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تصویر قهرمان در سینمای عامهپسند دهة 0831
اعظم راودراد ، 0طاهره

رحیمی*2

چکیده
در مطالعة حاضر تالش شده است ،با استفاده از نظریة بازتاب در جامعهشناسی سینناا ،جامعیة
ایرانی در دهة  0831از منظر روحنات غالب بر آن تحلنل شود .این نظریه ،کیه هنیر را آینیهای
برای جامعه میداند ،به محقق این امکان را میدهد که روحنات مورد نظر را از خیال تصیویری
که در سنناا از قهرمان بیه تصیویر کشینده مییشیود مطالعیه کنید .هاچنینن ،رویکیرد کلیی
جامعهشناسی سنناا ننز این امکان را فراهم میآورد که منان یافتههای حاصل از تحلنل فنلمها
و رویدادهای سناسی ،اقتصادی و اجتااعی دهة  0831ارتباط برقرار و بازتاب ایین روییدادها در
فنلمها جستوجو شود .روش تحقنق این مطالعه کنفی و تکننک مورد اسیتفاده رواییتشناسیی
ساختاری بارت است و با مطالعة اسنادی برای توصنف وضعنت سناسیی ،اقتصیادی و اجتایاعی
دهة  0831تکانل شده است .مهمترین یافتة این مطالعه آن است که دو نیو تنی قهرمیان ی
فعا و منفعلی در فنلمهای عامهپسند دهة  0831قابل شناسایی است :اولی در ننایة او ایین
دهه و دومی در نناة دوم آن غالب است .به عبارت دیگر ،در طو دهة  ،0831مهمترین تغننیر
رخداده در ویژگیهای قهرمان فنلمها تحو از قهرمان فعا به قهرمان منفعل است.

کلیدواژگان
تغننرات اجتااعی ،جامعهشناسی سنناا ،سنناای عامهپسند ایران ،قهرمان.
تاریخ دریافت0838/3/22 :

 .0استاد گروه علوم ارتباطات اجتااعی دانشگاه تهران.

تاریخ پذیرش0831/3/01 :

Email: ravadrad@ut.ac.ir

 .2کارشناسارشد مطالعات فرهنگی و رسانة دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئو ).
Email: Trahimi1361@gmail.com
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مقدمه و طرح مسئله
در این مطالعه تالش بر این است که ،پس از شناخت ویژگییهیای قهرمیان سینناایی در دهیة
 ،0831رابطة آن با شرایط اجتااعی -سناسی ایران در این دهه بررسی شیود .دهیة  ،0831بیه
دالیلی مختلف ،یکی از دهههای مهم پس از انقالب اسالمی است .یکی از این دالییل دسیت بیه
دست شدن چندبارۀ قدرت سناسی منان اصالحطلبان و محافظهکیاران و روییدادهایی هاچیون
وقایع پس از انتخابات سا  0833است که تأثنرات مهای در جامعة ایرانی گذاشت.
حضور قهرمان را در بسناری از جنبههای زندگی اجتااعی میتوان مشاهده کرد ،زیرا گفتیه
میشود انسانها امنا  ،آرزوها و امندهای سیرکوبشیدهشیان را در ایین قهرمانیان جسیتوجیو
میکنند .میتوان قهرمان را مکاننسای روانی دانست که افراد (به شیکل فیردی ییا جاعیی) بیا
خنا بافی و هاذاتپنداری با این قهرمانان خود را برای مدتی از تنشها دور میکنید .از طیر
دیگر ،این قهرمانان انگنزهای فراهم میکنند و الگویی هستند برای عال مردم و تغننر وضیعنت
موجودشان .قهرمانان ،به دلنل هاینن کارکردهیای فیردی و جاعیی ،هانشیه وجیود داشیته و
خواهند داشت و از کهنترین داستانهای بشری گرفته تا داستانهای سنناایی امروزی میتوان
از آنها سراغ گرفت.
زیگفرید کراکیارر ،نظرییهپیرداز شیهنر سینناا ،در جیایی گفتیه اسیت« :سینناا وقتیی بیه
اساسیترین و ژر ترین صورت خود میرسد که زندگی را چنان که هست نشان دهد» (کراکارر
به نقل از جاهد .)01 :0811 ،این عبارتی است که قدرت سنناا را نشان میدهید تعریفیی کیه
منزلت سنناا را از جایگاه رسانهایِ آن باالتر میبیرد و بیه آن مقیامی مییبخشید کیه هاچیون
آینهای میتوان جامعه را در آن دید.
کراکارر ،در جایی دیگر ،با بنان اینکه فنلمها وسنلهای مسیتقنم بیرای بازنایایی روحنیات و
طرز فکر یک ملتاند ،ایدههایش را تکانل میکند:
چنزی که فنلمها منعکس میکنند ،اصوالً ،اعتقادی صریحاً بنانشده ننست .آنهیا انعکیاس
گرایشات روحی و روانی هستند (کراکارر.)1 :0811 ،
بدین ترتنب ،سنناا نهفقط آینهای برای دیدن اجتاا  ،بلکه به نوعی خود جامعه مییشیود
جامعهای ثانی که ویژگیهای جامعة نخست در آن تکرار شده است .ایین عبیارت کوتیاه مبنیای
نظری مطالعة حاضر است مطالعهای که در آن قهرمان سنناایی ،به منزلة یکیی از مؤلفیههیای
نشاندهندۀ هانن گرایشهای روحی و روانی ،بررسی شده است .با تحلنل فنلمهیای سینناایی
دهة  ،0831میتوان تصویری نزدیک به قهرمان ایدهآ میردم اییران در ایین دهیه اراریه کیرد
تصویری که بتوان به کاک آن فرهنگ ،روحنات و افکار مردم را در این دهه بهتر شناخت.
سؤاالت این مطالعه عبارت اسیت از اینکیه قهرمیان فینلمهیای سینناایی دهیة  0831چیه
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ویژگیهایی دارد؟ آیا خصوصنات این قهرمانان با تغننر و تحوالت سناسی و اجتااعی ایین دهیه
تغننر یافته است؟ منان خصوصنات قهرمانان این فنلمها بیا شیرایط اجتایاعی معاصرشیان چیه
رابطهای وجود دارد؟ تصویر این قهرمان (در دهة  )0831تا چه حد منطبق یا متفاوت با تصیویر
قهرمان در دهة ( 0821اوج قهرمانپروری در سنناای قبل از انقالب) است؟ این قهرمان بنشتر
به کدام یک از دورههای تاریخی پنش از انقالب نزدیک است؟
پنش از ورود به بخش عالی ،به دو مفهوم اساسی این تحقنق یعنی «قهرمان» و «سینناای
عامهپسند» میپردازیم.

