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بازنماییچالشسنتومدرنیتهدرفیلمبههمینسادگی 
اعظم راودراد ، 1سیدعلیاصغر سلطانی  2و مرجانه سوزنکار

3

چکیده 
بنا به گفتۀ محققان ،در یکی دو دهۀ اخیر در پی گسترش وسایل ارتباط جمعی و آشنایی هر چه بیشتر
جوانان با مظاهر زندگی مدرن ،تأثیرات مدرنیته بیش از همه در نهاد خانواده ظهور پیدا کرده است .این
مقاله برآن است تا دریابد برخورد سنت و مدرنیته چه تأثیری بر جامعه و مهمترین نهاد آن یعنی
خانواده داشته و این تأثیرات چگونه در فیلمهای خانوادگی سینمای ایران بازنمایی شده است .به این
منظور فیلم به همین سادگی ساختۀ رضا میرکریمی ( )6831برای مطالعۀ موردی انتخاب شد .براساس
نظریۀ گفتمان الکال و موف و به روش نشانهشناسی گفتمانی ،همچنین با استناد به مطالعات نظری
پژوهش تحلیل انجام شده است .نتیجۀ بهدست آمده این بود که نخست ،در فیلمهای خانوادگی سینمای
ایران ،اختالفات خانوادگی و تفاوت دیدگاههای اعضای خانواده در قالب تقابل دو گفتمان سنت و
مدرنیته بازنمایی شده است .دوم ،با مطالعۀ فیلمهای سینمایی به مثابۀ محصوالت فرهنگی جامعه،
میتوان به شناخت بهتری نسبت به دغدغههای اجتماعی از جمله چالشهای خانوادۀ ایرانی رسید.

واژههای کلیدی :سنت ،فیلمهای خانوادگی سینمای ایران ،مدرنیته ،نشانهشناسی گفتمانی،
نظریۀ گفتمان الکال و موف.
دریافت6836/1/61 :

پذیرش6838/4/62 :

مقدمه
رویارویی سنت و مدرنیته از همان ابتدای ورود مدرنیته به ایران ،یعنی از حددود دویسدت سدا
پیش به این سو ،تأثیراتی را بر تمامی نهادهای جامعه بده جاگذاشدته و چدالشهدایی را موجدب
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شده است .یکی از این نهادها کده از ایدن رویدارویی تدأثیر پذیرفتده نهداد خدانواده اسدت .اندوا
اختالفات خاندوادگی از دعوای زن و شدوهر و الدال هدای واقعدی و عداالفی ایدن دو گرفتده تدا
درگیری های میان والدین و فرزندان که حتی در برخی مواقع منجر به فرار نوجوانان و جوانان از
خانه میشود ،عالوه بر عوامل دیگر ،از چالشهایی ناشی میشود که در اثر تضاد دیددگاه سدنتی
و مدرن در خانوادهها به وجود آمده است .برخی اندیشمندان ایرانی معتقدند شناسدایی ماهیدت
مدرنیته و تغییر و تحوالت ناشی از آن در ایران بیش از هر چیز از الریق نهداد خدانواده ردورت
میپذیرد (آزاد ارمکی .)5 :6831 ،به عبارت دیگر ،این تحوالت بده بهتدرین وجهدی در مطالعدۀ
نهاد خانواده در ایران مشهود و توضیحدادنی است.
یکی از راههای مطالعۀ نهادهای اجتمداعی همچدون خدانواده ،مطالعدۀ محصدوالت فرهنگدی
جامعه از جمله فیلمهای سینمایی است .سینما و فیلم این قابلیت را دارد که میانجی فهم مدا از
جامعه و نهادهای آن باشد .بنابراین ،برای فهم تأثیرات برخدورد سدنت و مدرنیتده بدر جامعده و
مهمترین نهاد آن ،یعنی خانواده ،میتوان در کنار روشهدای دیگدر ،از مطالعدۀ جامعدهشدناختی
سینما نیز استفاده کرد و به این ترتیب نشان داد که چه رابطۀ تنگاتنگی میان سینما به عندوان
هنر و واقعیتهای اجتماعی وجود دارد .به این ترتیب فیلم ،سندی میشود برای مطالعۀ جامعه.
در این مقاله هدف این است که چگونگی بازتاب خانوادۀ ایرانی و مواجهۀ آن با چالش میدان
سنت و مدرنیته در یک فیلم سینمایی خانوادگی نشان داده شود .برای ایدن منظدور مهدمتدرین
راهبردی که اتخاذ شده است ،شناسایی دو گفتمان سنت و مدرنیته در فدیلم و مطالعدۀ ویژگدی
آنها ،چگونگی مفصلبندی این ویژگیها و نیز تعاریفی است که هر کدام از این گفتمانها برای
مفاهیم بنیادیِ خانواده ارائه دادهاند.

