني را به روابط خانوادگي مي
تأثير جامعه اسـت و متقـابالً بـه شـكل عميقـي از ايـن        گوناگون تحتخود نيز از ابعاد و زواياي 

 ].13[شود كه اين تأثير در برخي ابعاد آشكار و در برخـي ابعـاد پنهـان اسـت      ذهنيت متأثر مي
هدف مقالة حاضر مطالعة روابط درون خانواده از جملـه روابـط زن و شـوهر، روابـط والـدين بـا       

هاي بحران و حل مسئله، روند تغييراتـي كـه ايـن     ر موقعيتفرزندانشان، چگونگي تعامل آنان د
شـوند،   هايي كه در روند اين تغييرات متحمل مي گيرند و آسيب روابط در طول زمان به خود مي

  .خواهد بود

  پيشينة تحقيق
 نيـ ابيشـتر   .اسـت  انجام شده ونيزيو تلو نمايستحقيقات بسياري دربارة خانواده و نسبت آن با 

 نيـ از ا يبخشـ  جينتـا . رديـ گ يخانواده و اشكال آن قـرار مـ   ييبازنما يحوزة چگونگمطالعات در 
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و  يسـنت  يا خانواده ونيزيشده در تلو ييبازنما ةمسئله است كه خانواد نيدهندة ا نشان قاتيتحق
داده  شيو مدرن نمـا  ياسالم ريزوال، غ به خانواده رو نماياست و در س بخش ميتحك يروابط يدارا

نقـش زنـان در    ژهيـ و بـه  ي،خـانوادگ  يهـا  به نقـش  زيمطالعات ن نياز ا يگريخش دب. شده است
 يرونـد مطالعـات  ]. 31 ؛27 ؛21 ؛4 ؛3 ؛22 ؛20 ؛19 ؛18 ؛17 ؛7 ؛5 ؛4 ؛3[ گـردد  يبـازم  ،خانواده
 ييبازنمـا  يها نگاه به گذشـته و چگـونگ   پژوهش نيا كرديرو. متفاوت است يخارج يها پژوهش

. دوران اسـت  نيـ خانواده در ا يو شكل آرمان) 1970تا  1920 ةده(شته گذ يها خانواده در دهه
در . قبل و بعد از جنگ پرداختـه شـده اسـت    ةو ژاپن به تفاوت خانواد نيمانند چ ييدر كشورها

 انـد  پشت سر گذاشـته توجـه كـرده    يخانوادگ يها و نقش هكه خانواد يراتييبه تغ كايمرااروپا و 
ــا مطالعـــات و پـــژوهش ،مجمـــوع در ].50 ؛49 ؛48 ؛47 ؛46 ؛45 ؛44 ؛43 ؛41 ؛39 ؛37[  يهـ

كـه خـانواده را در بسـتر جامعـه      يا بـه گونـه   ؛نگر و كالن دارند كل ينگاه  شده به خانواده مرور
آنـان   يهـا  كـنش  خانواده و ياعضا نياما روابط خرد ب ،دنكن يمطالعه م ياجتماع ينهاد منزلة به

 ،عالوه بـر توجـه بـه خـانواده     در مقالة حاضر ،ليدل نيهم به. كمتر مورد توجه قرار گرفته است
ـ  ريخود را بر تفس ينهاد، هدف اصل كي منزلة به خـانواده گذاشـته تـا وجـوه      ياعضـا  نيروابط ب
  .كند ديكأت بر آنو  را روشن نمايشدة حوزة خانواده در س و كمتر توجه كيتار

  مباني نظري
نواده و سينماست كه در ادامه بـه مـرور اجمـالي    مباني نظري مقالة حاضر مشكل از دو حوزة خا

  .هاي مربوط پرداخته خواهد شد نظريه

  روابط دروني خانواده
 گروهي خانواده را توان يمپردازان،  شده از سوي نظريه ارائه فيتوجه به تعار با ،يلغو يمعنااز فارغ 

 ميو روابط مستق ارنددمشترك  يازهايو ن تيمتشكل از مرد، زن و فرزندان دانست كه مسكن، هو
روابط دروني  ].33 ؛29 ؛25 ؛23 ؛14 ؛8 ؛6[است  افتهيساخت  يها به شكل اجتماع آن يشخص و

خانواده به كنش مقابل اعضاي خانواده شامل رابطة والدين با فرزنـدان و رابطـة زن و شـوهر بـا     
  .استاين كنش متقابل در طيفي از صميميت تا خشونت متغير . شود يكديگر گفته مي

بـه   ،دنزيـ نظـر گ  از. شود صميميت مفهومي است كه در نظرية آنتوني گيدنز به آن اشاره مي
. 1و رابطـة نـاب   كيـ رابطـة رمانت  ،يرابطة شـهوان . سه نوع رابطه وجود داشته است يخيلحاظ تار

كـه جـدا از    شـود  يمشخص مـ  تياحساس اضطرار و فور يبا نوع يعشق شهوان اي يرابطة شهوان
. است نندهك شانيدارد و پر يزدگ افسون تيعشق خاص نيا. روزمره است يزندگ يادع يها روال

                                                        
1. pure relationship 
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از عشـق   يداشت و هم عناصـر  تيحيمس ياخالق يها با ارزش يكيهم رابطة نزد كيعشق رمانت
كه بـر   يرا در ارتباط با مجموعه عوامل كيعشق رمانت دنزيگ. را در خود ادغام كرده بود ييسودا

 نيـ ا. زنانه شده است اساساً كيو معتقد است كه عشق رمانت كند يم يبررس گذارد يزنان تأثير م
 ،يعشـق رفـاقت   ايرابطة ناب . چرخد يمردانه و عفت زنانه م يقدرتمند يِعشق حول تصور آرمان

 قياعتماد از طر تيو قابل يگريد يفرد به به دانش دست اول دربارة منحصر يابيدست يتالش برا
 يحيرتوافـق صـ   ،ليدل نيبه هم .نوع رابطه رشد خود است نيا يها لتاز خص يكي. ارتباط است

 نيكننده نبود، ا ليهم اختالف داشت و تكم با نيطرف تيو هو قيها، عال وجود دارد كه اگر ارزش
رابطـه   نيـ تعهـد در ا  ،تـر  به عبارت ساده. دشو يو منحل م دهد يخود را از دست م ليرابطه دال

صـورت  » رابطـة خـاص  « افتنيـ  يتالش بـرا  يدر عشق رفاقت كند يم انيب دنزيگ. مشروط است
رابطـة دوران مـدرن    منزلة كردن رابطة ناب به با مطرح دنزيگ ].32[» شخص خاص«نه  رديگ يم

 انيگونه كه ب همان ،رابطة ناب در خانواده. كند يخانواده مطرح م رامونيخود را پة يخانواده، نظر
از  ،واقـع  در. اسـت  يزن و شوهر مبتن نيو عشق ب تيمير صمكه ب شود يگفته م يا شد، به رابطه

ها بود و آنچه  و سنت ها بر عادت يما قبل مدرن روابط زن و شوهر مبتن اندر دور دنزيگ دگاهيد
در  افتهي ساخت يو عملكردها يسنت يها دگاهيد كرد، يم فاينقش ا يدر تداوم ارتباطات خانوادگ

هـا رخ   كه در ساخت جوامع و ارزش يراتييتغ ليبه دل، مدرن اما در دوران. طول زمان بوده است
ها در خانواده، نگـاه   نقش كيتفك يشامل دگرگون راتييتغ نيا. است افتهير ييروابط تغ نيداده، ا

 ليـ دال يبـه جـا   ينـاب در فرزنـدآور   ةرابطـ  يريـ گ زن و مـرد، شـكل   يجنس ةمتفاوت به رابط
  :كند يم فيگونه تعر نيرا ا و صميميت مدرن ةانوادخ دنزيگ ،تينها در. شود يم... و ياقتصاد

است كه  يعاطف ونديپ كي .پدرساالرانه ةرابط كينه  ودو انسان برابر است  ينينش خانواده هم
 نيـ كـه ا  ماند يم داريپا يو تا زمان رديگ يشكل م يو عاطف يجنس ةرابط ،يجاذبة شخصة يبر پا