قهرمان
قهرمان مفهومی نسبتاً عام دارد قهرمان ناونة اییدرا شیااعت ،قیدرت ،توانیایی ،پنشیرفت و...
است .این ناونههای ایدرا اخالقی و جساانی ،از هنگامی که بشیر بیه قصیهپیردازی پرداختیه،
هاواره در قلبِ قصهها وجود داشته است .لوی اشتراوس اسطورهها را رؤیای جاعی برآوردهنشدۀ
انسانها میداند آرزوهایی هانشگی که در نهایت به دست قهرمانان ،شخصنتهای اصیلیِ ایین
داستانها ،برآورده شده است .اما ،چطور میتوان این قهرمیان را در بافیت ییک قصیة سینناایی
شناخت .والدمنر پراپ ،فرمالنست روسی ،عالیترین تعریف از قهرمان را اراره میدهید .او ،پیس
از سی سا بررسی و تحقنق و تفحص در داستانهای عامنانه ،قصیههیای پرییان ییا ،Fairytale
تحلنلی جامع از ساختارها و اَشکا آنها به دست آورد که به هایة انیوا قصیههیا تعاینمپیذیر
است .پراپ نتناة این تحقنقات را ،بعد از بررسیی سیاختار صید داسیتان ،در کتیابی بیا عنیوان
ریختشناسی قصههای پریان منتشر کرد .بنا بر نظر پراپ ،عالوه بر آنکه قصهها از نظر مضیاون
وامدار یکدیگرند ،از نظر ساختار هم به یکدیگر شبنهاند .بدین ترتنب که ساختار هر داسیتانی از
هفت شخصنت و  80کارکرد تشکنل شده است .یکی از این هفت شخصنت «قهرمان» است که
سه کارکرد اصلی دارد:
مقابله با ضدقهرمان یا عامل شر را میپذیرد در قبا عامل جادویی ییا اعطاکننیده واکینش
نشان میدهد و ،در نهایت ،به هدفش میرسد و بر تخت پادشیاهی تکنیه مییزنید (آسیا برگیر،
.)83 :0831
ریچارد دایر قهرمان فنلم یا هاان ستاره را نوعی ساخت درهمتننده از پدییدههیای مختلیف
اجتااعی میداند که طنف گستردهای از رسانهها و کارکردهای فرهنگی آن را میآفرینند.
به عقندۀ دایر ،قهرمان فنلم کسی است که به اییدرولوژیهیا و روشهیای جدیید اجتایاعی
شخصنت میبخشد .شخصنتهایی که به طور نسبی ویژگیهیای رفتیاری ،طیرز تفکیر ،سیاخت
ذهنی و خواستهای یک قشر ،یک طبقه یا گروه اجتااعی را دارا باشیند و شیرایط اجتایاعی و
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سناسی و اخالقی و روانی یک دورۀ خاصی را به ما نشیان دهنید (داییر بیه نقیل از حسیننیزاد،
.)011 ،011 :0811
در مطالعات جکی استنسی به کارکردهای قهرمان سنناایی شفا تر پرداخته شده اسیت .او
در فاصلة سا های  0311تا  0321دربارۀ الگوهای دریافت فنلم توسط مخاطبیان زن سینناای
انگلستان پژوهشی اناام داد و آنها را با سه گفتاان نهایی تحلنل کرد کیه دو گفتایان ،یعنیی
«گریز از واقعنت» و «هاانندسازى هویت» ،با تعریف مفهوم قهرمان سنناایی ارتباط دارد.
این زنان از فنلمهاى هالنوود به عنوان مفرّى یاد کردهاند که بیراى رسیندن بیه دننیای بیه
لحاظ مادى بهتر ،بهخصوص در زمان محدودیتهای زمان جنگ دوم جهانی ،مورد استفاده قرار
م دادند (استوری.)012 :0832 ،
در واقع ،ساختاان سنناا براى این زنان به منزلة فضای انتقال ای بود که آنان را از زنیدگ ِ
روزمرۀ خارج از سنناا به دنناى خنال فنلم هالنوود میبرد .عالوه بر این ،از طریق این فینلمهیا
زنان به هویتی موقت ننز دست مییافتند:
بنننده به این حقنقت وقو دارد که او آن هنرپنشة معروفی ننسیت کیه بیر پیردۀ سینناا
م بنند با این حا  ،ط مدت که فنلم نشان داده م شود ،نوع «سنّالنت موقّت» بنن هوییت
او و هویت هنرپنشة هالنوود ایااد م شود .تااشاگران هنگام تااشاى فنلم با بیازیگران کیه بیر
پردۀ سنناا م بننند زد و بند م کنند .آن هنرپنشهها م توانند موجدِ خنا پردازى آنان دربارۀ
قدرت ،تسلط و اعتااد به نفس شوند .حس قدرت و تواناندی آن چنزی اسیت کیه تااشیاگران
فنلمها در هنگام تااشای یک قهرمان به آنها ننیز دسیت مییدهید (اسیتوری 011 :0832 ،یی
.)018

سینمای عامهپسند
یکی از این مفاهنم مهم در مطالعة حاضیر سینناای عامیهپسیند اسیت .ایین عبیارت در داییرۀ
بزرگتری با عنوان «فرهنگ عامه» قرار میگنرد فرهنگی که هاواره در حا دگرگونی است .از
نگاهی کاربردی پدیدهای که امروز با نام سنناای عامهپسند میشناسنم هایان پدییدهای اسیت
که در ادبنات سنناای خارجی به سنناای «جریان اصیلی» مشیهور اسیت و بیه آن «سینناای
بازاری یا تااری» هم اطالق میشود سنناایی که میتوان سنناای هیالنوود را مصیداق عننیی
آن دانست و ویژگیِ اصلیِ آن عنصر رؤیاپردازی یا ملودرام است.
پنش از هر چنز باید به این نکته توجه کرد که عامهپسندی با عواممحوری فرق دارد.
سنناا در ذات خود هنری عامهپسند است و مثالً با یک ناایشگاه نقاشیی فیرق دارد ...فینلم
باید دستِ کم در الیههایی عامهپسند باشد تا افراد مختلف را جذب کند ،در غنیر ایین صیورت،
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اصوالً هنر سنناا معنای خود را از دست میدهد .دستِ کم در حوزۀ هنر سنناا بحی خیوب و
بد بودن یک فنلم با عام و خاصپسند بودن آن متفاوت است .ارزشگذاری یک فنلم به میواردی
هاچون انساام روایی و ساختاری آن اثر مرتبط میشیود و عیام و خیاص پسیند بیودن اثیر بیه
موضو یا عاق قالب آن برمیگردد .فنلم عامهپسند خوب وجود دارد هایان طیوری کیه فینلم
خاصپسند بد هم ساخته میشود (دانش.)21 :0833 ،
پرویز اجاللی ،پژوهشگر حوزۀ فنلم ،فنلمهای عامهپسند را فنلمهیایی تعرییف مییکنید کیه
طرفداران و بننندگان بنشتری دارد و اصطالحاً بنشتر «میفروشد»:
به عبارت دیگر ،فنلم عامهپسند فنلای است که تقاضا برای دیدن آن فنلم بنشتر باشد .فنلم
عامهپسند ،برخال فنلم آوانگارد ،که به کلنشهها وابسته ننست ،از قواعد ژانر و کلنشهها پنروی
میکند و وظنفة آن نه طرح ایدههای نو ،بلکه ترویج اندیشهها و ارزشهای جاافتیاده و راییج بیه
زبانی قابل فهم برای هاگان است ...میتوان گفت فنلم عامهپسند خوب یک جور فنلم آموزشیی
برای مردم ساده است (اجاللی.)81 :0833 ،
بر اساس تعریف اجاللی ،در این تحقنق فنلمهایی عامهپسند قلاداد شیدهانید کیه ،فیارغ از
شکل ،ساختار و حتی کارگردانی ،تااشاگران از آنها استقبا میکنند و پُرفروش میشوند.