ادبیاتپژوهش 
در این بخش از مقاله ،ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تأثیر مدرنیته بدر خدانوادۀ ایراندی و سدس
چهارچوب نظری پژوهش توضیح داده خواهد شد.
تغییر و تحوالتی که در غرب بدا عندوان مدرنیتده و جهدانیشددن ر داده ،پیامددهایی را از
الریق دنیا ی االالعات و ارتباالات بر سایر نقاط دیگر جهان به جای گذاشته است و چدون همدۀ
این تحوالت درونزا نبوده و در جدوامعی کده وارد مدیشدود ،فرهند سدازی نشدده اسدت ،لدذا
بحرانهایی را در ایدن جوامع بهوجود آورده و در این میان جامعۀ ایران و خانوادۀ ایراندی از ایدن
تحوالت دور نبوده است .این بحران بدیش از همده در روابدا خدانوادگی -رابطدۀ زن و شدوهر و
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والدین و فرزندان -نمود یافته است (علیاحمددی .)16 :6833 ،خدانوادۀ ایراندی از نظدر عناردر
ساختی و کارکردها ،در حا گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن محسوب میشود .از میدان
تغییرات انجام گرفته در محدودۀ روابا خانوادگی می توان به موارد زیر اشاره کرد :بده رسدمیت
شناخته شدن بیش از پیش حقو زنان در انتخاب همسر و تصمیمگیری در خانواده ،تغییر هرم
قدرت در خانواده و تزلز قدرت پدر ،کاهش نفوذ گروههدای خویشداوندی ،کداهش ازدوا هدای
خویشدداوندی ،افددزایش آزادیهددای جنسددی و مناسددبات عدداالفی پددیش از ازدوا  ،بدده رسددمیت
شناخته شدن بیش از گذشتۀ حقو کودکان ،افزایش اقدام به الال  ،کاهش اولویت فرزندآوری،
باال رفتن سن ازدوا و تمایل کمتر به ازدوا به منزلۀ اولویت در زندگی ،افدزایش خدانوادههدای
تکوالد ،و در اولویت قرارگرفتن اشتغا برای دختران (همان.)86 :
واکنش روشنفکران ایرانی به مدرنیته هرگز یکدست نبوده و رویکردهای گونداگونی در ایدن
زمینه وجود داشته است .عدهای آن را رد کرده اند و با نقد رریح آن ،سنت را برتر دانسدتند .در
مقابل ،گروهی دیگر به نفی سنت های جامعده بدا هددف دسدتیابی سدریع و آسدان بده مدرنیتده
مشغو شدند .جریان سومی نیز وجود داشت که نه به نفی مدرنیته دست میزد و نه داعیۀ نفی
سنت را داشت .این جریان ضرورت این هر دو را درک کرد و به دنبا برقراری پیونددی معقدو
بین سنت و مدرنیته بود (آزاد ارمکی .)13 :6831 ،به نظر میرسدد ایدن نگداه میانده در جامعدۀ
ای ران غلبه داشته است .شاید به همین دلیل باشد که برخالف کشورهایی که گدذار از سدنت بده
مدرنیته را در مدت زمان معینی به انجام رساندهاند ،ایران پد از دویسدت سدا از حرکدت بده
سمت مدرنیته ،هنوز در مرحلۀ گذار به سر میبرد؛ مرحلهای که از ویژگیهایش همزمانی وجود
عنارر و ویژگیهای سنتی و مدرن در جامعه و نهادهای آن از جمله خانواده است.
انسان و هویت او در درون گفتمان شکل میگیرد .واقعیتها در درون متن معنا مدییابندد و
آن چیزی که به انسان هویت میبخشد گفتمانهایند .لدذا ،گفتمدانهدای متفداوت هویدتهدای
مختلفی ایجاد میکنند (تاجیک .)61 :6823 ،مفاهیم بنیادی خانواده همچون زن ،مرد ،فرزندد،
ازدوا  ،عشق ،الال  ،و سرنوشت نیز در گفتمانهای مختلد ،،مددلو  ،معندا و هدویتی متمدایز
مییابند .در واقع« ،دا » بده اعتبار ایدنکده در بستر کدامین گفتمدان نقش بدازی میکندد ،بده
مدلو های گونداگونی ارجدا مدی دهدد .رابطدۀ ثدابتی بدین دا و مددلو وجدود نددارد و ایدن
انسانهای ند که به فراخور فضا و محیا گفتمدانی خدود ،معندا را تعرید ،مدیکنندد .در زنددگی
خانوادگی برای مثا  ،دا هایی چون زن ،ازدوا  ،و عشق دارای معانی متفداوتی اسدت .هنگدامی
که دربارۀ هر یک از مفاهیم فو بحث میکندیم ،بایدد مشدخک کندیم دا مدورد نظدر در چده
گفتمانی این معنا را میدهد (علیاحمدی.)663 :6833 ،
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بر همین اساس هر یک از مفاهیم بنیادی خانواده در دو گفتمان سنت و مدرنیته معناهدایی
متفاوت به خود میگیرند .مجموعۀ ویژگیهای جددو  ،6از مندابع گونداگونی اسدتخرا شدده،
سس به رورت یکجدا در جددو آورده شدده اسدت (فاضدلی6832 ،؛ بهندام6838 ،؛ سدگالن،
6831؛ گیدنز6838 ،؛ علیاحمدی6833 ،؛ آزاد ارمکی6831 ،؛ روزن باوم.)6812 ،
جدول.9نگرشسنتیومدرنبهمفاهیمبنیادیخانواده 
نگرش مدرن
نگرش سنتی
فردگرا ،آیندهگرا ،عقلگرا،خودخواه،
جمعگرا ،گذشتهگرا ،تقدیرگرا،
انسان
تحو خواه... ،
دیگرخواه ،سازشپذیر... ،
تعیین جایگاه بهدست خود فرد ،حضور
تعیین جایگاه توسا جامعه ،دارای
زن ،همسر
در جامعه ،مستقل ،برابر با مرد
نقشهای خانگی ،فرودست ،تابع مرد
برابر با سایر اعضای خانواده ،مشارکت در
نانآور و مالک خانواده ،عدم مشارکت
مرد
خانه
در خانه
دارای حق ،استقال اللب ،آزادیخواه
عصای دست ،فرمانبردار ،تحت نظارت
فرزند
والدین
توجه به نیازهای عاالفی فرزندان،
تأمین رفاه مادی فرزندان ،مقتدر و تنها
والدین
دوست فرزندان ،مشورت با فرزندان
تصمیمگیرنده ،انتقا مهارتها به
فرزندان
همراه با آزادی ،دوسویه و بیفارله
همراه با مالکیت ،معموالً یکسویه و
عشق
بافارله
انتخاب فردی ،اغلب مبتنی بر عشق،
تصمیم جمعی ،مبتنی بر مالحظات
ازدوا و اهداف آن
ارضای عاالفی و جنسی
خانوادگی ،بقای نسل
ضرورت
گناه
مناسبات پیش از ازدوا
امکانی برای رهایی از تنش ،فررتی
عملی قبیح و نابهنجار ،الرد شدن از
الال
دوباره
اجتما
اغلب نگهداری بهدست پرستار و در
اغلب نگهداری توسا فرزندان و اقوام
سالمندان و بیماران
آسایشگاه
نزدیک
شکلگیری براساس انتخاب فرد،
از پیش تعیینشده ،تغییرناپذیر
سرنوشت
تغییرپذیر
اغلب موافق
اغلب مخال،
مهاجرت
اقدامی داواللبانه
ضرورت
فرزندآوری
گفتوگوی متقابل ،عدم پیش داوری و
روابا میان اعضای خانواده نداشتن دیالوگ ،پیشداوری و قضاوت
قضاوت همراه با تأمل ،ایجاد رمیمیت،
عجوالنه ،حفظ حریم ،رفتارهای همراه
رفتارهای بدون تعصب
با تعصب
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چارچوبنظری 
از آنجا که جایگاهِ جدا ِ سنت و مدرنیته در آثار سینماییِ حدا حاضدرِ ایدران ،اغلدب از سدطح
6
داستان ارلی به الیههای ژرفترِ فیلمها رسیده ،به نظر میرسد نظریۀ تحلیل گفتمان با توجده
به امکاناتی که در اختیار پژوهشگر قرارمیدهد چارچوب مناسدبی بدرای پیشدبرد ایدن تحقیدق
6
باشد .به الور خاص ،در ایددن پژوهش از نظریدۀ گفتمان الکال و موف استفاده خواهد شد کدده
تلفیقدی از تحلیلهدای نشانهشناختی و گفتمانی است .بنابراین ،هم چدارچوب بسدیار مناسدبی
برای تحلیلهای کالن اجتماعی است و هم الگوی خوبی برای بررسی فیلمهای سینمایی.البدق
این نظریه ،گفتمان نظام معنایی است که همۀ پدیدههای اجتماعی را تولید میکند و بده آنهدا
معنا میبخشد ،بهالوری که خار از چارچوب گفتمان هیچ چیزی قابل فهدم نیسدت (سدلطانی،
 .)33 :6836در این نظریه خودِ گفتمانها نیز نیاز بده هویت دارد و هویتِ آنها بدا ارجدا بدده
مفهوم «غیر» یدا «دیگری» بهدست میآید .بنابراین ،همواره با دست کم دو گفتمدان متخاردم
روبهروییم .فرایندهای گفتمانی ردرفاً شدامل نظدامهدای نشدانهای (زبدان گفتداری و نوشدتاری،
ارتباالات بصری و جزآن) نمدیشدود ،بلکده کدل حدوزۀ اجتمدا را دربرمدیگیدرد (یورگنسدن و
فیلیس  .)13 :6836 ،براساس این نظریه جامعه به مثابدۀ کلیتدی درنظدر گرفتده مدیشدود کده
محصو گفتمان است و همۀ پدیددههدای اجتمداعی و تولیددات فرهنگدی از جملده فدیلمهدای
سینمایی ،تحت تأثیر نظام های گفتمانی حاکم بر آن جامعه قراردارد .بنابراین ،با مطالعدۀ فدیلم،
میتوان گفتمانهای موجود در جامعه را نیز شناسایی کرد .

روشتحلیلفیلم 
در این پژوهش از روش نشانهشناسدی گفتمدانی اسدتفاده مدیشدود کده سدلطانی ( )6838و بدا
استفاده از نظریۀ الکال و موف تدقیق کرده است .البق این روش ،تحلیل فیلم شامل سده سدطح
است :تحلیل متنی ،تحلیل بینامتنی و تحلیل بافتی .تحلیل متنی به نشانهشناسی شخصیتهای
فیلم و پیداکردن نظمهای گفتمانی فیلم اختصاص دارد .این سطح به لحدا روشدی مهدمتدرین
سطح است ،زیرا دو سطح بعدی کامالً مبتنی بر نتایج به دست آمده از این سدطح اسدت .بدرای
تحلیل فیلم در سطح او به پنج مرحله نیاز داریم.
1. Discourse analysis
2. Laclau and Mouffe
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مرحلۀ او عبارت است از پیداکردن دا های شناسا .دا های شناسا شخصیتهای فدیلم و
گاهی نیز مکانها یا اشیای نمادیناند که به شخصیتها یا چیزهایی در فضای اجتمداعی اشداره
میکنند .مرحلۀ دوم عبارت است از پیدداکردن دا هدای ارزشدیِ مدرتبا بدا دا هدای شناسدا و
مدلو های آنها .دا های ارزشی دا هاییاند کده ویژگدیهدایی را بده دا هدای شناسدا نسدبت
میدهند .میتوان گفتهها و کنشهای شخصیتهای فیلم ،همچنین مکدان ،ندو پوشدش ،ندو
خوراک و اشیای متعلق به شخصیتها را دا های ارزشی در نظر گرفت که به مدلولی در فضای
فیلم اشاره دارند .مرحلۀ سوم عبارت است از یافتن نظمهای گفتمانی یا پیدا کردن گفتمانهای
متخارم .هر کدام از شخصیت های فیلم نمایندۀ گفتمانی در جامعه محسوب مدیشدوند .بدا بده
دست آوردن نمودار ویژگیهای شخصیتها مشخک می شود که هر کدام از آنها نماینددۀ چده
گفتمانی در فضای اجتماعی است .مرحلۀ چهارم عبارت است از اسدتخرا درونمایده و مفداهیم
مطرح در فیلم .در این مرحله مفاهیم الرح شده در موضو مورد مطالعه در فیلم و تعرید ،هدر
یک از گفتمان های متخارم از آن مفاهیم استخرا مدی شدود .سدرانجام در مرحلدۀ پدنجم کده
مرحلۀ مشخک کردن مؤلفههای گفتمدانهدا در فدیلم اسدت ،بدا کمدک گدرفتن از نمودارهدای
شخصیتی و نیز رابطۀ شخصیتها با گفتمانهای مورد مطالعه ،مؤلفههای هر گفتمدان فهرسدت
میشود.
در سطح تحلیل بینامتنی ،نظمهای گفتمانی بهدست آمدده بدا دیگدر فدیلمهدای خدانوادگی
سینمای ایران مقایسه خواهد شد .در نهایت ،در سطح تحلیدل بدافتی مباحدث مطدرح شدده در
بستر بحثهدای کالن تر اجتماعی قرار خواهد گرفت و از نظر روشنفکران خار از حوزۀ سدینما
نیز مطالعه خواهد شد.