 ].9[ ندارد ييمعنا گريآن د يريگ در شكل يتصاداق ليبخش بوده و دال لذت نيطرف يرابطه برا

كـردن   ها در ابراز زوج يناتوان. سوية ديگر طيف روابط دروني خانواده، تعارض و خشونت است
. شـود  يمنجـر مـ    تعارض طيشرا يريگ به شكل ،ييدر روابط زناشو كشانيشر فيضع يها يژگيو

 2دوكويـ و ا كنـد  يمـ  فيمخالف تعر ياه گروه از سويمنافع و اهداف  يريگ يتعارض را پ 1بِست
 ابيـ منـابع كم  ايـ قدرت  گاه،يپا كي يادعا ايها  مبارزه بر سر ارزش كيكه تعارض  كند يادعا م

كـردن،   يبلكـه خنثـ   ،سـت يمطلوب ن يها به دست آوردن ارزش فقطاست كه اهداف متعارضان 
ـ  يو نـاهمخوان  يزناهمسـا  يتعارض به معنـا . ستا زين بانيبردن رق نيرساندن و از ب بيآس  نيب

 رو سـوءرفتا  نـه ينفرت، ك ،يدو طرف است كه سبب خشم، دشمن يشخص اليو ام ازهاياهداف، ن
ـ   ].10[ دشـو  يمـ  يو كالمـ  يكيزيف  شـود؛  يمـ  دهيـ همسـران در همـة كشـورها د    نيتعـارض ب

و  يمـذهب  يهـا  پرورش كـودك، تفـاوت   يها تفاوت ،يجنس يها تفاوت ليكه به دل ييها تعارض
                                                        

1. Best 
2. Idoko 
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 شـتر يب تدرك و شـناخ  ت،يميبه صـم  يها گاه تعارض. ديآ يوجود م به يارزش يها تتفاو يحت
 ايـ  ييجـدا  ، خشونت و درنهايـت به خصومت، رنجش زين يگاه اما در اكثر موارد د؛شو يمنجر م

پردازانـي هسـتند كـه بـه ايـن جنبـه از        از نظريه 2و زنانيكي 1سومات ].42[شود  يطالق منجر م
  .اند كرده روابط در خانواده توجه

اي تضـادآميز، آن را بـه    منزلـة رويـه   در رهيافت فمنيستي، به جاي در نظـر گـرفتن خشـونت بـه    
مـدل  . گيـرد  آميز در جهت حفـظ قـدرت شـوهر در نظـر مـي      گرايانه و تحكم اي سركوب صورت رويه

دانـد كـه عميقـاً بـر جنسـيت مبتنـي        منزلة يك روية مالكيتي و قدرتي مـي  فمنيستي، خشونت را به
ها، زندگي زناشويي چنان ساختاريافته است كه شوهر نسبت به همسـر قـدرت    از نظر فمنيست. است

انـد و قـدرت    داري و زنـان مسـئول نگهـداري فرزنـدان و خانـه       آور خـانواده  مردان نـان . بيشتري دارد
ردان ذاتـي  ها و امتيازات زنـان و مـ   ها، تفاوت از نظر آن. زني مشابهي نسبت به شوهرانشان ندارند چانه

كنـد   و كاركردي نيست، بلكه ساختي اجتماعي دارد و قدرت مردان را در خانواده و جامعه حفـظ مـي  
در نظـم اجتمـاعي پدرسـاالرانه، مـردان از     . شـود  يدر خانواده استوار م يجامعة پدرساالربنيان . ]11[

پيـدا كـرده و   طريق سلطه بر زنان و انحصـار نهادهـاي اجتمـاعي رهيافـت برتـري نسـبت بـه زنـان         
  ].40[برداري زنان از طريق مردان و نهادهاي مسلط مردانه نهادينه شده است  فرمان

سـازماني خـانوادگي را در    تـأثير بـي  توماس و زنانيكي نيز معتقدند خانواده در بحران است و بايـد  
جديـد خودبينانـه، نـوع جديـد      هـاي  گرايانـه، ارزش  ارضـاي لـذت   هـاي جديـد نظيـر    برخي از ارزش

اسـاس سـازمان    ،س و زنـانيكي ومااز نظر ت]. 160، ص26[ديد جنسي  ةهاي نو جذب فردگرايي و شكل
در طـول دوران پايـداري،    همسـايگي و جامعـه جمعـاً    ها و رسوم هسـتند و خـانواده،   اجتماعي، سنت

گونـه تـأثيرات پايداركننـده را     شـدن و مهـاجرت ايـن    شهرنشـيني، صـنعتي  . كنند مردم را كنترل مي
سـازماني   موجـب بـي  و  كننـد  اجتمـاعي سـنتي را سسـت مـي     هـاي  وسيله اقتدار نظام و بدين مختل

تـأثير نظـام خـانواده شـكل گرفتـه       هايي كه تحـت  گرچه نگرشاز ديدگاه اين دو، . شوند اجتماعي مي
نـد،  ا ده منطبـق اهـاي خـانو   هاي فردي با گـرايش  يعني گرايش ،اند بوده »ما«هاي  نگرش ضرورتاً است

 لزومـاً ، انـد  هاي پيشين بـه وجـود آمـده    هاي جديد و در رويارويي با ارزش كه در ارزش ،اي نوه نگرش
اعضـاي خـانواده    هاي ديگر هاي فرد از خواست يعني در وجدان شخص، خواست اند؛»من«هاي  نگرش

 .شود نتيجه، به شكاف در خانواده منجر مي در]. 100ـ99، ص30[ جداست

  بازنمايي
 يخـواه  جـنس  و هم تيآن توجه به مسئلة جنس يو در راستا يباور فرهنگچنددة يگسترش ا با

در  زيـ ن ييبازنمـا  يها هينظر گر،يو نژاد از طرف د سمياليامپر ،ياستعمارگر ت،يطرف و مل كياز 
                                                        

1. Thomas 
2. Znaniecki 
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 شد يگفته م يفرهنگ يا مطالعات، مطالعات رسانه نيبه ا. خود را باز كردند يمطالعات رسانه جا
 يگفتمان اسـتعمار  ،يشرق يها و رسانه يستياليامپر يها نقد رسانه ت،ياقلبازنمود  ليكه به تحل

ها ناظر  در رسانه ييبازنما مفهوم ].2[ پرداختند يم... و اقوام و ها تياقل ينمايس ،ياستعمار و پسا
توجـه مـا را بـه     ييبازنما. شود يمحسوب م اميپ ةارائوة يها و فرستندگان در ش بر عملكرد رسانه

هـا عرضـه    كـه رسـانه   يمطـالب : اند از عبارت ييبازنماي ها نهيزم. كند يجلب م يا رسانه داتيتول
مباحـث و منـاظرات    تيـ و ماه حمطـر  يهـا  انعكاس موضـوعات، انـواع گفتمـان    ةنحو كنند، يم

آن مخاطـب بـا   نـة  يزم كه در پس ييها نشانه ؛هاست مملو از نشانه ييبازنما يايدن ].7[شده  ارائه
منزلـة   بـه  ييبازنمـا . معناسـت  دياز تول يمتوال يا و چرخه شود يمواجه م يهنگفر قيعم ميمفاه
ما فراهم  يبرا رامونياز جهان پ يو فهم بهتر كند يم ييزبان، رمززدااسطة و معنا به ديتول نديفرا
 يو چگـونگ  اميـ نـوع پ  ،رو نيا از ].28[ كند يم يو واساز سازد يحال برم نيع در ييبازنما. كند يم

 يهـا  ييدارد كه انـواع بازنمـا   ديكأمسئله ت نيدارد و بر ا يفراوان تيها اهم آن در رسانه ييبازنما
ها خود در معرض اعمال نفوذ منـابع   رسانه رايز ،ندا يانتقاد ليقابل تحل يدگاهياز هر د يا رسانه