پیشینة تجربی
در ایران تحقنقات بسناری دربارۀ بازتاب اجتاا و تغننرات اجتااعی در سنناا اناام شده است
مهمترینِ آنها عبارت است از« :جامعهشناسی فنلمهای عامیهپسیند ایرانیی :بازتیاب دگرگیونی
جامعه در فنلمهای سنناایی در ایران ( 0813ی  ،»)0821پایاننامة دکتیری پروییز اجاللیی در
سا « 0811تحوالت اجتااعی در سنناای ایران» ،پایاننامة دکتری ماند حسننیزاد در سا
« 0811تغننرات اجتااعی و سنناا در فاصلة سا های  0811ی  ،»)0831پایاننامة کارشناسی
ارشد آرمنن امنر در سا « 0832مطالعة قهرمان سنناای موج نو ایران» ،پایاننامة کارشناسی
ارشد مهدیس حسنپور امنری در سا  .0833تحقنیق حاضیر در ارتبیاط بیا تحقنیق مهیدیس
حسنپور امنری انایام شیده بیدین ترتنیب کیه بیه مطالعیة ویژگییهیای قهرمیان و تحیوالت
ویژگیهای او در دهة  0831میپردازد.
خانم حسنپور امنری در پایاننامة خود مهمترین ویژگیهیای قهرمیان میوج نیو را قهرمیان
ناراضیای میداند که به مخالفت با محافظهکاری نسل پنشنن میپردازد و به هر قناتیی ،حتیی
در ضدیت با قانون ،به کار بردن خشونت یا از دست دادن جانش ،میخواهد حق ازدسترفتهاش
را به دست آورد .به دلنل قابلنت مقایسة یافتههای مطالعیة حاضیر بیا تحقنیق پنشینن ،در ایین

033

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دورة  ،7شمارة  ،2پاییز و زمستان 4931

مطالعه ،قهرمان دهة  0831با قهرمان موج نو مقایسه شده است در نتناهگنری مطالعه بیه آن
اشاره خواهد شد.

چارچوب نظری
آنچه در این تحقنق مبنای نظری پژوهش قرار گرفته نظرییة بازتیاب در جامعیهشناسیی هنیر و
سننااست .این نظریه بر این فرض استوار است کیه هنیر آیننیة جامعیه اسیت و بیا مطالعیة آن
میتوان به اطالعاتی دربارۀ جامعه دست یافت .به گفتة ویکتوریا الکساندر،
رویکرد بازتاب در جامعهشناسی هنر مشتال بیر حیوزۀ گسیتردهای از تحقنقیات اسیت کیه
مبتنی بر این عقندۀ مشترک هستند که هنر آیننة جامعه است و هنر به واسطة جامعه مشروط
شده و تعنّن مییابد (.)Alexander, 2003: 21
یکی از بننانهای نظریة بازتاب در نظریة مارکسنسم ریشه دارد و بر این فرض استوار اسیت
که فرهنگ و ایدرولوژی یک جامعه روبناست و بازتاب روابط اقتصادی یا زیربنای جامعیه اسیت.
ایین اییده بننیان تحلنیلهیای مارکسنسیتی دربیارۀ فرهنیگ اسیت (.)Alexander, 2003: 21
اندیشاندانی نظنر آدورنو ،لوکاچ ،الکساندر ،بر مبنای آن ،بر آن اند که هنر در تناسب با جامعه و
تغننرات آن (بهویژه متأثر از وضعنت اقتصادی) متحو میشود.
ادبنات تبلور هناارها و ارزش های جامعه است .ادبنات ننازها و تخینالت عایومی جامعیه را
برآورده میسازد .ادبنیات نشیئت گرفتیه از ناخودآگیاه جاعیی اسیت و رونوشیتی از رؤیاهاسیت
(آلبرشت به نقل از .)Alexander, 2003: 31

نظریة کراکائر
یکی از نظریاتی که در زیرمااوعة رویکرد بازتاب قرار میگنرد نظرییة کراکیارر اسیت .زیگفریید
کراکارر ،که سا های بسناری از عارش را برای بررسی سنناای آلاان سپری کرد ،این رسانه را
بازتابی از ذهننات مردم کشورش میداند که بر اساس آن حتی میتوان رخدادها را پینشبننیی
کرد .او در کتاب خود ،از گالنکاری تا هنتلر ،بر آن است که:
از طریق تحلنل فنلمهای آلاانی سا های  0303تا  0388میتوان به گرایشات عانق روانی
حاکم در آلاان آن سا ها ،که در روی کار آمدن هنتلر مؤثر بودند ،پی برد (کراکارر.)8 :0811 ،
هاچننن ،کراکارر بر آن است که از فنلمها میتوان برای مطالعة رفتار مردم دیگیر کشیورها
استفاده کرد .او در مقدمة کتاب خود فنلمهای یک ملت را وسنلهای میداند که سیط فکیر آن
ملت را به شکلی مستقنمتر از سایر رسانههای هنری منعکس میکنید و بیرای ایین موضیو دو
دلنل ذکر میکند:
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[ .]0فنلم هرگز محصو کار یک فرد ننست .او از قو پودوفکنن ،کیارگردان روس ،خصیلت
اجتااعی فنلمها را مورد تأکند قرار میدهد .به این ترتنب که یک مدیر صنعتی بدون کارگرها و
سرکارگرهایش هنچ دستاوردی نایتواند داشته باشد .در نتناه ،از آناا که هر گروه تولند فینلم
مخلوطی از عالیق و گرایشات ناهاگون را شامل میشود ،کار تنای خصوصنات فردی را به نفیع
خصوصناتی که بنن بسناری از آدمها مشترک است کنار میگذارد (کراکارر.)2 :0811 ،
[ .]2مخاطبان فنلمهای سنناایی تودههای مردم هستند .در نتناه ،میتیوان چنینن فیرض
کرد که فنلمهای پُرطرفدار یا دقنقتر تمهای اصلی پُرطرفیدار فینلمهیا ننازهیای مشیترک بینن
تودهها را ارضا میکند .او ،در توضن این عقندۀ رایج که هالنوود تفکر مردم را گاراه مییکنید و
آنچه آن ها طلب میکنند را به آن ها نایدهد ،اشاره میکند :نفوذ گایراهکننیدۀ سیرگرمیهیای
هالنوود را نباید بنش از آنچه هست انگاشت ،چرا که مخاطب و فروش فنلم برای هالنوود بسینار
مهم است و در طوالنیمدت مابور است که تن دردهد .این خواستههای مردم است که ماهنیت
فنلمهای هالنوود را معنن میکند (کراکارر.)2 :0811 ،
به عقندۀ کراکارر ،فنلمها ایدرولوژی خالص را بازتاب نایدهند ،بلکیه انعکیاس گیرایشهیای
روحی و روانی اند یعنی آن الیههای عانق تفکر اجتااعی که کم و بینش در ضیانر ناخودآگیاه
قرار دارند .او بر این باور است که تمهای محبوب ناادهای بنرونیی و کشیاکشهیای درونیی را
مشخص میکنند .نظریة اصلی او در کتابش ایین اسیت کیه در فینلمهیای نایایشداده شیده در
آلاان ،در سا های  0303تا  ،0388می توان نشانههایی از بیه قیدرت رسیندن هنتلیر را دیید و
نتناه گرفت که این استقبا و خصلتهای جاعیی بیه بیروز ییک دیکتیاتوری خشین خواهید
اناامند .او چننن استدال میکند:
آمادگی غریب آلاانیها برای پذیرش نازیسم پذیرش یک ایدرولوژی در خودآگاه مردم نبود،
بلکه اتفاقی بود که در عاق باور آنها روی داده بود (.)Kracauer,1947: 12
جستوجوی اصلی در این تحقنق دستیافتن به این پرسش است که آییا ،هاچیون نظرییة
کراکارر ،میتوان ویژگیهای روانی مردم ایران را در سنناای این کشور دنبا کیرد .بیه عبیارت
دقنقتر ،آیا با استفاده از قهرمانی به منزلیة یکیی از عناصیری کیه ویژگییهیای روانیی میردم و
ایدرا های ذهنی آنها را نشان میدهدی میتوان ویژگیهای روانی میردم اییران را در سینناای
دورۀ مورد بررسی (دهة  )0831به دست آورد؟ و اگر پاسخ به ایین پرسیش مثبیت اسیت ،ایین
ویژگیها در دورۀ مورد بررسی چه مواردی است؟

روش تحقیق
بییرای اجییرای اییین تحقنییق و جاییعآوری اطالعییات مییورد نظییر از منییان روش تحقنییق کنفییی
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سه تکننکی تحلنل سیاختاری پیراپ ،تحلنیل رواییت و مطالعیة اسینادی ی انتخیاب و از آنهیا
استفاده شد.