تحلیل متنی

تحلیل بینامتنی
تحلیل بافتی


شکل.9سطوحتحلیلفیلمدرروشنشانهشناسیگفتمانی 
1. Identification signifier
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تحلیلفیلمبههمینسادگی 
خالرۀ داستان فیلم
امروز هم مثل دیروز است ،مثل پریروز ،و مثل همدۀ روزهدای دیگدر . ...الداهره لبداسهدا را
میشوید و پهن میکند ،خانه را مرتب میکند ،غذا درست میکند ،پسدرش را بده کدالس زبدان
میبرد ،به دخترش آشسزی یاد میدهد ،برای همسرش هدیه مدیخدرد ،بده همسدایههدا کمدک
میکند و . ...همه چیز در زندگیِ الاهره عادی به نظر میرسد ،امدا او راضدی نیسدت ،خوشدحا
نیست ،و احساس تنهایی میکند .نه امیدر ،نده آرزو ،نده علدی ،هدیچکددام درکدش نمدیکنندد.
همسرش مشغو امور شرکت است .بچههایش هم سرگرم کارهای خودشان .او تنها به خاالراتِ
گذشته د خوش است .بدههمین دلیل ،چمدانش را بسته است و میخواهد چند روزی خانده را
ترک کند ،اما بر سرِ رفتن یا ماندن تردید دارد .شب به انتها میرسد .الاهره در خانده مدیماندد.
فردا هم درست مثل امروز است.

سطحاول:تحلیلمتنی 
در سطح او تحلیل ،ابتدا الزم است دا های شناسا در فیلم معرفی شود .این دا ها عبدارتاندد
از شخصیت الاهره (مادر) ،شخصیت علی (پسر) ،شخصیت آرزو (دختر) و شخصیت امیر (پددر).
البته ،فیلم تعدادی شخصیت فرعی هم دارد ولی بده دلیدل محددودیت فضدای مقالده از ذکدر و
تحلیل آنها ررفنظر شده است.
برای اجرای مرحلۀ دوم تحلیل از سدطح او  ،الزم اسدت بدا ارائدۀ توضدیحی راجدع بده هدر
شخصیت ،به شناسایی دا های ارزشدی هدر شخصدیت و مددلو هدای مدرتبا بدا آن بسدردازیم.
شخصیت ارلی داستان الاهره ،مادر خانواده است .به همین دلیل تشریح ویژگیهای شخصدیتی
او از سایر شخصیتها مفصلتر است .او بیشترین زمان فیلم را به خود اختصاص داده است.
 شخصیتطاهره 
الاهره زنی خانهدار است با گرایشهای مذهبی و سنتی؛ کدبانویی که خود را وقد ،خدانوادهاش
کرده ،اما جهان پیرامونش به گونهای است که این فداکاریها را درنمییابد .او از ایدن وضدعیت،
راضی نیست و حتی به فکرش رسیده که خانه را برای مدتی ترک کند تا بلکه غیابش زمینهسازِ
توجه به بودنش شود.
الاهره برای آسایش و آرامش خانوادهاش تقریباً خود را فراموش کرده است .کمتر میبیندیم
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که مشغو کاری برای خودش باشد ،بلکه بیشتر سرگرم انجام خدمات برای دیگر افراد خدانواده
است؛ کارهایی مثل پختن غذای باب میل هر کدام از اعضای خدانواده ،شسدتن لبداس ،رسداندن
پسرش به کالس آموزشی ،آموزش آشسزی به دخترش ،خرید کادو برای همسرش ،و تمیز کردن
خانه .البته ،اگر وقتی هم پیدا کند به همسایگانش نیز کمک و یاری میرساند .بدرای مثدا  ،بده
یکی از همسایگان (بهجت خانم) ظروفی را برای جشن عروسی دخترش قرض مدیدهدد؛ بدرای
دیگری که تازه به این آپارتمان اسبابکشی کرده (رکسدانا) چدای مدیبدرد و بیگدودیهدایش را
میجوشاند؛ به مرد همسایه الرز پخت رحیح ماکارونی را آموزش میدهد.
در برابر همۀ این توجهی که الاهره به االرافیانش دارد ،به خودش کمتدر مدیپدردازد .بدرای
مثا  ،با اینکه ذو شعری خوبی دارد ،وقت و تمرکز کافی برای تمامکدردن اشدعارش نددارد ،یدا
اینکه به ظاهرِ خودش کمتر میرسد تا جدایی کده در ردحنهای از فدیلم رکسدانا بده او گوشدزد
میکند که کمی ابروهایش را مرتب کند.
الاهره در رحنههای مختلفی از فیلم و به بهانههای مختل ،،بدا عالقده از گذشدته ردحبت
میکند .در جایی ،از اینکه سا ها پیش اسبسواری و تیراندازی میکرده میگوید؛ جدایی دیگدر
از خانۀ قدیمیشان در شهرستان ،و در پایان رحبت بینتیجهاش با همسرش (امیر) بدا حسدرت
از خانههای قدیمی ،آدمهای قدیمی و خاالرههای قدیمی یاد میکند.
به جز اینها نشانههای دیگری هم در این فیلم وجود دارد که دا بر تعلق خاالر الداهره بده
رسوم گذشته اسدت .بدرای مثدا  ،در کنددار چدای ،پولکددی (شدیرینی سدنتی) مدیگدذارد ،در
استکانهایی با الرح قدیمی چای میریزد ،خانهاش را با وسایل و دکوراسیون قدیمی آراسدته ،و
به مرد همسایه که در مغازه چای خریده پیشنهاد میکندد از چدای ایراندی کده دیدردمتدر ولدی
خوشالعمتر است استفاده کند.
او که نهایت تالش خود را در راه آسودگی و پدرورش فرزنددانش بده کدار مدیبدرد ،در نظدر
دخترش آنقدر مرجعیت ندارد که در مدورد انتخداب لبداس الدرف مشدورت قرارگیدرد و آرزو از
رکسانا (زن امروزیترِ همسایه) نظر می گیرد .به همدین مندوا  ،پسدرش علدی بدرای پاسد بده
سؤا هایش به منشی شرکت پدرش متوسل میشود .و یا امیر برای خرید کدت و شدلوار ،نظدر و
حضور همسرش را چندان مهم نمیبیند ،گویی الاهره و االرافیانش در دو فضای مختل ،زندگی
میکنند که این دو فضا امکانی برای دیالوگ فراهم نمیآورد.
به نظر می رسد بین این زن و دنیای االدرافش مشدکلی جددی مدانع ایجداد ارتبداط مدؤثر و
دوالرفه میشود .فیلم سرشار از ارتباطهای نیمهکاره (عددم ارتبداط) بدین الداهره و فرزنددانش،
 222

بازنمایی چالش سنت و مدرنتیه در فیلم به همین سادگی

ی پذیرفتده و
ل جدد ِ
ن الداهره بدا مشدک ِ
همسرش و بقیه است .اعما  ،باورها و ارزش هدای جهدا ِ
دیدهنشدن از سوی دیگران مواجه است .نمونههایی از این ارتباطهای ناقک در ادامه آمده است.
 عدم موفقیت برای درخواست استخارۀ تلفنی.  عدم امکان برقراری تماس تلفنی مطلوب بین الاهره و همسرش امیر؛ یا تلفن همسرشمشغو است یا بده جای امیر ،منشی شرکت تلفن را جواب میدهد .تنها باری هم کدده امیر
تلفن را جواب میدهد ،پ از اینکه به الاهره میگوید چه چیزهایی را به پیک اداره بدهد،
تماس قطع میشود.
 به وجود نیامدن دیالوگ کامل دوالرفه بین الاهره و همسرش ،وقتی هر دو در خانهاند .مشکلاین بانوی خانه دار تنها در ارتباط تلفنی با همسرش نیست ،بلکه زمانی هم که هر دو در
خانهاند ،هر یک در دنیای خود سیر میکند و کمتر زمینۀ مشترکی برای ایجاد دیالوگ بین
آنها به وجود میآید .امیدر وقتی به خانه میآید ،تا آنجا غر تفکرات خود است که حتی
متوجه آرایش همسرش نمیشود و یا وقتی الاهره با شور و حرارت در مورد اولین سفر
مشترکشان به مشهد رحبت می کند و عک آن سفر را نشان می دهد ،تنها چیزی که توجه
امیر را جلب میکند این است که آن موقع چقدر موهای پرپشتی داشته است.
 نبودِ امکان برداشت پو از دستگاه خودپرداز بانک برای الاهره؛ دستگاه کارت او را ضبامیکند چرا که رمز حساب تغییر کرده و الاهره حق برداشت از حساب مشترکشان را ندارد.
مشکل جدی در ارتباط بین الاهره با فرزندانش هم دیده میشود .آرزو ،بهویدژه علدی شدیوۀ
زندگی ،الرز فکر ،سالیق و حتدی ندو پوشدش او را نمدیپسدندند .بدرای مثدا  ،وقتدی الداهره
میخواهد علی را به کالس زبان برساند ،علی از مادرش مدیخواهدد کده کمدی دورتدر از محدل
آموزشگاه بماند تا باقیِ راه را خود به تنهایی برود .شاید علی پوشش مادر (چادر) را نمیپسدندد،
همانگونه که دستپخت مادرش را نیز (وقتی غذاهای سنتی الب میکند) دوست ندارد.
الاهره از اینکه از سوی دیگران (بهخصوص خدانوادهاش) ،درک و دیدده نمدیشدود و زمیندۀ
چندانی برای تعامل جدی با محیا االرافش ندارد ،رنجیدهخاالر است تا جایی کده تصدمیم بده
ترک خانه گرفته است .اما درست جایی که بده نظدر مدیرسدد او خانده را تدرک خواهدد گفدت،
همسایهاش (بهجت خانم) که زنی سنتی است از او میخواهد برای دختدر نوعروسدش اسدتخاره
بگیرد ،زیرا به نظر همسایۀ الاهره ،او زنی سسیدبخت است و زنی اینچنین بایدد بدرای دختدر او
قرآن بگشاید .الاهره در ابتدا از این کار امتنا میکند ،شاید او خود را خوشبخت نمیپندارد ،ولی
در برابر اررار همسایه تسلیم میشود و استخاره به قرآن میزند که نتیجۀ آن هم ظداهراً بسدیار
خوب است.
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شاید همین تصویری که از الاهره در ذهن بهجت خانم نقش بسدته و او را زندی سدسیدبخت
میداند ،موجب تجدیدنظر او برای ترک خانه میشود .یا شاید الاهره به نیت خودش استددخاره
گرفته و نتیجۀ خدوب آن باعدث مانددنش مدی شدود .شداید هدم فقدا نخواسدته تصدویر ذهندی
همسایهاش را مخدوش کند .به هر حا هر چه بوده مهم این است که او تصمیم میگیرد بماندد
و با شرایا موجود بسازد.