 ].7[قرار دارند  يا افتهي قدرتمند و سازمان
رهيافت بازتابي، رهيافت : كه عبارت است از ود داردعمده وج افتيسه ره يي،در رابطه با بازنما

گرا بر  برساخت افتيره. اين پژوهش بر رهيافت سوم مبتني است. گرا گرا و رهيافت برساخت نيت
 ،شـود  يمعنا كشف نمـ  كرد،يرو نياز نظر ا ،نيبنابرا. دارد ديكأزبان ت ميو عمو يخصلت اجتماع

و  زهـا يكـه چ  ،يجهـان مـاد   ديـ ما نبا ،افتيره نيق امطاب]. 30[ شود يو برساخته م ديبلكه تول
و معنا و زبان به واسطة  ييكه بازنما ،را نينماد يندهايها در آن وجود دارند، و اعمال و فرا انسان

بلكـه نظـام    ،ستيحامل معنا ن يجهان ماد، افتيره نياز نظر ا. ميخلط كن ابد،ي يها تحقق م آن
 كـرد، يرو نيـ در ا ،جهينت در]. 35[حامل معناست  ميكن ياده ماز آن استف ييبازنما يكه برا يزبان

 يديخالق و تول ينديو فرهنگ در فرا شود يم دهيفهم زهايو برساختن چ يريگ مثابة شكل معنا به
بنـابراين، در رويكـرد    ].30[ سـت ين دادهايـ بازتاب جهان بعـد از رو  و صرفًا شود يم يساز مفهوم

كننـد، بلكـه    ها واقعيت اجتماعي را منعكس نمي مچون فيلمهاي جمعي ه گرايي، رسانه برساخت
. شـود  ها خلق و به عبارت بهتر برساخت مي هاي اجتماعي در قالب ساختارهاي روايي آن واقعيت
در اين . تأثير قرار دهند كوشند واقعيت جديدي را خلق كنند و زندگي روزمره را تحت ها مي رسانه

كانيسم جانشيني، به جاي امـر واقعـي، امـر واقعـي جديـدي را      ها از طريق نوعي م فرايند، رسانه
  .شود طور كامل براساس تركيب عناصر رمزگان توليد مي نشانند كه به مي

  چارچوب مفهومي
گرا به اين پژوهش  مثابة مكان سركوب زنان و بازنمايي برساخت سه مفهوم صميميت، خانواده به

  :اند كمك كرده
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  هشچارچوب مفهومي پژو. 1شكل 
  

صميميت در . از مفهوم صميميت در نظرية گيدنز و ابعاد آن در نظرية باگاروزي استفاده شد
 رديـ گ يشكل م يو عاطف يجنس ةرابط ،يجاذبة شخصة ياست كه بر پا يعاطف وندنگاه گيدنز پي

ابعاد صميميت نيـز شـامل   . باشدبخش  لذت نيطرف يرابطه برا نيكه ا ماند يم داريپا يو تا زمان
شـناختي، اجتمـاعي و    شناختي، فكري، جنسي، جسمي، معنوي، زيبـايي  ميت عاطفي، روانصمي

  .شود تفريحي و زماني مي
. رسـان بـوده اسـت    پردازان فمنيست به زن و خانواده نيز در اين پژوهش ياري ديدگاه نظريه

مكـان   مثابـة  پردازان فمنيست در آن اتفـاق نظـر دارنـد، خـانواده بـه      يكي از مفاهيمي كه نظريه
و  رديـ گ يشدة مـردان بـر زنـان و كودكـان شـكل مـ       ينهاد اقتداردر آن  سركوب زنان است كه

پـردازان   با وجود اين، ديدگاه نظريه. شود يدر خانواده استوار م يجامعة پدرساالر انيبن تينها در
  .شان، قرابت بيشتري با اين پژوهش دارد رفته دست موج اول در رابطه با احقاق حقوق از

فهوم سوم در اين پژوهش بازنمايي برساختگراست كه يكي از سه رويكرد نظريـة بازنمـايي   م
شـود كـه بـه     مـي  ديـ كأزبـان ت  يو عموع يخصلت اجتماعدر اين رويكرد، بر . شود محسوب مي

و  يريـ گ مثابـة شـكل   معنـا بـه   كـرد، يرو نيدر اة جينت در. شدن معناست معناي توليد و برساخته
و  شـود  يم يساز مفهوم يديخالق و تول ينديو فرهنگ در فرا شود يم دهيفهم زهايبرساختن چ

  .ستين دادهايبازتاب جهان بعد از رو صرفاً

  روش پژوهش
اين روش، كه در ذيل پـارادايم تفسـيري قـرار    . است» تحليل روايت«در اين مقاله  شده روش استفاده

شناسـي و تحليـل گفتمـان     نـد نشـانه  هـايي مان  ش هاي تحليل متن در كنار رو گيرد، يكي از روش مي

صميميت

مكان به مثابة خانواده 
سركوب زنان

بازنمايي 
برساخت گرا
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خـاص ماننـد زبـان،     اي متن روايي، متني است كه عامـل يـا راوي داسـتاني را در قالـب رسـانه     . است
داستان يك فابيوالست كه به يـك شـكل   . كند ها، تعريف مي تصورات، صدا، ساختمان و تركيبي از آن

ـ  مجموعه 1فابيوال. شود خاص ارائه مي ه صـورت منطقـي و بـا تـوالي زمـاني از      اي از رخدادهاست كه ب
گـران   كـنش . رخداد گذار از يك حالت به حالت ديگر اسـت . شود گران ايجاد يا تجربه مي سوي كنش

منزلة ايجادكننـده يـا    كنش به. كنند كه لزوماً انسان نيستند ها را اجرا مي هايي هستند كه كنش عامل
شناسي روايت بر اين باور اسـتوار اسـت كـه     امعهاساس ج ].36[شود  كنندة يك رخداد معنا مي تجربه
شناسـان بـه مطالعـة     جامعـه . سازند ها را مي ها، بخش زيربنايي تجارب شخصي و جمعي انسان داستان

دهنـدة تجـارب و تفاسـير     و الگوهاي اساسـي شـكل   ها پردازند تا به درك صحيحي از تجربه روايت مي
هـاي   هـاي اجتمـاعي و پيكربنـدي    رهاي روايي، در زمينـه ساختا. يابند  انسان از دنياي اجتماعي دست

هـا، از ايـن سـاختارها     شناسان با مطالعة اين روايت جامعه. گيرند ها ريشه مي فرهنگي موجودند و از آن
هـاي زمـاني خاصـي پديـدار      كنند چگونه بعضي از اين ساختارها در بـازه  دارند و كشف مي پرده برمي

براي نيل به ايـن منظـور، از ابزارهـاي روشـي داسـتان و       ].12[شوند  مانند يا دستخوش تغيير مي مي
بـه آن اشـاره شـده اسـت،      2گفتمان، كنش، رخداد، شخصيت و راوي سينمايي، كه در نظرية چـتمن 

و گفتمـان  ) محتـواي روايـت  (كند كه هر روايت از داستان  سيمور چتمن تبيين مي. كنند استفاده مي
و ) هـا و اتفاقـات   كنش(به نظر وي، داستان شامل رخدادها . ه استتشكيل شد) شكل و جوهر روايت(

. منزلـة محتـواي رمزهـاي فرهنگـي هسـتند      بـه ... و مردم، چيزهـا و ) ها و محيط شخصيت(موجودات 
چـارچوب روشـي    ].38، 1[گفتمان متشكل از ساختار انتقال روايت و ابزارها و زبـان سـينمايي اسـت    

  :اين پژوهش بدين قرار است
  

  چارچوب روشي. 1ل جدو
  توضيحات ابزار روشي

 و افتنـد  مـي  اتفـاق  هم پي در زماني تواليبراساسكهرخدادهاستازايمجموعهداستان  داستان و گفتمان
  .است هم كناردررخدادهااينگرفتنقرارچگونگيگفتمان