روش تحلیل ساختاری پراپ
قهرمان در تحقنق پنشِ رو شخصنتی است که والدیانیر پیراپ آن را در الگیوی خیود قهرمیان
مینامد و کارکردهایی را به او نسیبت مییدهید :مقابلیه ،دریافیت عامیل جیادویی و عروسیی از
مهمترین کارکردهای آن است .روش پنشنهادی پراپ بر این اصل استوار است:
بررسی داستانها بر مبنای تاریخ یا شخصنتها حاصیلی جیز گیمشیدن در کیال پنچنیدۀ
حوادث ندارد و به هانن دلنل برای کار خود مبنا را کارکردهایی قرار مییدهید کیه هیر ییک از
شخصنتها بر عهده میگنرد و معتقد است که بر مبنای هانن کارکردهاست کیه شخصینتهیا
شکل میگنرند (پراپ.)3 :0813 ،
غنر از سه کارکرد اصلی که پراپ به قهرمان نسبت میدهید ،قهرمیان داسیتان کارکردهیای
دیگری هم دارد .بر هانن اساس ،برای پنداکردن قهرمان از این کارکردها هم اسیتفاده شید .در
واقع ،شخصنتی در فنلم قهرمان خواهد بود که حداکثرِ این کارکردها را در داستان داشته باشد:
محرومنت به قهرمان اعالم میشود (تعاد اولنة زندگی قهرمان بر هم میخورد) /قهرمان به
مقابله برمیخنزد /.قهرمان خانه را ترک میکند /.قهرمان آزمیایش مییشیود :عامیل جیادویی را
دریافت میکند یا در برابر آن واکنش نشان مییدهید /.قهرمیان بیه شییء میورد نظیر رهنایون
میشود /.قهرمان و ضدقهرمان به رویارویی میپردازند /.به قهرمان انگ زده مییشیود /.قهرمیان
بازمیگردد ،تعقنب میشود و سراناام از تعقنب میرهد /.قهرمان به طور ناشیناس بیه خانیه ییا
جایی رهناون میشود /.تکلنف دشواری بر عهدۀ قهرمان گذاشته مییشیود /.قهرمیان شیناخته
میشود /.به قهرمان ظاهر تازهای داده مییشیود /.قهرمیان ازدواج مییکنید و بیر تخیت شیاهی
مینشنند.

تحلیل روایت (همنشینی)
علم نشانهشناسی ،به اعتقاد سوسور ،شیامل دو بُعید «هیمزمیانی» و «درزمیانی» اسیت :تحلنیل
درزمانی بر تسلسل پنشامدها ،که روایت قصه را میسازد ،متارکز اسیت (سیاختار هانشیننی)
تحلنل همزمانی متن به دنبا الگوی تقابلی نهفته در متن است (ساختار جانشیننی) (آسیابرگر،
 .)23 :0813در تحقنق پنشِ رو ،منظور نگارندگان نه بررسی معنای نهفته در متن ،بلکه معنای
آشکار متن است .بنابراین ،در این تحقنق فقط از تحلنیل رواییت ییا هانشیننی اسیتفاده شید.
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تحلنل روایی فنلم یکی از شاخههای جدید تحقنقات نشانهشناختی است که از بطن نوآوریهای
نقادانهای که در دهة  0311تعریف جدیدی از نظریة فنلم اراره دادند سر برآورده است .یکیی از
کاملترین تعاریف دربارۀ روایت متعلق به موننکا فالدرننک است:
روایت بازناایی یک جهان ماکن به وسنلة زبان کالمی و یا تصویری [است] که در مرکز آن
یک یا چند شخصنت انسانی یا شبنه انسانی قرار دارنید کیه وجیود آنهیا درون زمیان و مکیان
ویژهای قرار گرفته و در بنشتر مواقع کنشهای هدفاند را دنبا میکننید (Fludernik, 2009:
).6
تحلنل روایی هاچون هاة تحقنقات نشانهشناختی قصید دارد نظیام عانیقتیر تیداعیهیا و
روابط فرهنگیای را آشکار سازد که از خال فرم روایی بنان میشوند .عناصر قراردادی سیاختار
روایی (شخصنتها ،الگوبندی طرح ،توطئه ،صحنهبندی ،نقطة دید و زمانبندی) ،در صورتی که
از پس منشور روششناسی دیده شوند ،میتوانند به مثابة نظامهایی تلقی شوند که منطبیق بیر
رمزگان مختلف ساختار و سازمان یافتهاند (استم.)003 :0813 ،
با استفاده از روش تحلنل روایت ،تحلنلگر میتواند «به تازیة ساختارها و اجیزای معناسیاز
بپردازد ،بدون اینکه ابژۀ مطالعهاش را از حالت ییک کیل معنیادار خیارج کنید» Hanson et al.,
) .)1998: 16بدین ترتنب ،قهرمان در فنلم ،که بر اساس الگوی پراپ شناسایی شید ،بیا کایک
تحلنل روایی و در بافت فنلم تحلنل شد.

روش اسنادی
اگرچه بازۀ مورد نظر این تحقنق ،یعنی دهة  ،0831فاصلة چندانی با نگارش این پژوهش ندارد،
برای بهدستآوردن اطالعیات دقنیقتیر از وضیعنت سناسیی و اجتایاعی در ایین دوره از روش
اسنادی استفاده شد .داشتن اطالعاتی دربارۀ وضعنت سناسی و اجتااعی ایین دوره و تغننراتیی
که در آن اتفاق افتاد برای این تحقنق ضروری است .بنابراین ،نشریات ادواری و تخصصیی مهیم
این دهه برای یافتن آمارها ،اطالعات و تحلنلهای متخصصان دربارۀ شرایط اجتایاعی ،سناسیی
و اقتصادی و تغننراتی که جامعة ایران در این دهه دچار آن شده است بررسیی شید .عیالوه بیر
این ،یکی از پرسشهای فرعی تحقنق مقایسیة قهرمیان دهیة حاضیر بیا قهرمیان دورۀ میوج نیو
( 0813تا  )0821است یعنی دورهای که منتهی به انقالب اسالمی شده است .بیرای پاسیخ بیه
این پرسش ،از پایاننامة «مطالعة قهرمان سنناای موج نو ایران» (حسنپور امنری ،)0833 ،بیه
منزلة یکی از اسناد ،استفاده شد.
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جامعة آماری
بر اساس تعریف پرویز اجاللی از سنناای عامهپسند ،پُرفروشترین فنلمها در دورۀ مورد بررسی،
یعنی سا های  0831تیا  ،0833مبنیای اطالعیاتی تحقنیق قیرار گرفیت .در واقیع ،بیر اسیاس
اطالعاتی که بنناد سنناایی فارابی در هر سا دربارۀ منزان فروش فنلمها اعالم میکند ،جامعیة
آماری این تحقنق شکل گرفت و برای هر سا هم دو فنلم انتخاب شد.
سا اکران
0831
0830
0832
0838
0831
0832
0831
0831
0833
0833

رتبة او
سگکشی
نان ،عشق ،موتور هزار
توکنو بدون توقف
مارمولک
مکس
آتشبس
اخراجیها
دایرۀ زنگی
دربارۀ الی
ملک سلناان