6

6

8

4
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جدول.2دالومدلولهایمرتبطباشخصیتطاهره 
مدلو
دا ارزشی
بیرون که میرود چادر سر میکند .با چادر سفید سر سجادۀ نماز دیده
میشود .مستقیم به چشمهای مرد همسایه (نامحرم) نگاه نمیکند .در
تردید برای ترک یا عدم ترک خانه میخواهد استخاره بگیرد .به بهجت
گرایشهای مذهبی دارد.
خانم (زن سنتیِ همسایه) میگوید بهتر است سفرۀ عقد دخترش را از
ها به یکی از اتا ها منتقل کند تا خانمها راحتتر باشند .ظاهراً
ماهواره ندارند و یا اگر هم دارند ،او برنامههای تلویزیون را تماشا
میکند (آخوندی که در مورد خانواده حرف میزند).
روسری گلدار سرمیکند .گوشوارهای با الرح سنتی و رن فیروزهای
بر گوشش است .لباسش ،همچنین اشیا و دکور خانهاش همچون
شمعدانها ،استکانها ،و روتختی همه رن و بوی سنتی دارد .غذاهای
گرایشهای سنتی دارد.
ایرانی (زرشک پلو با مرغ ،قلیهماهی) درست میکند .خرید چای ایرانی
را به مشتریِ سوپرمارکت پیشنهاد میکند .شیرینیِ سنتیِ پولکی کنار
چای میگذارد .آهن قدیمیِ «ساری گلین» را زیرِ لب زمزمه میکند.
در حا شستن و پهنکردن و جمعکردن لباسها ،پختن غذا،
گردگیری و پاک کردن ماهی دیده میشود .موقع دمکردن چای،
استکان او را در قوری برمیگرداند .مواد غذایی داخل فریزر را با
خانهدار و کدبانوست.
برچسب مشخک میکند و مرتب میچیند .وقتی دخترش
بادمجانها را میسوزاند ،سریع پنجره را بازمیکند ودر قابلمۀ سوخته
آب میریزد .درِ خودکار را با جاروبرقی از زیر کابینت بیرون
میکشد.
ابروهایش نامرتب است ،الوری که رکسانا (زن جوان همسایه) به او
گوشزد میکند« :ابروهات پرشده ،یه خورده مرتبش کن ».در پاس به
به خودش خیلی اهمیت
دخترش که از او میپرسد« :مامان ،تو برای عروسی چی میسوشی؟»
نمیدهد.
بیتوجه است .استعداد شعر دارد ولی شعرهایش را نیمه رها میکند و
حتی مرتب به کالس شعرش نمیرود.

بازنمایی چالش سنت و مدرنتیه در فیلم به همین سادگی
5

برای پسرش که زرشکپلو دوست ندارد ،کتلت درست میکند و غذا را
تزیین میکند .برای بچههایش که هر کدام در اتا خودشان هستند،
کیک و شیر میبرد .سوسک حمام را که باعث ترس بچهها شده
میکشد .برای بچهها کلید تکثیر میکند تا در غیاب احتمالیاش پشت
در نمانند .از دخترش که رنجیدهخاالر شده ،دلجویی میکند و بارانی
قرمزش را به او میدهد تا در اردوی مدرسه بسوشد .پسرش را به کالس
زبان میبرد و مراقب است تا او از خیابان رد شود .با پسرش بازی
میکند.
الرز سر کردن بادمجان را به دخترش آموزش میدهد.

2

سالگرد ازدواجشان و حتی جزئیات ماهعسلشان را به خوبی به یاد دارد.
به مناسبت سالگرد ازدواجشان برای همسرش کیک و پیراهن هدیه
میخرد .عک دو نفرهای را که در ماهعسلشان در مشهد گرفته بودند،
بیرون میآورد و به آینه میچسباند .غذای مورد عالقۀ همسرش
(قلیهماهی) درست میکند .هنگام برگشتن همسرش از سرِکار به خانه،
ابروهایش را مرتب میکند ،لباسش را عوض میکند ،به خودش عطر
میزند ،آرایش میکند و روتختی را عوض میکند .وقتی همسرش از
سروردای همسایۀ البقۀ باال اظهار ناراحتی میکند ،گوشی تلفن را
برمیدارد تا به بهجت خانم بگوید که سروردا نکنند .نقشه هایی را که
همکار همسرش به دنبا آنها آمده ،از باالی کمد پیدا میکند.
برای همسایهاش (رکسانا) که تازه به این آپارتمان اسبابکشی کردهاند،
چای میبرد .بیگودیهای رکسانا را در آب میجوشاند .رکسانا را که
بارداراست و از آسانسور میترسد ،در آسانسور همراهی میکند .در
سوپرمارکت ،به مرد همسایه ،الرز پخت رحیح ماکارونی را آموزش
می دهد و او را برای خرید چای باکیفیت راهنمایی میکند .به همسایۀ
دیگرش (بهجت خانم) برای عروسی دخترش ،ظرف قرض میدهد .در
مورد سفرۀ عقد و گوشواره ،به بهجت خانم مشورت میدهد .به اررار
بهجت خانم ،شب عروسی دخترِ او برایش قرآن بازمیکند و استخاره
میگیرد.
هنگام بازی با پسرش ،برای او تعری ،میکند که در گذشته
اسبسواری می کرده و با تفن واقعی کار کرده است .برای دخترش از
خاالرات گذشتهاش میگوید ،از اینکه در بچگی خانهشان بزرگ و
تودرتو بود و موقعی که مهمان میآمد با خواهرش در رختخوابهای
نرم و خنک میخوابیدند .وقتی همسرش میگوید« :اگر این قرارداد رو
ببندم خونه رو عوض میکنیم ،شایدم بخریم ».الاهره در جواب
میگوید« :خونههای قدیمی ،آدمهای قدیمی ،خاالرههای قدیمی».

1

3

3

نسبت به بچههایش به
شدت مسئولیتپذیر ،باتوجه
و فداکار است.

مهارتهای زنانه را به
دخترش انتقا میدهد.

نسبت به همسرش بسیار
باتوجه ،مسئولیتپذیر و
فداکار است.

در آپارتمان ،به نوعی ،نقطۀ
اتکای همسایهها به حساب
میآید و به آنها کمک
میکند.

بیشتر از گذشته حرف
میزند و کالً رو به گذشته
دارد.
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در تردید برای ترک یا عدم ترک خانه میخواهد استخاره بگیرد.

66

قصد ترک خانه را برای مدتی دارد ...ولی در نهایت از رفتن ررفنظر
میکند.

خودش توانایی تفکر و
تصمیمگیری ندارد و
تقدیرگراست.
قدرت تغییر و تحو ندارد.
بیشتر میل به سازش با
شرایا موجود را دارد.