ي است كـه در  ها، عناصر و جزئيات اي از ويژگيمنظور از شخصيت در اين پژوهش مجموعه  شخصيت
 .يابدهاي بازيگران داستان بروز ميكنش

كردن،  هاي فيزيكي، صحبت همة حاالت و رفتارهاي بازيگران داستان است كه شامل كنش  كنش
 .شودكردن، احساسات و ادراكات ميفكر

ي سازد و كاركردهاي هاي داستان را برميها و وقايعي است كه در توالي زماني موقعيتاتفاق  رخداد
  .برد داستان، ايجاد بحران و حل مسئله داردهمچون پيش

آرايـي،   برداري، نوع نما، صـحنه  نورپردازي، فيلم(هاي سينماييمنظور از راوي همة تكنيك  راوي
 .شود است كه داستان از طريق آن نقل مي)پوشش، آرايش، نوع لوكيشن

  

                                                        
1. Fabula 
2. Chatman 
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به اين نكته اشاره دارد كـه در  الگوي چتمن مبتني بر الگوي كالسيك تحليل روايت است و 
شود، بررسي شـود   ها و رخدادها مي ها، كنش تحليل روايت ابتدا بايد فابيوال، كه شامل شخصيت
بنـدي   عالوه بر آن، در اين پژوهش از تقسيم. و سپس در سطحي باالتر به بررسي سوژه پرداخت

شـود، نيـز اسـتفاده     اي مـي  ستهبارت در رابطه با رخدادها، كه شامل رخداد كاتاليزور و رخداد ه
) شام آخـر (هاي منتخب  اين پژوهش يكي از فيلم دادن براي فهم بهتر چگونگي انجام. شده است
شود؛ سـپس رخـدادهاي آن    هاي آن بازگو مي در ابتدا، داستان فيلم و شخصيت. شود تشريح مي

وايت راوي رخـدادها  ها و شكل ر شود و با جدولي در انتهاي آن كنش به تفكيك توضيح داده مي
ها و راوي فيلم شـكل روابـط درونـي     نهايت، متناسب با رخدادها، كنش در. شود به آن افزوده مي

شـام  چهار فيلم ديگر پژوهش نيز همانند نمونـة تحليـل فـيلم    . شود اعضاي خانواده مشخص مي
  .تحليل شده است آخر

  شده جامعه و نمونة مطالعه
سينماي ايران است كـه مضـموني    1380شده در دهة  ي توليدها جامعة آماري اين پژوهش فيلم

شـايان ذكـر اسـت در دهـة     . متناسب با موضوع تحقيق، يعني خـانواده و روابـط درون آن، دارد  
هـا وجـود    از آنجا كه خانواده در بيشتر فـيلم . فيلم سينمايي توليد شده است 842حدود  1380

در  شـده  منزلة جامعة مطالعـه  ن نقش اساسي دارد بههايي كه خانواده در آ دسته از فيلم دارد، آن
گيـري در پـژوهش    نمونـه . فيلم در ژانرهاي گوناگون است 200نظر گرفته شده است كه حدود 

گيـري بـراي اسـتخراج و تشـريح      اين نمونه. نام دارد» گيري با حداكثر پراكندگي نمونه«حاضر، 
گيري به مطالعـة   استفاده از اين نوع نمونه. رود مضامين و محورهاي موضوع مورد نظر به كار مي

، در هـر  1380هاي دهـة   با مشاهدة فيلم ].26[شود  ها منجر مي طيف وسيع و متنوعي از نمونه
 كنعـان ، )1384( رؤيـاي خـيس  ، )1382(تـب   ،)1380( شـام آخـر  هـاي   سال از اين دهه، فيلم

وضوع پژوهش را دارند و امكـان  ، كه بيشترين قرابت با م)1388( هفت دقيقه تا پاييزو ) 1386(
  .كنند، انتخاب و تحليل شده است تحليل را فراهم مي

  اعتبارسنجي
پـذيري   ها و انتقال هاي دسترسي به داده براي دستيابي به اعتبار پژوهش در اين مطالعه، از روش

فاده اسـت  ]36[ 3و گوبـا  2و تأييدپذيري و باورپذيري لينكلن) 1995( 1شده از سوي هابرمن اظهار
كنـد كـه الزم اسـت     ها، هابرمن به اين مسئله اشاره مي در رابطه با دسترسي به داده .شده است

                                                        
1. Huberman 
2. Lincoln 
3. Guba 
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هـا را بـه عقـب     راحتـي رد داده  ها بتوانند بـه  ها فراهم شود تا آن براي خواننده دسترسي به داده
و در  براي دستيابي به اين منظور، براي هر رخداد نـامي در نظـر گرفتـه شـد     ].34[دنبال كنند 

هـا،   كـنش (همچنين، توصـيف ابزارهـاي روش تحقيـق    . ها ارجاع شد طول فرايند تحليل، به آن
كه تأييدپذيري تحقيق را به همـراه دارد، بـه شـكلي دقيـق و جزئـي انجـام       ) ها، راوي شخصيت

هاي آتـي سـاير    پذيري و كاربرد آن براي پژوهش كه عالوه بر تأييدپذيري، به انتقال. گرفته است
ها به ذهن خود بسنده نكـرده   همچنين، براي باورپذيرتر شدن يافته. شود گران منجر مي شپژوه

اند  گراني كه با حوزة مطالعات فيلم آشنايي داشته و در بخش كدهاي اوليه و توصيفي از پژوهش
بـراي   كنعـان شده در رابطه بـا فـيلم    براي مثال، كدهاي اولية استخراج. كمك گرفته شده است

گراني كه اين فيلم را ديده بودند ارسال شد و آنان آراي خود را در رابطـه بـا    از پژوهشدسته  آن
كدها اظهار كردند و از بين آراي مختلف، كدهاي جديدي استخراج و برخي از كدها نيز اصـالح  

  .ها انجام شد اين روند براي همة فيلم. شد

  هاي پژوهش يافته
  آميز كنش خشونت

هـاي   كـنش «، شـده  هاي مطالعـه  شده از روابط اعضاي خانواده در فيلم يهاي بازنماي بيشتر كنش
زدن از  دادن و كتـك  دلخـواه، آزار  كردن، اجبار به كاري غير زدن، تهديد فرياد. است» آميز خشونت

كـردن،   كـردن، طـرد   شده در رابطه بـا روابـط زن و شـوهر و زنـداني     هاي اعمال مصاديق خشونت
شـده در رابطـه بـا روابـط      هاي اعمـال  دادن از مصاديق خشونت و آزاركردن  توجهي زدن، بي فرياد

، كـه در ادامـه آمـده اسـت، كـدهاي توصـيفي و تفسـيري        2در جدول . والدين و فرزندان است
  .شود ها ديده مي خشونت در فيلم

ها بسيار انـدك اسـت و    برخالف خشونت، صميميت بين زن و شوهر يا والدين و فرزندان در فيلم
هـايي همچـون همـدلي،     شـود و آن نيـز بـه كـنش     ديده مي) هفت دقيقه تا پاييز(يك فيلم  فقط در
كننـدة   توانـد تبيـين   هـايي كـه مـي    يكي از ويژگـي . شود محدود مي... گو، اعتماد، حل مسئله وو گفت
هـايي   شـاخص . شـده اسـت   هـاي مطالعـه   رنگي صميميت باشد، باالبودن فردگرايـي در شخصـيت   كم

 رشيو پـذ  تيـ خالق ،يطلبـ  لـذت  گروه، از ياحساس دور ،يعاطف ةرقابت، فاصل ،ييوداتكاهمچون خ
هـاي منتخـب دهـة     گرفته در فـيلم  هاي صورت در بررسي. اند ي را براي فردگرايي در نظر گرفتهنافرمان
گيـري بحـران در خـانواده بـه دليـل رشـد فردگرايـي         مبني بر شكل 2و زنانيكي 1سومات، ايدة 1380

  .ها ذكر شده است ، مظاهر فردگرايي موجود در فيلم3ر جدول د 3.شود ديده مي
                                                        

1. Thomas 
2. Znaniecki 

 .براي آگاهي از نظرية توماس و زنانيكي به بخش مباني نظري رجوع كنيد 3.
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  1380دهة   كدهاي توصيفي و تفسيري خشونت در پنج فيلم. 2جدول 