رتبة دوم
پارتی
0
من ترانه  02سا دارم
عروس خوشقدم
دورل
چهارشنبهسوری
منم مثل مادر
توفنق اجباری
چارچنگولی
2
دوخواهر
پوپک و مش ماشاهلل

یافتههای تحقیق
پس از مطالعة بنست فنلم پُرفروش این دهه ،قهرمان هر فنلم بر اساس رویکرد پیراپ شناسیایی
شد و با کاک تحلنل روایت ویژگیهای آنها استخراج شد .امیا ،بیه دلنیل کابیود جیا در ایین
مطالعه از منان بنست فنلم فقط یک فنلم ،من ترانه  02سیا دارم ،در ایین بخیش آورده شید.
پس از آن ،ویژگی مشترک نهایی این بنست قهرمیان ذکیر شید .در پاییان هیم تحلنیل شیرایط
اجتااعی -سناسی این دهه و نتایج تحلنل نهایی فنلمها آورده شد.
من ترانه  02سا دارم
فروش 832 :منلنون تومان0830 -
کارگردان :رسو صدر عاملی
بازیگران :ترانه علندوستی ،مهتاب نصنرپور ،حسنن محاوب ،منالد صدرعاملی و...
 .0کاله قرمزی و سروناز ،پُرفروشترین فنلم سا  ،0830به دلنل شخصنتهای کودکانه در تحقنق کنار گذاشته
شدند.
 .2فنلم اخراجیهای  ،2پُرفروشترین فنلم سا  ،0833به دلنل تکرار شخصنتهای فنلم اخراجیهای  ،0که در
سا  0831بررسی شده است ،کنار گذاشته شد.
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خالصة داستان
«ترانه» دانشآموز پانزدهسالهای است که مادرش فیوت کیرده و پیدرش در زنیدان اسیت .او بیا
مادربزرگش زندگی میکند .ترانه هم درسخوان است هم بعد از مدرسیه در ییک عکاسیی کیار
میکند تا به خانواده کاک مالی کند« .امنر» ،پسری که در فرشفروشی کار میکنید ،بیه ترانیه
اظهار عشق میکند و قصد دارد با او ازدواج کند .اما ،آنها محصلاند و مادر امنر بیا ایین ازدواج
موافق ننست .سراناام ،قرار بر صنغة محرمنت میشود تا مدتی بعد آن دو ازدواج کنند .پیس از
مدتی ،ترانه متوجه میشود که امنر ارتباطهای دیگری هم دارد و آنها از هم جدا میشوند .اما،
ترانه در مدت چهار ماهی که صنغة امنر بوده ،از او باردار میشود .ترانه سراغ مادر امنر مییرود،
اما مادر امنر ،که اتفاقاً خودش عضو اناان حاایت از زنان است ،حر او را قبو نایکند و بیه
ترانه تهات میزند .مادر امنر ،در نهایت ،به ترانه پنشنهاد میدهد کیه بچیه را سیقط کنید امیا
ترانه نایپذیرد .او بچه را به دننا میآورد و با مراجعه به دادگاه و با آزمایش مشیخص مییشیود
که بچه ،فرزند امنر و ترانه است .با آنکه ترانه اثبات میکند که بچهاش فرزند امنر اسیت ،بیدون
ذکر نام و نام خانوادگی امنر ،برای دخترش شناسنامهای با نام خانوادگی خود میگنرد.

قهرمان بر اساس کارکردهای پراپ
با توجه به سه کارکرد اصلی که پراپ به قهرمانان داسیتانش نسیبت مییدهید ی یعنیی مقابلیه،
واکنش به عامل جادویی و عروسیی قهرمان این فنلم «ترانه» است:
مقابله :هنگامی که به ترانه انگ دروغگویی زده میشود و خانم کشانری (مادر امنر) بیه او
میگوید که ماکن است فرزندش بچة امنر نباشد ،ترانه به مقابله برمیخنزد و برای اثبات ماجرا
تالش میکند.
واکنش به عامل جاودیی :عامل جادویی برای ترانه نتناة آزمایشهیایی اسیت کیه ثابیت
میکند امنر پدر دخترش است.
عروسی :هد ترانه اثبات راستگوییاش است و داشتن یک خانوادهی که در نهایت هم بیه
آن دست مییابد.