 شخصیتآرزو 
آرزو دختر هشت سالۀ الاهره است که برعک مادرش گرایشدی بده مدذهب و سدنت نددارد .در
اولین رحنهای که او را میبینیم ،درِ اتا خوابش را بده روی مادرش مدیبنددد و اجدازۀ داخدل
شدن بده او نمیدهد و میگوید« :میخوایم لباس پرو کنیم ».بعد ،از الی در ،آرزو را مدیبیندیم
که بلوز دامن و کفش پاشنهبلند میپوشد ،موهایش را میآرایدد ،عطدر مدیزنددد و بدده همددراه
دوستانش آهن گوش میکنند و میرقصند .آرزو حتدی غدذایش را جداگانده در اتدا خدودش
میخورد.
در رحنهای دیگر ،میبینیم که تلفنی از منشیِ شرکت پدرش وضدعیت آبوهدوای فدردا را
(برای اُردوی مدرسه) جویا میشود ،چون خدانم بردبداری دسترسدی بده رایانده و اینترندت دارد.
همچنین ،از رکساندا (زن جوان همسایه که امروزیتدر از مادرش بده نظر مدیرسدد) ،در مددورد
انتخاب لباس نظدر میگیرد و کُالهی را که او برایش درست کرده با اشتیا بر سر میگذارد.
همچنین ،نسبت به آموزشِ مدادرش (الدرز سدر کدردن بادمجدان) هدیچ عالقدهای نشدان
نمیدهد ،تا جایی که بادمجانها را میسوزاند و میگوید« :من وقتی بزرگ شدم ،غدذا از بیدرون
سفارش میدم».
.دالومدلولهایمرتبطباشخصیتآرزو 

جدول3

6
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دا ارزشی

مدلو

 .6.6وقتی از مدرسه همراه دوستانش به خانه برمیگردد ،به مادرش اجازۀ
داخل شدن به اتاقش را نمیدهد و میگوید« :ما میخوایم برای عروسی
لباس پرو کنیم».
 .6.6در اتا به همراه دوستانش ،بلوز دامن میپوشد ،کفش پاشنهبلند به
پا میکند ،عطر میزند ،آهن گوش میکند و میرقصد.

میخواهد مستقل بودن را
تجربه کند و به نظر میرسد
که نظر دوستانش را بیشتر از
نظر مادر سنتی و مذهبیاش
قبو دارد.

بازنمایی چالش سنت و مدرنتیه در فیلم به همین سادگی
 .6.6به شرکت پدرش تلفن میزند و از خانم بردباری ،منشی شرکت ،که به
اینترنت دسترسی دارد ،وضعیت آب و هوا را جویا میشود (برای رفتن به
اردوی مدرسه).
 .6.6با خوشحالی کالهی را که بر سر گذاشته به مادرش نشان میدهد و در
جواب مادر که میپرسد« :این چیه؟» میگوید« :رکسانا جون برایم درست
کرده».

به افرادی که به فناوری روز
دسترسی دارند و به ارطالح،
مدرنترند ،اعتماد و توجه
بیشتری دارد و ترجیح
میدهد آنها را الرف
مشورت و رحبت قراردهد.

وقتی مادرش الرز بادمجان سر کردن را به او یاد میدهد ،میگوید« :وقتی
بزرگ شدم از بیرون غذا سفارش میدم و در آخر هم بادمجانها را
میسوزاند».

برعک مادرش ،به آشسزی و
امور خانهداری عالقه و
توجهی نشان نمیدهد.

4

 .6.4در مورد انتخاب لباس برای عروسی دختر همسایه حرف میزند.
 .6.4در مورد اردوی مدرسه و پوشیدن بارانی قرمز مادر حرف میزند.
 .8.4در مورد اینکه وقتی بزرگ شد از بیرون غذا سفارش خواهد داد حرف
میزند.

برعک مادرش ،بیشتر از
برنامههای آینده حرف میزند
و میل به تغییر و تحو دارد.

5

اتا خواب خصوری برای خود دارد و حتی غذایش را در اتا خودش به
الور جداگانه میخورد.

به فردیت و داشتن حریم
خصوری اهمیت میدهد.

6

8

 شخصیتعلی 
علی پسر الاهره است و مانند خواهرِ بزرگترش گرایشی به مذهب و سنت ندارد .رحنۀ راهندادنِ
مادر به اتا خواب را در مورد علی هم میبینیم .او هم غذا را جداگانه در اتا خودش میخورد.
غذای حاضریِ بیرون را به غذاهای ایرانیِ مادرش ترجیح میدهد و میگوید« :من وقتدی بدزرگ
شدم تو اتا خودم یه فریزر میذارم ».و مثل آرزو ،سدؤا هدایش (معندای انگلیسدی کلمدات) را
تلفنی از خانم بردباری میپرسد .کالً در شخصیت علی هم مثل خواهرش روحیۀ استقال اللبدی
و میل به تغییر و تحو را میبینیم.
علی حتی بیشتر از آرزو با مادرش مشکل دارد ،چون از مادر میخواهد که بدا او بده کدالس
زبان نیاید .میگوید« :تا خونه دربست بگیر« ».از این به بعد خودم با آژاند مدیرم کدالس ».از
مادرش میپرسد« :چرا روسری قرمزت را سرنمیکنی»؟ و در جای دیگر« :شدغل تدو چیده؟» او
ظاهراً رفتار سنتی و پوشش مذهبی مادر (چادر) را نمیپسندد و پیش دوستانش از این موضدو
خجالت میکشد .علی حتی احساس ناراحتی میکند از اینکده در کدالس زبدان بگویدد مدادرش
خانهدار است.
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6

6

8

4
5

جدول.2دالومدلولهایمرتبطباشخصیتعلی 
مدلو
دا ارزشی
 .6.6به مادرش اجازه داخلشدن به اتاقش را نمیدهد و در را به روی
مادرش میبندد.
میخواهد مستقل باشد.
 .6.6از مادر میخواهد که با او به کالس زبان نیاید و میگوید« :از این به
بعد میخوام خودم با آژان برم کالس».
 .6.6خطاب به مادر« :چرا روسری قرمزت رو سرنمیکنی؟»
الرز پوشش مذهبی مادر
 .6.6خطاب به مادر« :تا خونه تاکسی در بست بگیر».
(چادر) و شیوۀ زندگی سنتی
 .8.6خطاب به مادر« :دیگه با من نیا کالس ،از این به بعد خودم با آژان
او را نمیپسندد و حتی وقتی
میرم».
که با مادرش است ،پیش
 .4.6خطاب به مادر« :شغل تو چیه؟»
دوستانش احساس ناراحتی هم
 .5.6ناهاری را که مادرش درست کرده (زرشکپلو با مرغ) دوست ندارد و
میکند.
ترجیح میدهد از بیرون غذا سفارش دهد.
 .6.8در حا بازی رایانهای با عینک ذرهبینی دیده میشود.
 .6.8با جوجههای دوستش ،اسسایدرمن بازی میکند.
محصوالت ،تفکرات ،و افراد
 .8.8میگوید« :وقتی بزرگ شدم یه فریزر توی اتاقم میذارم».
مدرن را بیشتر میپسندد.
 .4.8به شرکت پدرش تلفن میزند و از خانم بردباری ،منشی شرکت،
معنای کلمۀ دهان را به انگلیسی سؤا میکند.
همانند خواهرش و برعک
 .6.4درمورد اینکه وقتی بزرگ شد در اتاقش فریز خواهد گذاشت و از
مادر ،بیشتر در مورد آینده
بیرون غذا سفارش خواهد داد حرف میزند.
حرف میزند و خواهان تحو
 .6.4در مورد اینکه بعد از این میخواهد با آژان به کالس برود حرف
است.
میزند.
به فردیت و داشتن حریم
اتا خواب خصوری برای خود دارد و حتی غذایش را در اتا خودش به
خصوری اهمیت میدهد.
الور جداگانه میخورد.

 شخصیتامیر 
امیر ،همسر الاهره ،مهندس ساختمان و ظاهراً در حدا بسدتن قدرارداد کداریِ جدیددی اسدت.
برخالف الاهره ،هیچ نشانهای از گرایش به مذهب و سنت را در شخصیت او نمدیبیندیم .او هدم
مانند همسرش خانوادهدوست است ،با این تفاوت که به خدودش هدم بسدیار اهمیدت مدیدهدد.
سالگرد ازدواجشان یادش نیست و وقتی هم که الداهره اولدین شدام مداهعسلشدان را بده یدادش
میآورد و عکسی را که در مشهد گرفته بودند به او نشان میدهد ،فقا میگوید« :چقدر الغرتدر
بودم ،چقدر موهام پرپشتتر بود ».امیر در دنیای خودش است و هیچ توجهی بده همسرش کده
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خود و خانه را بددرای او آراسته نشان نمیدهد .در عوض ،بیشتر دربارۀ امور مربوط بده خدودش
رحبت می کند .حتی اشتهایی به خوردن شامی که الاهره با زحمت برایش درست کرده نددارد
و میگوید که شام را در شرکت خورده است .زمانی هم که الاهره بدرایش چدای مدیبددرد ،بدده
خواب رفته است .در یکی از معدود دیالوگهایی هم کده بِینشان برقرار میشود ،امیدر از بسدتنِ
قرارداد جدید و امکانِ اجاره یا خرید خانۀ تازه حرف میزند -از آینده و تغییر و تحو  -و الاهره
از گذشته.
جدول:2دالومدلولهایمرتبطباشخصیتامیر 