  كد توصيفي  نام فيلم
  كد تفسيري

  والدين و فرزند  زن و شوهر
  شام آخر

)1380(  
ريختن خانه از سوي مرد،  هم زدن مرد، به فرياد

  ندتوجهي مادر به عالقة فرز بي

  زدن فرياد
  كردن تهديد

اجبار به كاري 
  غيردلخواه

  دادن آزار
  زدن كتك

  كردن يندانز
  كردن طرد
  زدن اديفر

  كردن يتوجه يب
 دادن آزار

  جسمي

  تب
)1382(  

تهديد مرد به جدايي از سوي همسر، تهديد فرزند از 
  كردن فرزند از سوي پدر سوي پدر، طرد

  رؤياي خيس
  زدن بر سر فرزند ، فريادكردن فرزند زنداني  )1384(

  كنعان
)1386(  

دلخواه، تهديد  كاري غير دادن كردن زن به انجام مجبور
  زدن از سوي مرد، فرياد ندادن به طالق

هفت دقيقه 
  تا پاييز

)1388(  
زن و (زدن، همسر  ، فرياد)زن و شوهر(زدن همسر  كتك

  دادن فرزند توجهي به فرزند، آزار ، بي)شوهر
  
  
  

  1380دهة   شيوة بازنمايي فردگرايي در پنج فيلم. 3 جدول
 )1380(شام آخر

 قتل خانوادگي ←گيري بحرانشكل←عالقة خارج از عرف←خوداتكايي
 )1382(تب

  دزدي و قتل ←گيري بحرانشكل←خوداتكايي←فاصلة عاطفي←نافرماني از پدر
 )1384(رؤياي خيس

  مرگ ←گيري بحرانشكل←خوداتكايي←عالقة خارج از عرف
 )1386(كنعان

حل  ←توسل به امر مقدس  ←گيري بحرانشكل←فاصلة عاطفي←خوداتكايي←پيگيري عاليق شخصي
 بحران

 )1388(هفت دقيقه تا پاييز
بازگشت به سمت خويشاوندان  ←گيري بحران شكل←فاصلة عاطفي←اهداف و تمايالت←گيري شخصي پي

 حل بحران←
  
هـا خواهـان    رشد فردگرايي و كاهش صميمت در بين اعضاي خـانواده، روايـت فـيلم   رغم  به

و تـب   ،شـام آخـر  گرايي و دوري از فردگرايي است؛ يعني در سـه فـيلم    بازگشت به سمت جمع
بندي به آن بـه ايجـاد بحـران     ها و پاي هاي شخصيت سوي فردگرايانه كنش و سمترؤياي خيس 

و  كنعـان شـود و در دو فـيلم    اگواري مانند قتل و مرگ منجـر مـي  نهايت واقعة ن در خانواده و در
شود؛ يعني شخصـيت داسـتان    گرايي ديده مي هاي جمع بازگشت به شاخص هفت دقيقه تا پاييز
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سـوق پيـدا   ) تـر  خـانوادة گسـترده  (به امر مقدس و اعتقادات يا خويشاوندانش و زندگي با آنـان  
  .شود آمده حل مي وجود كند و در هر دوي اين موارد بحرانِ به مي

بـدين معنـا كـه    . دهد بازنمايي مذكور در نوع نگاه به حوزة خصوصي خانواده نيز خود را نشان مي
خـارج  / غير خودي/ غريبه/ ديگر(خورد، ورود فردي  ها به چشم مي يكي از رخدادهايي كه در اين فيلم

اصـلي خـانواده بـه حسـاب     به حوزة خصوصي است كـه جـزء اعضـاي    ) اي از چارچوب خانوادة هسته
هفـت  و  كنعـان (يا يك خويشاوند ) تبو  رؤياي خيس، شام آخر(اين ديگري يا فردي غريبه . آيد نمي

، آشنايي با فرد غريبه و ورود او به زندگي خصوصي خـانواده بـه   شام آخردر فيلم . است) دقيقه تا پاييز
فـرد  . هـا را در پـي دارد   نهايت مرگ آن رشود كه د گيري رابطة عاطفي او با زن خانواده منجر مي شكل

شـود   كند و از اين منظر غريبه محسوب مي زني است كه با پسر خانواده ازدواج ميتب  غريبه در فيلم
هـاي سـنتي و    كه سبك زندگي متفاوتي از خـانوادة بـه نمـايش درآمـده دارد و بـا هنجارهـا و ارزش      

ه با زن غريبه او را به سمت دزدي و سـپس قتـل   مذهبي خانواده هماهنگ نيست و ازدواج پسر خانواد
كـه زنـدگي   ) اي ديگـر  غريبـه (شود  عالوه بر آن، مردي نيز به حوزة خصوصي آنان وارد مي. كشاند مي

اي اسـت كـه پسـر     ، دختر نوجوان فـرد غريبـه  رؤياي خيسدر فيلم . دهد الشعاع قرار مي آنان را تحت
هـاي   در فـيلم . شـود  مندي به مـرگ پسـر منجـر مـي     و عالقهشود و اين آشنايي  خانواده با او آشنا مي

شده به خانواده، يكي از خويشاوندان خانوادة اصلي اسـت و ورود   فرد وارد هفت دقيقه تا پاييزو  كنعان
كند، بلكه به انسـجام بيشـتر خـانواده منجـر      تنها خللي به زندگي افراد خانوادة اصلي وارد نمي ها نه آن
يـك بـه نـوعي     با ورود خويشاوند زن و شوهر خانوادة اصـلي هـر   ت دقيقه تا پاييزهفدر فيلم . شود مي

، كنعـان در فـيلم  . گرفتن او جلوگيري كننـد  كنند به خويشاوند خود كمك كنند تا از طالق تالش مي
بـودن   شـود كـه بـراي زنـده     كند و باعث مي بودن او، زن خانواده را نگران مي ورود خويشاوند و افسرده

بنـابراين،  . دش با خدا معامله كند و در برابر خواستي كه از خدا دارد، از شوهرش طالق نگيردخويشاون
  .كند نهايت ورود خويشاوند از وقوع طالق در اين خانواده جلوگيري مي در

  رخداد طالق
شده، طالق يـا اتفـاق    در هر پنج فيلم بررسي. است» طالق« شده هاي بررسي مقولة مهم ديگر در فيلم

شـام    در فـيلم . كننـد  هريك نيز براي مسئلة طالق دليلي بيان مي 1.اده است يا در حال وقوع استافت
دليـل طـالق آن دو ازدواج فـاميلي    . گيرند ، در همان ابتداي فيلم زن و شوهر از يكديگر طالق ميآخر
تبـع آن   زن و بـه رفـتن تحصـيالت    تر، بـاال  هاي پنهان اما در اليه. شود عالقگي زن به مرد بيان مي و بي

كنـد و زن   شـوهر احسـاس حقـارت مـي    . رشد فكري و رشد فردگرايي او دليلي براي اين مسئله است
. گيـرد  تواند به هر چيزي تن دهد و شرايط زندگي خودش در درجـة اول اهميـت قـرار مـي     ديگر نمي

                                                        
 ةبه بعـد در جامعـ   1370 ةده ةدهد كه ميزان طالق از ميان شده از سوي مراكز رسمي نيز نشان مي آمار منتشر .1

اي كـه در   گونـه  به ؛دهد نيز روند صعودي خود را ادامه مي 1380 ةاين شرايط در ده. ايران رو به افزايش است
 .]15[رسيده است  هزار 137به  1389و در سال  هزار 94ميزان طالق در ايران  1385سال 
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جـدايي تهديـد    افتد، اما زن براي پيشبرد اهدافش شوهرش را بـه  ، هيچ طالقي اتفاق نميتبدر فيلم 
گـذارد و زن   تأثير بودن شوهر به زن تأثير خود را برجـا مـي   كند و اين موضوع به دليل تابع و تحت مي