روایت فیلم
ترانه پرننان ،قهرمان فنلم ،یک دختر معاولی است مثل هر دختر معاولی دبنرستانی مهربیان،
محاوب و کای بازیگوش است .البته ،یکی از دانشآموزانی که ،به قیو میدیر مدرسیه ،هیم در
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درس ناونه است هم در اخالق و احساس مسئولنت .از نحوۀ رفتار پدر ترانه ،که در زندان اسیت
و ننز رفتارهای خودش ،به نظر نایرسد که او متعلق به طبقة پاینن جامعه باشد .اما ،آنها فعالً
وضعنت مالی خوبی ندارند و ترانه مابور است در کنار تحصنل کار هم بکند .ترانه دختری است
مهربان ،فداکار ،بامسئولنت ،صبور ،درسخوان و . ...او ناونة کاملی از دختری است که بهخیوبی
جامعهپذیر شده و به وظایفش آگاه است .ترانه علندوستی ،بازیگر نقش ترانه در فنلم ،میگوید:
شخصنت ترانه زیادی مثبت است ،اصالً قرار نبود ترانه ییک آدم عیادی باشید .او بیه نیوعی
شخصنت آرمانی داشت .با این حا  ،من فکر میکنم این جور آدمها هم وجیود دارنید ،ولیی بیه
چشم نایآیند .انگنزۀ ترانه تنهایی است .او از جامعة دور و برش خنلی خوبی ندییده کیه حیاال
اهانتی به حذ شدنش بدهد .البته ،من اسم آن را مطرودشدن مییگیذارم و نیه حیذ شیدن.
ترانه دلش میخواسته خانواده داشته باشد و اصالً هیدفش از ازدواج هاینن اسیت (علندوسیتی،
.)21 :0831
بیتاربگی و سادگی ترانه در برخورد با امنر نشان مییدهید کیه او از قواعید پذیرفتیهشیدۀ
زندگی یک دختر ایرانی پنروی کرده .به هانن دلنل است که پنش از امنر هنچ ارتباط دیگیری
نداشته و وقتی میفهاد کسیی دوسیتش دارد او هیم عاشیق مییشیود .ترانیه ،ناخواسیته ،وارد
ماجراهایی میشود که هنچ اطالعی دربارۀ آنها ندارد ماجرایی که موقعنت ترانیه را بیه عنیوان
یک دختر مظلوم واقعی در فنلم تثبنت میکند .اما ،ترانه ویژگیهایی دارد کیه او را از وضیعنت
یک قربانی صد درصد خارج میکند .او با اعتااد به نفس است و بر تواناییهیای خیودش متکیی
است و زبان دفا کردن از خودش را هم دارد .پس از آنکه مادر امنر چند بار به مدرسه میآید و،
در نهایت ،سراغ مدیر مدرسة ترانه میرود ،میگوید« :رفته سراغ خانوم منرزایی ،فکر کرده ازش
میترسم!» عالوه بر این ،ترانه واقعبنن و صادق است و برخورد مستقنم را تیرجن مییدهید .او
هم با خود هم با اطرافنانش صادق و روراست است .ترانه تصانم مییگنیرد کیه مقاومیت کنید
هاان طور که تا پنش از این زندگیاش را به جلو برده است.
میتوان راز ایستادگی ترانه را در شنوۀ تربنتی او جست .ترانه برای بیمصر شدن و به خود
واگذاشتهشدن فرصتی ندارد و این طور است که مرگ مادر و زندانیشدن پدر نهتنها شخصینت
او را فرونایریزد ،که قوت شخصنتش را سبب میشود .اولنن دردهای زایایان در رسیتوران بیه
ترانه حاله میکند ،در حالی که جایاعتی شیاد و خنیدان دور و بیرش را گرفتیهانید (خاکسیار،
.)28 :0831
ترانه دختری است که خودش را بنشتر از دیگران مقصر میداند .وقتی متوجه میشود باردار
است ،به خودش میگوید« :گند زدی ترانه .حاال میخوای چی کار کنی؟ تو پُررو شدی ،از بیس
که هاه گفتن چه دختر خوبی!» یا «منم میخواستم خونواده داشیته باشیم ،امیا خیودم کیردم.
خودمم باید جورش رو بکشم ».با این هاه ،تقیدیرگرا هیم هسیت و فرزنیدش را خواسیت خیدا
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میداند و به هانن دلنل بر بودن و نگهداشتن او اصرار دارد« :اما حاال دیگیه بیرام مهیم ننسیت.
خونوادۀ من از من شرو میشه .خدا خواسته ،منم میتونم ».او ،سراناام ،فرزندش را بهسیختی
به دننا میآورد.
ترانه نااد یک زن مظلوم و ستمدیده اسیت کیه هیم دسیت روزگیار بیر او جفیا کیرده هیم
اطرافنانش .او سکوت و صبر میکند و حاال با ایین شیرایط بایید گلینم خیودش را از آب بنیرون
بکشد .بعد از به دننا آمدن بچه ،ترانه میخواهد برای او شناسنامه بگنیرد ،امیا بیدون اسیم پیدر
نایتواند به این ترتنب مبارزۀ تازهای آغاز میشود .حاال برای اینکه ثابت کنید دختیرش فرزنید
امنر هم است تالش میکند و هر کاری که میتواند اناام میدهد تیا درسیتی خیودش را ثابیت
کند و سراناام موفق میشود .اما ،با آنکه میتواند اسم امنر را برای شناسنامة دخترش بگنرد ،او
را الیق پدری دخترش نایداند و نایخواهید اسیم او در شناسینامه بنایید .بیا وجیود ایین ،راه
بازگشت را برای امنر باز میگذارد تا خودش مسیئولنت کیاری را کیه کیرده بیر عهیده بگنیرد و
خودش شناسنامهای برایش بگنرد.
ویژگیهای ترانه ،قهرمان فنلم ،را اینطور میتوان خالصه کرد:
 زن است.
 به طبقة متوسط تعلق دارد.
 اخالقگراست.
 مطابق با الگوهای زن ایرانی ،یعنی مهربان و فداکار ،بار آمده.
 صبور است و تا جایی که بتواند در برابر نامالیاات سکوت میکند.
 لاباز است.
 در رسندن به هدفش ثباتقدم دارد.
 هنگامی که مابور باشد مقاومت کند ،میایستد و تالش میکند.
 به آینده امندوار است.
 به طبقة متوسط تعلق دارد.
 اشتباهاتش را میپذیرد و در صدد جبران آنهاست.
 باهوش و تواناند است.
 با وجود اینکه احساس ناتوانی و نابرابری میکند میجنگد.
 به اخالقنات پایبند است.
 به هدفش اعتقاد دارد.
 وضعنت موجود را نقد میکند.
 قربانی است و از او سوء استفاده میشود.
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 اهل انتقام ننست.
 به آینده امندوار و خوشبنن است.
در این تحقنق نوزده فنلم دیگر هم به هانن ترتنب تحلنل شید و قهرمانیان و ویژگییهیای
آنها شناخته شد .اما ،نکتة درخور توجه آن است کیه اگیر بخیواهنم ویژگییهیای ایین بنسیت
قهرمان را خالصه کننم و از منان آنها به تصویر واحدی دست ییابنم ،چنیدان موفیق نخیواهنم
بود ،زیرا تصویر این قهرمان از ابتدا تا انتهای این دهه تغننر یافته است و هاان طور کیه میدتی
بعد خواهنم دید ،تغننر شرایط زیست اجتااعی موجب تغننر این ویژگیها شده اسیت .بهتیرین
راه برای طبقهبندی خصوصنات این قهرمانان دیدن آنها بر پنوستاری است که قهرمان گیاه در
آن بسنار عالگرا و حتی خشن است و گاه در انتظیار معایزۀ خداونید نشسیته اسیت .در ایین
پنوستار به طور کلی دو گونه قهرمان مشاهدهشدنی است که یکی از آنهیا در هیر برهیة زمیانی
غالب است :قهرمان فاعل و قهرمان منفعل.
گونة فاعل :از منان فنلمهای مورد بررسی نُه قهرمان در این بخش قرار میگنرد غنر از دو
فنلم ،قهرمانان این فنلمها زنها هستند .قهرمانان فنلمهای سگکشی ،پارتی ،من ترانه  02سا
دارم ،مارمولک ،دورل ،چهارشنبهسوری ،آتشبس ،منم مثیل میادر ،داییره زنگیی و دربیارۀ الیی
ناایندگان این طنفاند .مهمترین ویژگی این قهرمانان آن است که نسبت به وضیعنت فیردی و
اجتااعی خود خودآگاهی دارند و برای بهبود این وضعنت دست به عال میزنند.
به طور کلی ،قهرمانان این طنف به طبقة متوسط تعلق دارند و دارای ایاان و اعتقاد و شنوۀ
فکری هستند .این قهرمانان اگرچه در سنتها ریشه دارند ،سنتی ننستند و آمادۀ پذیرش عقاید
جدید هستند .آنها آرمانهایی دارند ،اما در وضعنت موجیود میوانعی بیرای رسیندن بیه آنهیا
میبننند .آنها از وضعنت فردی یا اجتااعی خود ناراضیاند و در واقع منتقد وضعنت موجودند
به هانن دلنل ،به مقابله و مبارزه میپردازند ،حتی اگر نتناة آن موفقنتآمنیز نباشید .قهرمیان
در این مقابله ثبات قدم و پشیتکار دارد .البتیه ،مقابلیه و مبیارزۀ آنهیا در چهیارچوب قیانون و
اخالقنات است و پا را از آن فراتر ناییگذارنید .ایین قهرمانیان اگرچیه ماکین اسیت ضیدقانون
باشند ،قیانون تیازهای هیم ایایاد ناییکننید .مقابلیة ایین قهرمانیان بیرای رسیندن بیه هید
طنییف وسیینعی را در بییر میییگنییرد ،از معاملییه و نقییش بییازی کییردن گرفتییه تییا اعتییراض در
چهارچوبهای قانونی و دعیوا و گفیتوگیو .ایین قهرمانیان حتیی هنگیامی کیه تیوان مقابلیه را
هم از دسیت مییدهنید ،هینچگیاه دسیت بیه خشیونت ناییزننید .آنهیا در چنینن شیرایطی
سکوت میکنند و صبر پنشه مییسیازند ییا فیرار مییکننید و از آن شیرایط مییگریزنید .ایین
قهرمانییان ،کییه معاییوالً زنییان نااینییدگان آنانیید ،بییه آینییده امندوارنیید .قهرمانییان نییو او
اگرچییه در سیینتهییا ریشییه دارنیید و کاییی هییم چاشیینی محافظییهکییاری ،بییرخال گونییة دوم
عالگرا هستند ،اما اگر نتواننید بیه خواسیتههایشیان برسیند ،دسیت بیه خشیونت ناییزننید.
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سکوت و صبر میکنند یا گاهی صحنه را خالی میکنند ،ضان آنکه چشماندازشان به آینده ننز
معاوالً امندوارانه است.
گونة منفعل :از منان فنلمهای پُرفروش دهة  0831یازده قهرمان زیرمااوعیة ایین بخیش
قرار میگنرد غنر از قهرمان فنلم عروس خیوشقیدم ،بقنیة قهرمانیان میرد هسیتند .قهرمانیان
فنلمهای نان ،عشق و موتور هزار ،توکنو بدون توقف ،عیروس خیوشقیدم ،مکیس ،اخراجییهیا،
توفنق اجباری ،چارچنگولی ،دو خواهر ،سلناان نبی و پوپک و مش ماشاهلل در ایین طنیف قیرار
میگنرند .دستة دوم قهرمانان چندان شباهتی بیه گیروه او ندارنید .مهیمتیرین تفیاوت آنهیا
بیخبری و ناآگاهی و هانن طور انفعا آنهاست.
آنها از وضعنت فردی و اجتااعی که در آن به سر میبرند بیخبرند یا اصیوالً عالقیهای بیه
کسب آگاهی و در نهایت مشارکت ندارند .آنها اصوالً ترجن میدهند به واقعنیت نزدییک هیم
نشوند و در دننای خنده و فراموشی غرق شوند .در واقع ،این طنف دغدغیهای ندارنید .بنیابراین،
کسب آگاهی ،اعتراض و مقابلهای هم در کار ننست .آنها از زندگیشان لذت میبرند و ،به قیو
معرو  ،خوشاند .این قهرمانان معاوالً از وضعنت مالی مناسبی برخوردارنید و ظیاهری جیذاب
دارند .اصوالً غای هم در زندگی آنها نایتوان دید .شاید مهمترین مشیکل آنهیا خیالیبیودن
جای عشق است که سراناام در پایان فنلم به آن دست مییابند .این نو قهرمان قهرمانِ سنتی
است و اگرچه معاوالً تقدیرگراست ،گاهی چندان پایبندی هم به اخالقنات نیدارد .او بیهراحتیی
دروغ میگوید ،کالهبرداری میکند و خال های کوچکی مرتکب میشود .در واقع ،ایین قهرمیان
اهل لذت بردن و الکی خوش اسیت و خیال هیای او هیم از سیر تفینن اسیت .در جیدو زییر
خصوصنات این دو دسته قهرمان با هم مقایسه شده است:
گونة فاعل
به طبقة متوسط تعلق دارد.
از وضعنت خود آگاهی نسبی دارد.
مشکلی دارد که در صدد رفع آن است.
به وضعنت موجود اعتراض دارد.
دست به مقابله میزند.
در چهارچوب قانون عال میکند.
ایدرالنست است.
اخالقگراست.
در صورت عدم توانایی فرار میکند یا سکوت.
برای رسندن به هد خشونت نایکند.
به آینده امندوار است.