6

6
8

4

5

دا ارزشی
 .6.6مهندس است و در شرکت کار میکند.
 .6.6آپارتماننشینِ اجارهای ،ولی در فکر خرید خانه است.
 .8.6همسرش به کالس شعر و پسرش به کالس زبان میرود.
نشانهای از مذهبیبودن در او نمیبینیم.
تا دیروقت به کار در شرکت مشغو است و با کلی نقشه در دست به
خانه برمیگردد.
 .6.4سالگرد ازدواجشان یادش نیست.
 .6.4شام اولین شب ماهعسلشان را (برخالف همسرش) به خاالر
نمیآورد.
 .8.4وقتی الاهره میخواهد با او حرف بزند ،او از شرکت و قرارداد و
از کت و شلواری که میگویدشرکت برایش خریده رحبت میکند.
 .4.4وقتی به عک ماهعسلشان نگاه میکند ،فقا میگوید« :چقدر
الغرتر بودم .چه موهای پرپشتی داشتم».
 .5.4در شرکت شام خورده و اشتهایی برای خوردن شام در خانه
ندارد.
 .1.4از دستپخت الاهره (قلیهماهی) تعری ،میکند.
 .2.4خطاب به الاهره میگوید« :گز گلین [عروس زیبا] چطوری؟»
 .3.4وقتی به خانه برمیگردد ،به جای بوی عطر الاهره ،بوی سوخته
به مشامش میرسد و میپرسد« :چیزی سوخته؟»
 .3.4نسبت به الاهره که خود و خانه را برای او آراسته ،توجهی نشان
نمیدهد.
 .61.4وقتی الاهره برایش چای میبرد ،به خواب رفته است.
از عوضکردن یا خریدن خانه (در رورت بستن قرارداد) حرف
میزند.

مدلو
از البقۀ متوسا است.
غیرمذهبی است.
پرمشغله است.

به خانواده و همسرش
عالقه دارد ،ولی
بیشتر متوجه
خودش و امور
مربوط به شرکت
است.

به آینده و تغییر و تحو
میاندیشد.

 222

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2پاییس و زمستان 3131

با انجام این دو مرحله به تحلیل نشانهشناختیِ فیلم دست یافتهایم .اکنون میتوانیم با توجه
به خصوریاتی که برای شخصیتهای فیلم بهدست آوردهایم ،نمودار ویژگیهای مربدوط بده هدر
شخصیت را ترسیم نماییم؛ یا بهعبدارتی مشدخک کندیم کده هدر یدک از دا هدای شناسدا چده
دا هایی را حو ِ خود مفصلبندی کردهاند.
مذهبی

گذشته
گرا

کمک
به
همسایه

تقدیرگرا

اهمیت
به
دیگران
کم
توجه به
خود

سازگار
با شرایا
موجود
طاهره

فاقد قدرت
تغییر
شرایا
موجود

انتقا
مهارت ها
به نسل بعد
شیوۀ
زندگی و
پوشش
سنتی

مادر و
همسر
فداکار
جمع
گرا

کدبانو

خانواده
دوست

بندیدالهایمرتبطباشخصیتطاهره 

نمودار.9مفصل
آینده گرا

بی عالقه به
بازآفرینیِ
سبک زندگی
گذشته

غیر
مذهبی
آرزو

میل به
تغییر و
تحول
عالقه مند به
شیوۀ زندگی و
پوشش مدرن

استقالل
طلب

فردگرا

نمودار.2مفصلبندیدالهایمرتبطباشخصیتآرزو 
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آینده گرا
غیر

استقال
اللب

مذهبی
علی
میل به
تغییر و
تحو

فردگرا
عالقه مند به
تکنولوژی و
شیوۀ زندگی و
پوشش مدرن

بندیدالهایمرتبطباشخصیتعلی 


.مفصل
نمودار3
اینده گرا

اهمیت به
خود

غیرمذهبی
امیر

میل به
تغییر و
تحول

خانواده
دوست

بندیدالهایمرتبطباشخصیتامیر 


.مفصل
نمودار2

 خانوادۀطاهره
تا اینجا ویژگی هر یک از شخصیتهای ارلی فیلم را بهدست آوردیم .حا اگر ویژگیهای همدۀ
اعضای خانواده را در کنار هم قراردهیم ،نمودار  5بهدست میآید .بهایدن ترتیدب مدیتدوانیم بده
توریفی از خانوادۀ الاهره دستیابیم .
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فردگرا

بی عالقه به
بازآفرینیِ
سبک زندگی
گذشته

آینده
گرا

میل به
تغییر و
تحو

تدبیر
گرایی
غیر

شیوۀ زندگی
و پوشش
مدرن

مذهبی

خانواده
دوست

خانواده
دوست

خانوادۀطاهره

شیوۀ زندگی
و پوشش
سنتی

مذهبی
تقدیر
گرایی

سازگار
با شرایا
موجود

گذشته
گرا
انتقا
مهارت ها به
نسل بعد

جمع گرا

بندیدالهایمرتبطباخانوادۀطاهره 


.مفصل
نمودار2

باتوجه به این نمودار و نمودارهایی که برای هر یک از اعضای خانوادۀ الاهره به دست آمدد،
میتوان دید که به غیر از دا ِ خانوادهدوستی کده در شخصدیت الداهره و امیدر مشدترک اسدت
(شاید دلیل پابرجابودنِ خدانواده همدین عامدل باشدد) ،بقیدۀ دا هدا در ایدن خدانواده بده الدرز
محسوسی در تقابل با هم قرارگرفتهاند .برای مثا  ،دا ِ گذشتهگرایی در مقابل دا ِ آیندهگرایدی
قرار گرفته یا دا ِ جمعگرایی در مقابل دا ِ فردگرایی آمده اسدت .چنانچده پیداسدت ،دا هدای
نیمۀ پایینی این نمودار به شخصیت الاهره تعلق دارند و دا های نیمۀ باالیی نمودار به خدانوادۀ
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او .پ میتوان گفت الاهره یک قطب معناییِ این خانواده را تشکیل مدیدهدد و امیدر و آرزو و
علی قطب دیگر را .شاید به همین دلیل هم هست که الداهره احسداس تنهدایی مدیکندد و بددا
وجود تمام توجهها و فداکاریهایی که از خدود نشدان مدیدهدد ،از سدوی همسدر و فرزنددانش
آنگدونده کده بایدد مورد توجه قرارنمیگیرد و درک و دیده نمیشود؛ همانند لوسدتر آویدزان از
سق ،خانهشان که هنگام روشن بودن -علیرغم نورِ زیداد -دیدده نمدیشدود .الداهره مدذهبی و
سنتی است ،بیشتر رو بده گذشته دارد ،تقدیرگراست ،بده دیگران بیش از خودش توجه میکند
و با شرایا موجود میسازد ،در حالی که همسر و فرزندانش غیرمذهبی و مدرناند ،رو به آیندده
دارند ،بیشتر به خودشان اهمیت میدهند و خواهدان تغییدر و تحدو اندد .همدین مفصدلبنددیِ
دا های متضاد در این خانواده و در تقابل قرارگرفتنِ ارزشهای اعضای خانواده با هم اسدت کده
باعث بروز مشکالتی شده ،چنانچه الاهره با فرزندانش درگیری دارد و با همسرش نمیتواندد آن
الور که دلش میخواهد ارتباط برقرار کند.
در مرحلۀ سدوم از سدطح او تحلیدل بده دنبدا نظدمهدای گفتمدانی فدیلم یدا پیدداکردن
گفتمانهای متخارم آنایم.چنانکه گفته شد ،هر کدام از شخصیتهای فیلم ارجاعی به جهدان
خار از فیلم دارند یا بهعبارتی ،نمایندۀ گفتمانی در جامعه محسوب میشوند .با بهدست آوردن
نمودار ویژگیهای شخصیتها (که در مرحلۀ دوم توضیح دادیم) ،مشخک میشود که هر کددام
از شخصیتهای فیلم نمایندۀ چه گفتمانی در فضای اجتماعی است و به چه گروهی در جامعده
اشاره دارد .منظور از نظمهای گفتمانی ،همین پیداکردن گفتمانهای متفاوتی است که در فیلم
حضور دارد و بر سر تولید معنا با هم رقابت میکنند .
حا میتوانیم به مفصلبندیِ گفتمانهایی دست یابیم که در فیلم به همین سادگی وجدود
دارد .اولین گفتمان ،گفتمان سنت است که الاهره نمایندۀ ارلی آن است ،با این توضیح کده در
این فیلم گفتمان سنت و گفتمان مذهب با هم همپوشی دارد و الاهره هر دو این گفتمدانهدا را
نمایندگی می کند .گفتمان دوم ،گفتمان مدرنیته است که علی ،آرزو و امیر نمایندههدای اردلی
آناند .البته ،هیچکدام از شخصیتها کامالً سنتی یا کامالً مدرن نیستند .برای مثا  ،الداهره بددا
اینکه نمونۀ شاخک یک زن سنتی مذهبی است ،ولی میبینیم که به کالس شدعر مدیرود و در
رحبتی که با دوستش دارد ،میفهمیم که قبالً به کالسهای آموزشی دیگری هم میرفتده کده
این خود رگههایی از استقال شخصیتی زن را مینمایاند که از ویژگیهدای مدرنیتده اسدت .یدا
همین که تصمیم به ترک خانه گرفته -هرچند تصدمیمش را عملدی نمدیکندد– اقددامی اسدت
مدرن که کمتر ممکن است از زن خانهدار سنتی برآیدد .پد بدا وجدود اینکده ابعداد انددکی از
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شاخصههای گفتمان مدرنیته نیز در شخصیت الاهره دیده مدیشدود ،بده ایدن دلیدل کده وجده
غالددب ویژگددیهددای شخصددیتی او سددنتی اسددت ،او را نمایندددۀ گفتمددان سددنت فددیلم در نظددر
میگیریم.