، زن و شـوهر مـدت زمـان زيـادي     رؤيـاي خـيس  در فيلم . كند از اين مسئله به نفع خود استفاده مي
هـاي   اما از برخي صـحبت شود،  دليل روشن و واضحي در اين فيلم بيان نمي. اند است كه طالق گرفته

  در فـيلم . انـد  رسد رويكردهاي متفاوتي به شيوة زندگي داشته ، به نظر مي1بين زن و مرد شده ما تبادل
. ، زن تصميم دارد از شوهر خود جدا شود و براي دستيابي به هدف خود نيز اقـدام كـرده اسـت   كنعان

اش بـه شـوهر و تجربـة نـوع      القـه شـدن ع  كنـد، تمـام   دليلي كه زن خود براي اين تصميم بيـان مـي  
كـه بـه تجربـة آن      خواهـد زنـدگي   نمـي  شام آخراين زن نيز مانند زن فيلم . جديدي از زندگي است

، در خانوادة دوم، زن تصميم بـه طـالق   هفت دقيقه تا پاييزعالقه دارد را فداي ديگري كند و در فيلم 
بـودن هميشـگي او و    فتـادن شـوهر، بـدهكار   شود، به زندان ا آنچه از سوي خود زن بيان مي. گيرد مي

شود، ايـن اسـت كـه دليـل اصـلي       نهايت در پايان فيلم نمايش داده مي نداشتن پول است، اما آنچه در
هـاي شـوهرش خـورده و ايـن مسـئله او را از       گـرفتن پـول   زن، ضربة احساسي است كه براي بـازپس 

هاسـت   ق مسئلة محـوري همـة ايـن فـيلم    بنابراين، طال. زده كرده است شان دل شوهر و شيوة زندگي
  .كند هاي مختلفي بروز مي كه به شيوه

  هاي فيلم بازنمايي شخصيت
هاي خانوادگي اسـت كـه    شود، نقش يكي از مفاهيمي كه در مطالعات خانواده به آن پرداخته مي

هـا قابـل    در فـيلم ) همسـر و فرزنـد  / شـوهر، زن / هاي مـرد  شخصيت(پردازي  از طريق شخصيت
كننـدة مسـئلة    تأييد شده هاي بررسي درآمده در فيلم نمايش هاي مردان به ويژگي. راج استاستخ

رؤيـاي  ، اسـتبداد مـرد در فـيلم    آخر شامآميز مرد با زن در فيلم  رفتار خشونت. مردساالري است
هفـت  زدن مـرد در فـيلم    زدن و فرياد ، كتككنعانكردن زن از سوي مرد در فيلم  ، تهديدخيس
بـا وجـود ايـن، در    . شـده اسـت   هاي بررسـي  مصاديقي از مردان مردساالر در فيلم پاييز تا  دقيقه

شـوند كـه رويكـردي متفـاوت و مبتنـي بـر        ها، مرداني نيز ديده مي تر فيلم هاي فرعي شخصيت
توان  اي از گذار از وضعيت مردساالري است؛ مثالً مي دموكراسي به زن و فرزندان دارند كه نشانه

بودگي  هاي مرتبط با زن در رابطه با زنان، بايد به تغيير نقش آنان و ارزش. اشاره كردتب  به فيلم
و مـراودة آزادش  ) ميهن(، سبك زندگي مدرن زن تبدر فيلم ) ترانه(نوع پوشش زن . اشاره كرد

و  رؤيـاي خـيس  در فـيلم  ) آرش(و پسر ) نازنين(، دوستي دختر شام آخربا دانشجويان در فيلم 
هاي سنتي اسـت كـه در    گيري زنان از نقش بيانگر فاصله كنعاندر فيلم ) مينا(ي زن فرديت باال

در رابطه با فرزندان بايد از نقش محوري فرزندان در خانواده . جامعه براي آنان تعريف شده است
رفتار مبتنـي  (هايي كه شيوة رفتاري سنتي  اين مسئله حتي در خانواده 2.ها صحبت كرد در فيلم

                                                        
 .مانند تفاوت ديدگاه در نوع تربيت فرزند .1
 .نقش فرزندان در خانواده است بارةدر رؤياي خيسموضوع اصلي فيلم  ،براي مثال .2
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ايسـتند؛   اند نيز وجود دارد و فرزندان در برابر پدر و مادر خود مي خود را حفظ كرده) ادبر استبد
اش از  كنـد و بـا پسـر مـورد عالقـه      ، دختر در برابر پدرش مقاومت ميرؤياي خيسمثالً در فيلم 
اش خانوادة خود را تـرك   كه پسر براي ازدواج با زن مورد عالقهتب  كند يا در فيلم خانه فرار مي

هـاي   توان گفت بـا توجـه بـه فـيلم     بنابراين، مي. شود كند و حتي حاضر به دزدي از آنان مي مي
  .رسد كه در اين دهه فرزندساالري رو به رشد باشد شده به نظر مي بررسي

  نمونة تحليل فيلم
  شام آخرداستان فيلم 

الق گرفتـه و  داستان فيلم دربارة استاد دانشگاهي است به نام ميهن مشرقي كه از شـوهرش طـ  
كنـد و درخواسـت    تر است، به او ابراز عالقـه مـي   سال از او كوچك 21يكي از دانشجوهايش، كه 

دو را بـه قتـل     منـد اسـت، پـس از ازدواج، آن    از آنجا كه دختر ميهن به پسر عالقـه . ازدواج دارد
 .دكن فيلم روايتي محوري دارد كه آفاق، داية ميهن مشرقي، آن را بازگو مي. رساند مي

  
  شام آخرهاي فيلم  هاي شخصيت ويژگي. 4جدول 

 شرح شخصيت  شخصيت

  ميهن

او به شوهرش عالقه ندارد . كند او استاد دانشگاه است و در دانشكدة شهرسازي و معماري تدريس مي
در ابتداي فيلم، . كند سال زندگي بدون عشق با شوهرش اشاره مي 26با ستاره به   و در هنگام صحبت

هـا را بـر    هـاي آن  بـه ايـن معنـا كـه خواسـته     . كنـد  اش فداكاري مـي  و حتي جامعه  خانوادهاو براي 
خواهـد   گيرد به همان شكلي كه خود مـي  دهد، اما در انتها، تصميم مي هاي خود اولويت مي خواسته

ميهن مشرقي تنها . كند نتيجه، شخصيت ميهن در طول فيلم ثابت نيست و تغيير مي در. زندگي كند
  .شود داستان است كه ذهنيتش توسط آفاق تكاوندي بازگو مي شخصيت

  ماني
او دانشجوي ميهن مشرقي است و بـه  . ساله و دانشجوي كارشناسي ارشد معماري است24او پسري
شـود كـه همـة     قدم و مصمم معرفي مـي  عنوان شخصيتي ثابت او در طول فيلم به. مند است او عالقه

شخصـيت او در طـول فـيلم ثابـت اسـت و      . دهد هايش انجام مي هتالشش را براي رسيدن به خواست
 .كندتغييري نمي

  ستاره
منـد   به ماني عالقـه . كند گيري مي هاي ديگران تصميمتأثير صحبتاو دختري پرهياهوست كه تحت

هاي شخصيتي ستاره در طـول فـيلم ثابـت     ويژگي. كند نظر او را به خود جلب كند است و تالش مي
  .شوددليل شوك روحي ناشي از ازدواج مادرش و ماني دچار اختالل رواني مياست، اما به

  محسن
اي كه به ميهن  او مردي است كه انتظار دارد همسرش مانند مادرش در خانه باشد، اما به دليل عالقه

 كند در برابر ميهن با وجود اين، احساس مي. دارد، مخالفتي با ادامه تحصيل و تدريس او نكرده است
بـه همـين دليـل، پرخاشـگري و     . دهـد  تر قرار گرفته و اين مسئله او را رنـج مـي   در جايگاهي پايين