گونة منفعل
به طبقة پاینن یا باالی اجتاا تعلق دارد.
از وضعنت خویش آگاهی ندارد.
اصوالً مشکلی ندارد و در حا لذتبردن است.
اعتراضی در کار ننست.
مقابلهای در کار ننست.
حرفی از قانون به منان نایآید ،گاهی قانونگریز است.
هد خاصی ندارد.
چندان پایبند به اخالقنات ننست.
بهراحتی به هدفش میرسد.
اصوالً به تالش بنشتر و اعاا خشونت ننازی ندارد.
حر از امند ییا ناامنیدی ننسیت ،امیا بنشیتر از حیا لیذت
میبرد.
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بیان شرایط سیاسی -اجتماعی معاصر فیلمها
بر اساس مطالعات اسنادی ،میتوان شرایط زیست ایرانی دهة  0831را اینگونیه خالصیه کیرد.
این شرایط تقریباً از اواسط این دهه دچار تغننر شده است .محور این تغننرات را میتیوان امنید
به آینده دانست .مهمترین ویژگیهای سناسی ،اقتصادی و اجتااعی این دهه را میتوان اینطور
خالصه کرد:
 قدرت اجرایی از اصالحطلبان به اصو گرایان و محافظهکاران انتقا پندا کرد (پارسیا،
.)08 :0831
 حاکانت ایدرولوژی مشخص و قابلقبولی اراره نکیرد (طیاهری 18 :0833 ،حسینی،
.)22 :0831
 شور و شوق طبقة متوسط به مشارکت سناسی کاهش یافت (سایت وزارت کشیور بیه
نقل از هاشهری آنالین.)0832/3/23 :
 اعتقاد عاومی به مذهب کاهش یافت (ارمکی ،خبرآنالین.)0831/8/28 ،
 بنکاری و تورم افزایش یافت و وضعنت اقتصادی و معنشتی مردم دشوارتر شد (نشریة
الکتروننک سایت مرکز آمار ایران ،بهار  0831سایت وزارت کار به نقل از خبرگیزاری
ایرنا 0832/01/21 ،روزنامة شرق.)31/8/23 ،
 با معترضان به نتناة انتخابات سا  0833برخورد شد.
 منزان مهاجرت ،بهویژه مهاجرتِ نخبگان فکیری و سناسیی ،افیزایش یافیت (سیازمان
گزارشگران بدون مرز به نقل از رادیو زمانه.)0833/1/21 ،
 عوامگرایی و پوپولنسم رواج یافیت (سیعند حاارییان بیه نقیل از «احیوا و اقبیا »،
مهرنامه 03 :0833 ،قوچانی.)1 :0831 ،
 ادبنات نظام اجرایی کشور به ادبنیات طبقیات پیاینن جامعیه نزدییک شید (غفارییان،
.)12 :0831
 دروغ و بیاخالقی در سیطوح مختلیف ،از اجتایا تیا سناسیت ،رواج یافیت (آرمینن،
دیهنای و علویتبار.)82 :0831 ،
 آزادیهای فردی محدود و دسترسی آزاد به اطالعات مشکلتر شد.
 منزان خشونتهای خانوادگی و جیرم و جناییت افیزایش یافیت (هاشیهری آنالیین،
 0831/2/0سایت روزنامة دننای اقتصاد.)0831/2/2 ،
 شکا های اجتااعی افیزایش یافیت و نیوعی ازهیمگسینختگی اجتایاعی رواج یافیت
(ارمکییی ،خبییر آنالییین 0831/8/28 ،مییدنی 22 :083 ،قاضیینان ،رادیییو فییردا،
)0831/1/01
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ناامنی روانی مردم بنشتر شد و امند به آینیده کیاهش یافیت (سیایت انااین علایی
حقوق.)0831/3/22 ،