نمودار.6نظمگفتمانیفیلمبههمینسادگی

در مرحلۀ چهارم از سطح او تحلیل،به این مسئله میپردازیم که در فیلم مورد نظر ،کددام
مفهوم یا مفاهیم مطرح است و نیز اینکه هر یک از گفتمانهای موجود در فیلم چده تعریفدی از
این مفاهیم ارائه دادهاند و چه دا هایی را حو ِ این دا شناور مفصلبندی کردهاند .
ارزشهای گفتمان سنت ریشه در گذشته دارد و از آنجا کده قددرت و مرجعیدت خدود را از
سبک زندگی ،آداب و رسوم و باورهای گذشته میگیرد ،در برابر تغییدر مقاومدت مدیکندد .ایدن
باورها البته هنوز هم دایدرۀ نفدوذ گسدتردهای در میدان مدردم ایدران دارد ،بدا ایدن همده ،ورود
فناوریهای جدید به تدریج با خود سبک جدیدی را هم برای زنددگی پدیریدزی کدرده کده در
جاهایی ناگزیر برخی از سنتها را به حاشیه رانده است .البتده ،سدنتهدایی هدم بدا اسدتفاده از
ابزارهای فناورانه بستر تازهای برای بقدای خدود فدراهم آوردهاندد .بدرای مثدا  ،در همدین فدیلم
مشاهده میشود که استخاره یا خرید روزانه با تلفن یا مبادالت مدالی بدا کدارت اعتبداری انجدام
میشود ،گو اینکه الاهره موفق به انجام هیچکدام از این کارها نمیشود (مثل اینکه الداهره رمدز
ورود به دنیای مدرن را ندارد).
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در فیلم مشهود است کده الاهره همدۀ تالش خود را بدرای اینکه مادر و همسر خوبی باشدد
انجام میدهد ،اما مسئله این است که آنچه او از مادر یا همسر خوب در ذهن و باور دارد با آنچه
خانوادهاش از او انتظار دارند تا حد زیادی منافات دارد .بدرای الداهره (و بسدیاری مدادران) ایدن
موضو که مادر و همسر خوبی باشند بسیار مهم است ،منتها این مفاهیم در گفتمانهای سدنت
و مدرنیته تعاری ،متفاوتی دارد .بهعبارتی ،مفاهیمِ «مدادر -همسدر» در ایدن فدیلم را مدیتدوان
دا های شناوری در نظر گرفت که هر کدام از گفتمانهای فو  ،آنها را به نحوی متفداوت و بدا
توجه به نگرش ویژۀ خود تعری ،و مفصلبندی میکند و سعی در ساختارشکنی تعری ،گفتمان
رقیب از این مفاهیم دارد.
گفتمان سنت مادر و همسدر خدوب را بدا دا هدایی همچدون نجابدت ،دسدتپخدت خدوب،
تروخشککردن همسر و فرزندان ،تعلیم آشدسزی بده فرزندد دختدر ،و رسدیدگی بده امدور خانده
مفصلبندی میکند .در حالی که در گفتمان رقیب (مدرنیته) ،همسدر -مدادر ،بدیش و پدیش از
آنکه آشسز ،معلم ،و جزآن باشد ،دوست همسر و فرزندانش است .همانگونه که در فدیلم تصدویر
شده است ،الاهره هرگاه همچون مادر سنتی رفتار میکند ،برای مثا سدعی مدیکندد بده آرزو
آشسزی یاد دهد ،با مشکل روبهرو میشود ولی وقتی دوستانه با او در مورد لباسهایش ردحبت
میکند ،موفق است؛ و یا وقتی میخواهد علی را به خوردن غدذا وادار کندد ،چنددان بده نتیجده
نمیرسد ولی زمانی که خود را همسطحِ او میکند و با او بازی میکند ،بده خدوبی بدا او ارتبداط
برقرار میکند (البته ارتباالی نیمهکاره ،چرا که ردای سوت زودپز ،الاهره را به جهدان خدودش
فرامیخواند).
الاهره را شاید بتوان نمادی از تفکر و سبک زندگیای دانست که آرامآرام در حا محوشدن
است .دلیل محوشدن این سبک زندگی هم ،ناتوانی این روش زنددگی در پاسدخگویی و ارتبداط
مؤثر با االرافش است .جدا از تمام ارزشهای این نو زندگدی (کدبانوی خانهدار سنتی) ،بهنظدر
میرسد دورهای دیگر در حا برآمدن است که ارزش چندانی برای این فداکاریها قائل نیست.
مرحلۀ پنجم تحلیل سطح او  ،مشخک کردن مؤلفههای گفتمانها در فیلم اسدت .در ایدن
مرحله با کمکگرفتن از نمودارهای ویژگی شخصیتی که بدرای شخصدیتهدای فدیلم بدهدسدت
آوردیم و نیز با توجه به اینکه هر شخصیت فیلم چه گفتمانی را در اجتما نمایندگی مدیکندد،
میتوانیم به مؤلفههایی که گفتمانها در فیلم به وسیلۀ آنها نشان داده شدهاندد ،بدهالدور کلدی
دست یابیم.
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جدول6
گفتمان مدرنیتۀ فیلم
گفتمان سنت فیلم
خانوادهدوستی
خانوادهدوستی
غیرمذهبی
مذهبی
آیندهگرایی
گذشتهگرایی
خواهان تغییر و تحو
سازش با شرایا موجود ،فاقد قدرت تغییر و تحو
توجه و اهمیت بیشتر به خود
کمتوجهی به خود ،اهمیت بیشتر به دیگران ،فداکاری،
کمک به همسایهها
فردگرایی ،استقال اللبی
جمعگرایی
بیعالقه به بازآفرینی سبک زندگی به شیوۀ گذشته
انتقا مهارتها به نسل بعد
عالقهمند به فناوری ،پوشش مدرن ،شیوۀ زندگی
عالقهمند به پوشش سنتی ،اشیای سنتی ،زندگی سنتی
مدرن
عقلگرایی

تقدیرگرایی

با اجرای این پنج مرحله ،سطح او تحلیل که به تحلیل متنی اختصاص داشت انجام گرفته
است .حاال میتوانیم به سطح دوم ،یعنی تحلیل بینامتنی ،برویم.

سطحدوم:تحلیلبینامتنی 
در این سطح الزم است با مقایسۀ نظمهدای گفتمدانی فدیلم مدورد مطالعده و فدیلمهدای دیگدر
(فیلمساز این فیلم و فیلمسازان دیگر سینمای ایران) ،ارتباالی بین آنها پیدا کنیم .
با نگاهی به فیلمهای دیگر میرکریمی (زیر نور ماه ،خیلی دور خیلی نزدیک –،یه حبه قندد)
می توان دریافت که رویاروییِ دو گفتمان سنت و مدرنیته در همۀ این فیلمها بده ندوعی مطدرح
است .
همچنین ،با نگاه به تعدادی از فیلمهای خانوادگی سینمای ایران (فیلمهایی همچون قرمدز،
دو زن ،لیال ،کاغذ بیخا ،آقا یوس ،،جدایی نادر از سیمین ،زندگی بدا چشدمان بسدته ،دربدارۀ
الی ،زندگی خصوری آقا و خانم میم) میتوان تقابل دو گفتمدان سدنت و مدرنیتده را مشداهده
کرد .برای مثا  ،در فیلم لیال تقابل میان این دو گفتمان را بر سر مفهدوم فرزنددآوری شداهدیم.
بحث کانونی فیلم قرمز ،مفهوم عشق است و دو گفتمان سنت و مدرنیته بر سدر بدازتعری ،ایدن
مفهوم با هم جدا میکنند .در فیلم دو زن تقابل گفتمانهای سنت و مدرنیته را در ارتبداط بدا
مفاهیمی همچون زن ،مرد و دوست داشتن میبینیم .در فیلم جدایی نادر از سیمین ،مفداهیمی
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مثل مهاجرت ،تربیت فرزند و نگهداری از سالمند بیمار مطرح است .فیلم کاغذ بیخا جدا دو
گفتمان سنت و مدرنیته را بر سر مفهوم زن نشدان مدیدهدد .در فدیلم آقدا یوسد ،بدا مفداهیم
متعددی همچون عشق ،مهاجرت ،سالمند بیمار ،حرمدت بزرگدان ،ازدوا  ،و مناسدبات پدیش از
ازدوا روبهروییم و تقابل دو گفتمان سنت و مدرنیته را بر سر بازتعری ،این مفاهیم میبینیم.
همانگونه که مالحظه میشود تِمهای بهکار رفته در فیلمهای خانوادگی ایران تقریباً مشابه
است و بیشتر حو مفداهیمی چدون نقدش زن ،ازدوا  ،عشدق ،مهداجرت ،الدال  ،فرزنددآوری،
نگهداری از سالمند ،تربیت فرزند و مفاهیمی از این دست میگردد .همچنین با توجه بده شدرح
فیلمها میتوان دریافت که معنای این مفاهیم در فیلمها ثابت نیست و هر یک از گفتمدانهدای
حاکم بر فیلمها (سنت و مدرنیته) ،تعری ،خاص خود را از مفاهیم فدو ارائده دادهاندد .بده ایدن
ترتیب ،میتوان در رابطهای بینامتنیِ فیلم تحلیل شده در این مقاله با فیلمهای دیگدر سدینمای
ایران ،مؤلفههای گفتمان هدای سدنت و مدرنیتده را در ابعداد دیگدری تکمیدل کدرد و چگدونگی
بازنمایی آن را در سینمای ایران توضیح داد.