 .شودخشونت در شخصيت او ديده مي

  آفاق
اي اسـت كـه بـه شـكل      نقش او در داستان نقشي حاشيه.كنداو كسي است كه داستان را روايت مي

بينيم كه به دنبال حل مسئله و  حال صادق مي عين او را زني مهربان و در. كند ناظر، وقايع را ثبت مي
  .آفاق نيز در طول فيلم شخصيت ثابتي دارد.زاستهاي تنشرفع موقعيت
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رخداد اول طالق مـيهن و محسـن از يكـديگر، رخـداد     : شود سه رخداد مهم در فيلم مشاهده مي
ك از ايـن رخـدادها   هريـ . شـدن مـاني و مـيهن    دوم ابراز عالقة ماني به ميهن و رخـداد سـوم كشـته   

هـاي مطـرح در    شخصـيت . كنـد  دهد كه راوي سينمايي تصوير مي هايي پيرامون خود شكل مي كنش
 .اين فيلم ميهن مشرقي، ماني معترف، ستاره مشرقي، محسن مشرقي و آفاق تكاوندي هستند

  طالق ميهن و محسن: رخداد اول
گـردد و مـيهن    يت به دنبال ميهن مـي شود كه محسن در خانه با عصبان اي آغاز مي فيلم به گونه

رود و با داد و فرياد سخنراني ميهن را  محسن به دانشگاه مي. در دانشگاه در حال سخنراني است
. گيرد نزد پدرش برود و از او بخواهد كه مادرش را طالق بدهـد  ستاره تصميم مي. زند به هم مي

اش به مـيهن   رغم عالقه محسن به. نشودكند تا در آينده پشيمان  ميهن نيز با او اتمام حجت مي
منزلـة نخسـتين    طـالق بـه  . شود پذيرد و از ميهن جدا مي و مقاومت در برابر طالق، در پايان مي

اولـين رخـداد كاتـاليزور    . اي توسط رخدادهاي كاتاليزور ديگري ايجاد شـده اسـت   رخداد هسته
شدن ميهن از ايـن واقعـه،    گينخشم. زدن سخنراني ميهن است هم آمدن محسن به دانشگاه و به

در   عنوان عضو ديگر خانواده كه در محل كارش اتفاق افتاده است، از يك طرف و حضور ستاره به
شـدن رابطـة    تـر  آن واقعه به شكلي كه شاهد آبروريزي پدرش بود، از طرف ديگـر، بـه شـكننده   

ه دربـارة رابطـة پـدر و    رخداد كاتاليزور ديگر صحبت ماني و سـتار . اعضاي آن خانواده منجر شد
اي نيسـت دو نـوع نگـاه مختلـف، دو شـكل       گويد كـه چـاره   ماني به ستاره مي. مادر ستاره است

اي كه به او دارد، بـه ايـن    تأثيرپذيري ستاره از ماني به دليل عالقه. پسندد زندگي مختلف را مي
مثابـة   خـداد بـه  ايـن ر . شود كه از پدرش بخواهد مادرش را طـالق دهـد   تصميم در او منجر مي

  .شكند ماند كه اين رابطة شكننده را مي تلنگري مي

  آشكار شدن عالقة ماني به ميهن: رخداد دوم
او براي سر و سامان دادن به خانة جديـدش  . كند ميهن پس از طالق با ستاره و آفاق زندگي مي

تـر را بـه زنـدگي     به عبارت ديگر او پاي افراد غريبـه . طلبد برخي از دانشجويانش را به كمك مي
يكي از همين افراد غريبه ماني است؛ ورود ماني به خانة ميهن مسيري را . كند اش باز مي خصوصي

او بدون اجازه دفتر خاطرات . كند كه ماني براي ابراز عالقه به ميهن به دنبال آن است، فراهم مي
خوانـدن دفترچـه    .خوانـد  دارد و آن را مـي  ترين وسيلة شخصي ميهن، را برمـي  ميهن، خصوصي

ورود ماني به . نويسي در آن، ورود كامل به حوزة خصوصي خانوادة ميهن است خاطرات و يادداشت
رخـداد  . آورد خانة ميهن رخداد كاتاليزوري است كه رخداد ابراز عالقه به ميهن را به همـراه مـي  

. شـود  آفاق آشكار مي در ابتدا، عالقة ماني براي ميهن و. افتد اي دوم در دو سطح اتفاق مي هسته
  .شوند شود و ستاره و محسن و حتي دانشگاه نيز از آن آگاه مي سپس اين عالقه علني مي



  1395 تابستان، 2، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   186

  شدن ميهن و ماني كشته: رخداد سوم
اي دوم، رخـدادي اسـت كـه     منزلـة رخـداد هسـته    شدن عالقة ماني به مـيهن، بـه   رخداد آشكار

گيـري   مثابة رخـدادي غيرعرفـي بـه شـكل     هاين رخداد ب. برندة ادامة داستان در فيلم است پيش
. يكي از اين اتفاقات اخـراج مـيهن از دانشـگاه اسـت    . شود رخدادهاي كاتاليزور ديگري منجر مي

نتيجه با ازدواج  اساس اين رخداد، ميهن ترسي از به خطر افتادن موقعيت شغلي خود ندارد؛ در بر
شود كـه سـتاره بـه وياليـي      ماني آشكار ميرخداد كاتاليزور دوم ز. كند با ماني اعالم رضايت مي

رفتارهاي نامعقول سـتاره نشـانة رخـداد    . رود كه ميهن و ماني براي ماه عسل در آن هستند مي
ميهن براي ستاره از نقش مـادري بـه نقـش رقيـب عشـقي      . است) اختالل رواني(كاتاليزور دوم 

مـيهن و مـاني از ايـن لحـاظ     شـدن   كشـته . كشـد  نتيجه ستاره هر دو را مي شود و در تبديل مي
  .اي دوم است اي سوم انتخاب شده است كه نتيجة رخداد هسته منزلة رخداد هسته به

  
  شام آخربندي رخداد، نوع كنش، شكل روايت فيلم  جمع. 5جدول 

 كد تفسيري  كد توصيفي  شكل روايت  كنش  شخصيت رخداد

طالق ميهن 
  طالق  و محسن

  پرخاشگري و شكاكيت  شوهر
شوهر در خانه و نداشتن قدرت تسلط 

كردن وسكوت، تحمل  زن  در محيط كار زن
 شادماني

  گري، متأثر بودن ميانجي  فرزند

شدن  آشكار
عالقة ماني 
  به ميهن

عالقة خارج 
  از عرف

شدن و جلب نظر مخاطب به  دراماتيزه  تحقير  شوهر
  هاي حضور ماني و ميهن، صحنه

كار و  معصوم و ضعيف بودن ستاره، گناه
  بودن ميهن قوي

  ترديد  زن

  گري پرخاش  فرزند

شدن  كشته
  قتل  ميهن و ماني

  اظهار ندامت  شوهر

  -  زن  مجازات ميهن و ماني

  كاري اظهار گناه  فرزند

  روابط اعضاي خانواده
اي است كه در طيف صـميميت تـا    شده در اين فيلم خانوده خانوادة مشاهده :رابطة زن و شوهر

سال بدون عشق  26كند  اذعان مي) ميهن(مادر خانواده . ارض، به سمت تعارض متمايل استتع
، با وجود اعتراف به عشقش، با خشونت كالمـي و رفتـاري بـا    )محسن(زندگي كرده است و پدر 
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. شود به طالق منجر مي) ستاره(نهايت با مداخلة فرزند  اين تعارض در. كند همسرش برخورد مي
كند؛ به شكلي  گيري او از جزئيات رفتارهاي زن پس از طالق ادامه پيدا مي ر و پياما سلطة شوه

نويسد و همسر سـابقش را بـه داشـتن روابـط غيراخالقـي مـتهم        كه او به محل كار زن نامه مي
دهـد بـه    با وجود اين، شوهر انتظار دارد كه در پايان، هنگامي كه بـه زن پيشـنهاد مـي   . كند مي

شـود، زن را كتـك    رو مي به ازگردد، زن بپذيرد، اما زماني كه با مخالفت او رواش ب زندگي گذشته
  .دهد گرانه از خود نشان مي زند و رفتارهاي پرخاش مي

مبتني بر آزادي ) ستاره(با فرزندشان ) محسن و ميهن(رابطة والدين  :رابطة والدين و فرزند
كننـد و تقريبـاً او را    رزند خود تحميل نمـي به اين معنا كه والدين آرا و عقايد خود را به ف. است

هـاي زن و شـوهر در    عالوه بر آن، كـنش . تا كارهايي را كه قصد دارد انجام دهد دنا آزاد گذاشته
شود؛ مـثالً هنگـامي كـه مـاني و      اين فيلم در راستايي است كه هر آنچه فرزند بخواهد انجام مي

من االن هرچي از بابام بخـوام بـراي   «: گويد كردن هستند، ستاره به او مي ستاره در حال صحبت
به خـانم مـيهن خيلـي اصـرار     «: گويد مي) آفاق(و در جايي ديگر داية خانواده » ده من انجام مي

بنـابراين، عـالوه بـر    » .شـكنه  كردم كه به اين سفر نره، اما اون گفت اگر نه بگه، دل سـتاره مـي  
  .شود ي والدين نيز مشاهده ميهايش از سو شدن همة خواسته آزادي فرزند، فراهم

  گيري نتيجه
ايـران   1380در اين مقاله، به دنبال تفسير روابط دروني خانواده در پـنج فـيلم سـينمايي دهـة     

هـاي   آميـز و رخـداد طـالق در ميـان خـانواده      بوديم و نشان داديم كه دو مقولة كنش خشـونت 
انواده به شـرايط اجتمـاعي ايـران    دليل چنين بازنمايي از خ. شده مشترك و شايع است بازنمايي

اي شـهري   جامعـه   بدين معنا كه جامعة ايران امـروز . و عملكرد ويژة سينماي ايران مربوط است
همچنـين، بخـش   . كننـد  اي كه بيش از هفتاد درصد مردم در شهرها زنـدگي مـي   است؛ به گونه

هـاي   توانـايي . دارنـد هاي گوناگون و تحصيالت عـالي   اند و تخصص اعظمي از جامعه باسواد شده
جامعه در قلمرو بهداشت و درمان رشدي فزاينده داشـته اسـت و بـيش از هفتـاد درصـد افـراد       

شـدن پـيش    جامعـة ايـران بـه سـمت ماشـيني     . توانند از اين خدمات اسـتفاده كننـد   جامعه مي
 در دسـترس همگـان اسـت،   ... رود، امكانـات اطالعـاتي ماننـد راديـو، تلويزيـون، روزنامـه و        مي

هـاي حركـت    موارد ذكرشده نشانه... . هاي بوروكراتيك دولت بر كل كشور حاكم است و دستگاه
كنـد،   اذعـان مـي  ) 1394(پـور   طور كه جالئـي  اما همان. شدن است جامعة ايران به سمت مدرن

كژمـدرن   اي مدرنيته به معناي واقعي خود بـروز و ظهـور نيافتـه و جامعـة ايـران را بـه جامعـه       
رو،  ايـن  از. ويـژه خـانواده، را متـأثر كـرده اسـت      است و همـة نهادهـاي جامعـه، بـه    تبديل كرده 

) هـاي اعضـاي درونـي خـانواده     متناسـب بـا روابـط و نقـش    (هـا   شـده در فـيلم   خانوادة بازنمايي
  .اي در بحران است خانواده
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هـاي سـنتي    گـردد كـه زنـان و فرزنـدان ديگـر نقـش       دليل چنين بحراني به اين امر بـازمي 
اين مسئله به ابتـداي دهـة   . اند پذيرند و خواهان آزادي در انتخاب شدة خود را نمي تعريف يشپ از

فرزنـدان نسـل   (گردد كه تغييراتي در سبك و شيوة زنـدگي زنـان و جوانـان     ايران بازمي 1380
طلبان موجي از اميد در جوينـدگان مطالبـة آزادي و    روي كار آمدن اصالح. به وجود آمد) تر قبل
طلبانـه در نگـرش بـه     هاي تسـاوي  در اين دوران، انديشه. وجود آورد ت يا تأمين اجتماعي بهعدال
هـاي سـنتي مشـهود     گيري از نقـش  هاي سنتي دختران و پسران رواج يافت و نوعي فاصله نقش
هايي مطرح شد كه انقالبي و مذهبي نبودنـد، امـا بـا انقـالب و اسـالم نيـز        همچنين، ارزش. بود

ايـران ديـده شـد و    [ به عبارت گوياتر، نوعي وضعيت انتقال فرهنگي در جـامع . ندتبايني نداشت
نتيجـه،   در. عنوان نيروهاي مؤثر در اين دوره مطرح و به صحنه فراخوانده شدند زنان و جوانان به

  .هاي سنتي در جامعه رو به كاستي گراييد نفوذ هنجارها و ارزش
ها، قوانين و  ساالر بوده و در همة حوزه اي مرد هدر مقابل، از آنجا كه جامعة ايران، جامع

ص يكـه خصـا   شوند يم ياجتماع يا مردان به گونهضوابط زندگي آن نيز رسوخ كرده است، 
و بـه كسـب قـدرت قـادر      قيهـا را تشـو   كه آن رنديرا بپذ ييها و رفتارها ارزش ،يتيشخص

ر دست داشتن كنترل امور، بودن، د مستلزم مصمم يكه مردانگ رنديگ يم اديپسرها . كند يم
آنان براي حفظ قدرت خود از اجبار، خشونت و اذيت . است بودن و موفق جو زهيهدفمند، ست

هـاي مردانـه بـه     دادن رفتارها و نقـش  كنند با اختصاص كنند و تالش مي و آزار استفاده مي
در هـاي مـذكور    ويژگـي . مردان، مرزهاي سفت و سخت ميان زنان و مردان را حفظ كننـد 

وضوح وجود داشت و امروزه اگرچه از غلظت آن كاسته شـده   گذشته در جامعة ايران نيز به
به همين دليـل، بـين اعضـاي خـانواده     . است، همچنان قصد دارد حيات خود را حفظ كند

گيرد و بيشترين شـكل روابـط، روابـط متعـارض و خشـن اسـت و روابـط         تعارض شكل مي
  .ارد يا بسيار كمرنگ شده استها وجود ند صميمانه در اين فيلم

هاي بحران به جاي حـل مسـئلة مـورد نظـر، يـا بـا        عالوه بر اين، سينماي ايران در موقعيت
اندازنـد يـا بـا ايجـاد ابهـام در روابـط و        به شكل موقت آن را به تأخير مـي  1ها بازگشت به سنت

شود، مسـئلة بازنمـايي    اي كه در اينجا مطرح مي مسئله. شوند ها به تشديد بحران منجر مي نقش
. ها برآمده از دل جامعة خودند، اما نه به صورت تمـام و كمـال   توان مدعي شد كه فيلم مي. است
. گيرنـد  شـوند و معنـاي جديـدي بـه خـود مـي       ها برساخته مـي  واقع، واقعيت موجود در فيلم در

بحـران اسـت، بازنمـايي     ها و روابط، خانوادة ايراني دچار بنابراين، اگرچه به واسطة ابهام در نقش
تـر، سـينماي ايـران بحـران ناشـي از تعـارض        به عبارت سـاده . غلوآميز است اي موجود بازنمايي

هـاي جديـد در جامعـه اسـت، بـيش از انـدازه        ها و روابط بين اعضا را، كـه ناشـي از ارزش   نقش
هـاي   بحـران  هاي جديد از زندگي مدرن را، كه به حـل  كند و به جاي آنكه شيوه نمايي مي بزرگ

                                                        
 .توسل به امر مقدس يا بازگشت به سمت خويشاوندان مانند .1
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كند كه افراد را به بازگشت بـه سـوي    كند، نمايش دهد، اين هدف را دنبال مي موجود كمك مي
  .هايي كه در گذشته داشته، سوق دهد خانوادة سنتي، با همان ويژگي
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