سطحسوم:تحلیلبافتی 
سطح سوم تحلیل به تحلیل بافتی اختصاص دارد و هددف آن اسدت کده یافتدههدای حاردل از
تحلیل فیلم و مقایسۀ آن با فیلمهای دیگر را در فضدای کلدی جامعده قدراردهیم و ببیندیم چده
ارتباالی میان درونمایۀ این فیلمها و جامعهای که فیلمها در آن تولید شدهاندد وجدود دارد .بده
این منظور ابتدا نگاهی خواهیم داشت به اوضا اجتماعی ایران الی دهههای گذشته .سس  ،بده
رابطۀ بین جامعه و فیلمها خواهیم پرداخت.
همانگونه که گفتیم ،داستان سنت و مدرنیته در تداری معاردر ایدران داسدتانی دور و دراز
دارد و پ از گذشت حدود دو قرن همچنان مسئلهای مهم و بهروز باقی مانده که نظر بسدیاری
از متفکران در حوزههای مختل ،علوم انسانی را به خود مشغو داشته اسدت .بده گفتدۀ رفعتدی
( ،)84 :6834با ورود اندیشۀ غربی به ایران ،ساخت سنتی اجتمدا  ،سیاسدت و فرهند کشدور
دچار دگرگونی و چالش شدید و عمیقی شد .در نتیجه ،به بسدیاری از مناسدبات پذیرفتدهشددۀ
پیشین با دیدۀ تردید نگریسته شد .از همینجا بود که یکی از بدزرگتدرین چدالشهدای تداری
ایران که تاکنون به حیات خود ادامه داده است ،شکل گرفت،تا آنجا که حتی عدهای بداور دارندد
تمام تاری معارر را تعدارض سدنت و مدرنیتده شدکل داده اسدت .ایدران در چندد دهدۀ اخیدر،
به خصوص از دهۀ هشتاد به بعد به دلیل قرارگرفتن در متن شرایا جدید اجتماعی و بینالمللی
و ارتباالات گسترده و تعامل با جوامع دیگر با دگرگونیهای مهمی روبهرو بوده است.
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تحو و دگرگونیهای جامعه الی این دههها بیش از همه اثر خود را در کدانون خدانواده بده
جای گذارده است ،زیرا خانواده مقولهای منتز و جددای از فرهند و کلیدت جامعده نیسدت و
نهادی است که هستۀ ارلی تحوالت جامعۀ ایران را تشکیل میدهد .البدق اظهدارات معیددفر و
ربوری خسروشاهی ( ،)13 :6831تحدو خدانواده در دو دهدۀ اخیدر موجدب شدده اسدت کده
خانوادهها در معرض چالشهای جدی قراربگیرند؛ چالشهایی که به نظر میرسد شدکل سدنتی
خانواده را زیر سؤا بردهاند .رشد تحصیلی فرزندان ،افزایش استفاده از رسانههای نوین از جمله
اینترنت و ماهواره ،و نیز دسترسی به االالعات گسترده ،اشتغا زندان ،آزادیهدای نسدبی ،حدق
انتخاب ،تغییر شیوۀ زندگی افراد ،همچنین تغییر گروه مرجع از جمله زمینههای بروز چالش در
خانوادههاست.
این تحوالت و دگرگونیها از جنبههای ساختاری نظیر تغییر بعدد خدانوار ،ترکیدب اعضدای
خانواده ،و میانگین سن ازدوا تا دگرگونی در نقشهای اعضدا ،ندو روابدا آندان بدا یکددیگر ،و
کارکردهای اجتماعی ،عاالفی و حمایتی خانواده را دربرمیگیرد (آزادارمکی و دیگران به نقدل از
امانی )3 :6823 ،و پیامدهای آن در روابا میان زن و مرد ،والدین و فرزندان ،و نظدایر آن دیدده
میشود.
از الرفی ،با توجه به تحلیل متنی فیلم معلوم شد که درگیری و اختالف اعضای خدانواده در
فیلم ناشی از تفاوت دیدگاههای شخصیتهاست که با نشانهشناسیِ شخصیتها بده دو گفتمدان
سنت و مدرنیته و تقابل میان آنها در فیلم مورد مطالعده رسدیدیم .بندابراین ،مدیتدوان نتیجده
گرفت که فیلمهای سینمایی به مثابۀ محصوالت فرهنگی ،چیزی جدا و منتز از جامعدهای کده
در آن تولید میشوند نیست و درونمایۀ آنهدا تحدت تدأثیر تحدوالت و دگرگدونیهدای جامعده
قراردارد .بهعبارتی و براساس نظریۀ اجتماعی الکال و موف میتوان گفت کده تمدام پدیددههدا و
تولیدات فرهنگی جامعه محصو فرایندهای گفتمانیاند.

نتیجهگیری 

با نشانهشناسی شخصیتهای فیلم در سطح او تحلیل ،نظمهای گفتمانی فیلم به دسدت آمدد.
در واقع ،از روی گفتار ،کنشها و اشیای متعلق به شخصیتها به ویژگیهایی برای هر شخصیت
دست یافتیم و مشاهده کردیم که این ویژگیها بدا ویژگیهای سنت و مدرنیتده کده پیشدتر بده
آنها اشاره کرده بودیم مطابقت دارد .بهاین ترتیب ،براساس نظمهای گفتمدانی بدهدسدت آمدده
برای فیلم به همین سادگی و نیز با توجه به ارتباط بینامتنی این فیلم بدا فدیلمهدای خدانوادگی
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دیگر که در سطح دوم تحلیل بده آن پرداختیم ،بدهنظدر مدیرسدد بتدوان دو گفتمدان سدنت و
مدرنیته را کالن گفتمانهای حاکم بر فیلمهای خانوادگی سینمای ایران بهویژه در دوسده دهدۀ
اخیر در نظر گرفت.
همچنین ،براساس تحلیل متنی فیلم مشداهده شدد کده گفتمدانهدای حداکم بدر فدیلم ،در
معنادهی به مفاهیم بنیادی خانواده نه تنها همسو نیستند ،بلکه مددام در ندزا و کشدمکشاندد.
برای مثا  ،نمایندۀ گفتمان سنت فیلم به همین سادگی ،یعندی الداهره ،دا شدناور «مدادر» را
معاد «آشسزی»« ،نظافت»« ،شستوشو» ،و واژههایی از ایدن دسدت در نظدر مدیگرفدت و در
مقابل ،برای نمایندههای گفتمان مدرنیتۀ فیدلم یعنی علدی و آرزو« ،مدادر» معندای «دوسدت»،
«همدراه»« ،همرحبت»« ،همبازی» ،و نظایر آن را داشت .بدهاین ترتیب بدهنظدر مدیرسدد کده
گفتمانهای سنت و مدرنیته در اغلب فیلم های خانوادگی سینمای ایران در حدا رویدارویی بدا
یکدیگرند و کمتر فیلم خانوادگی را میتوان یافت که با این رویدارویی سدروکار نداشدته باشدد و
تنها گفتمان سنت یا مدرن را بازنمایی کند .به عبارت دیگدر ،همدانالدور کده جامعدۀ ایدران در
کلیت خود در مرحلۀ گذار از سنت به مدرنیته باقی مانده است ،فیلمهای سینمایی جامعده نیدز
همچنان چالش این دو را به تصویر میکشند.
به عبارت دیگر ،نمایش جدا دو گفتمان سنت و مدرنیتده در فدیلمهدای خدانوادگی کدامالً
متأثر از شرایطی است که جامعه ،دهههایی است که خود را در آن مییابد .بهخصدوص در دهدۀ
هشتاد ،به دنبا همهگیرشدن مظاهر تکنولوژیک دنیای مدرن ،در جامعه و به تبدع آن در نهداد
خانواده تحوالتی ر داده که ایدن چدالش را بدیش از گذشدته بده عرردۀ فرهند و فدیلمهدای
سینمایی کشدانده اسدت .نتیجده اینکده ،فدیلمهدای سدینمایی بده مثابدۀ محصدوالت فرهنگدی
جامعه ،جریانهای فکدری کدالنتدر اجتمدا را بازنمدایی مدیکنندد و مطالعده و بررسدی آنهدا
دغدغههای اجتماعی از جمله چالشهای خدانوادۀ ایراندی در برخدورد بدا مدرنیتده را روشدنتدر
میکند.
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