پاسخ به پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی :قهرمان فنلمهای سنناایی دهة  0831چه ویژگیهایی دارد؟
در این تحقنق بنست فنلم پُرفروش دهة  0831بررسی و خصوصنات قهرمانان این فینلمهیا
استخراج شد .از منان بنست فنلم مورد بررسی دوازده فنلم دارای میرد قهرمیان و هشیت فینلم
دارای قهرمان زن بودند .پس از بررسی فنلمهیای میورد نظیر و تحلنیل آنهیا ،بایید گفیت کیه
نایتوان برای قهرمان این دهه ویژگیهای متصلب و تغننرناپذیری قاریل شید ،بلکیه بایید آن را
روی طنفی توصنف کرد که در دورههای مختلف این ویژگیها دچار تغننیر مییشیوند .بیه نظیر
میرسد «خودآگاهی» و «عالگرایی» محور این تغننر باشد و بر اساس آن میتوان این طنف را
توصنف کرد.
بدین ترتنب ،میتوان نتناه گرفت که قهرمان این دهه با یک گسست مواجه شده :ننای به
وضعنت خودش و آنچه در دور و برش میگذرد حساس است و به مقابله میپردازد و ننم دیگیر
چننن ننست و اتفاقاً به مرور زمان این ویژگی را از دسیت مییدهید .قهرمیان ایین دهیه اصیوالً
نایداند چه وضعنتی دارد و در جامعهاش چه اتفاقاتی در حا رخدادن است .میتوان بنان کرد
که ویژگی مشترک این دو طنف ،با اندکی اغااض ،قانونگرایی است.
پرسشهای فرعی:
ی آیا خصوصنات این قهرمانان با تغننر و تحوالت دهة  0831دچار تغننر شده؟
هنگامی که بخواهنم ارتباط این قهرمانان و شرایط معاصرشیان را بررسیی کنینم بیه نتیایج
معناداری خواهنم رسند .با مقایسة سا ساخت هر فنلم و قهرمانانِ فینلمهیا مییتیوان بیه ایین
نتناه رسند که طی دهة  0831همگام با تغننر شرایط قهرمان هیم دچیار تغننیر شیده و ایین
اتفاق از اواسط نناة دهة  0831بهمرور رخ داده است.
ی منان خصوصنات قهرمانان فنلمهای سنناایی با شرایط اجتااعی معاصرشان چه رابطیهای
وجود دارد؟
هاان طور که گفته شد ،با تغننرِ شرایطِ زیستیِ جامعه قهرمان هم تغننیر کیرده .قهرمانیان
گونة او  ،که در سطور باال به توصنف آنها پرداختنم و مهمترین وجه تاایز آنها «خودآگاهی»
و «عالگرایی» بود ،بنشتر در سا های ابتدایی دهة  0831به تصویر کشنده شدهاند و قهرمیان
گونة دوم در نناة دوم این دهه .قهرمیان فاعیل در دورهای حنیات دارد کیه اگرچیه در شیرایط
ایدرالی به سر نایبرد ،برای تغننر و مقابله تالش میکند .این قهرمان به نوعی بازتیاب واقعنیات
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جامعه و مخاطبانش است .میتوان گفت که مردم در شرایطی به سر میبرند کیه از آن رضیایت
ندارند ،اما به هر حا تالش میکنند .اما گونة دوم قهرمان دهة  0831بیا شیرایط جامعیة خیود
شباهتی ندارد .قهرمان دهة  ،0831برخال حساسنتهایی که در اوایل این دهه داشیت ،دیگیر
به آنچه در دور و برش میگذرد حساس ننست و نایخواهد چنزی هم دربارۀ آن بداند .تیرجن
میدهد به جای مقابله با شرایط ناخوشایند سناسی ،اقتصادی و روانی خوش باشید ،بخنیدد و از
زندگیاش لذت ببرد.
به طور خالصه ،این قهرمان به دلنل تغننر شرایط اجتااعی دوپاره شیده اسیت :یکیی دارای
تصویری واقعی و زمننی است و دیگری رؤیاری و غنرحقنقی .مییتیوان گفیت بیا تغننیر شیرایط
جامعه و سختترشدن آن این تصویر واقعی کمکم به قهرمان ایدرا و غنرواقعی تبدیل میشیود
که مخاطب میتواند با او در رفاه ،خوشی و لیذتهیا غوطیه بخیورد و بخنیدد و فرامیوش کنید.
میتوان این طور نتناهگنری کیرد کیه وضیعنت جامعیه در ننایة نخسیت ایین دهیه آرامتیر و
منطقیتر است و هر قدر که این شرایط سختتر و تحالناپذیرتر شده ،قهرمان ننز تغننر شیکل
داده و رؤیاییتر و غنرواقعیتر شده است.
ی تصویر این قهرمان (در دهة  )0831تیا چیه حید بیا تصیویر قهرمیان در دهیة ( 0821اوج
قهرمانپروری در سنناای قبل از انقالب) منطبق است یا با آن متفاوت است؟
مهمترین ویژگی قهرمان دورۀ موج نو اعتراض بود قهرمیانی کیه قنصیر نایاد آن بیود .ایین
قهرمان با محافظهکاری نسل قبلش مخالفت میکرد ،ناامند و ناراضی بود و د ِ خوشی از قیانون
نداشت .برای رسندن به هدفش حاضر بود دست بیه خشیونت بزنید و حتیی جیانش را بیر سیر
هدفش بگذارد .او با مایههای مذهبی به طبقة پاینن اجتاا تعلق داشت و برای مبارزه و مقابلیه
دیگران را هم تشویق میکرد .اگر نارضایتی از شرایط موجود و رسندن به هد ی آن هم بیه هیر
قناتیی مالک و معنار مقایسة قهرمان این دو دوره باشد ،قهرمان دهة  0831شیباهت کاتیری
به قهرمان دورۀ موج نو دارد.
قهرمان دهة  0831اگر هم نارضایتی داشته باشد و بخواهد به مقابله بپردازد ،حاضر ننسیت
هاة داشتههایش ،از جاله جان عزیزش ،را بر سر آن بگذارد حداقل در آینیدۀ نزدییک چنینن
تصانای ندارد .او ،که بنشتر در طبقة متوسط ریشه دوانده ،در چهارچوب قانون دست به عایل
میزند و اگر موفق نشود ،یا فرار میکند یا صبر پنشه میکند .شاید قهرمان این دهیه ،هاچیون
قهرمان موج نو ،کارد به استخوانش نرسنده و انگنزۀ کافی برای ایین کیار نیدارد .قهرمیان دهیة
 0831مثل قهرمان موج نو انقالبی ننست .او در بهترین حالت اصالحطلب است .اما ،تصویر ایین
قهرمان ثابت نایماند و با رسندن به اواخر دهیة  0831ایین قهرمیان حتیی از نقید و اعتیراض
اصالحطلبانهاش فاصله میگنیرد و در خلسیه و رؤیاگونیهای فرومییرود تصیویری کیه اخیتال
بسناری با شرایط کنونیاش دارد .در واقع ،اگر روند تغننر قهرمیان میوج نیو را روی ییک طنیف
212

تصویر قهرمان در سینمای عامهپسند دهة 4980

نشان دهنم ،او قهرمانی است که چهرهای خوش و خرم هاچون «علی بیغم» دارد و به مرور به
یک انقالبی تبدیل میشود .اما ،این قهرمان هاان روند اصالحطلبی را ،هاان طیور کیه دییدیم،
معکوس طی کرده و از چهرهای اصطالحطلب به چهرهای هاچون علیی بییغیم در اواخیر دهیة
 0831تغننر یافته .اگر از قهرمان موج نو ،یعنیی قهرمیانی کیه قنصیر نااینیدۀ آن بیود ،انتظیار
میرفت که به عالی انقالبی بپردازد و چند سا بعد انقالب اسالمی را رقم بزند ،از قهرمانی کیه
در اواخر دهة  0831به تصویر کشنده شده نایتوان چننن انتظاری داشت.

قهرمان موج نو
تعلق به طبقة فرودست و مایههای مذهبی
مخالفت با محافظهکاری نسیل پنشینن ،فراخیوانی بیه
مبارزه
تاایل به گرفتن حق به هر قنات ،خشونت ،مخالفیت
با قانون
ناامندی و نارضایتی
مرگ و پایان تلخ

قهرمان دهة 0831
تعلق به طبقة فرودست یا باال با مایههای مذهبی
اصالحطلب ،محافظهکار
حقی نایخواهد ،خشونتی ندارد
امندوار و راضی از زندگی
معاوالً پایان شنرین و درخشان

ی قهرمان دهة  0831بنشتر به کدام یک از دورههای تاریخی پنش از انقالب نزدیک است؟
اگر این قهرمان را با نُه تن قهرمانی سنناای ایران مقایسه کننم ،به نتایج جالبی میرسنم.
با مقایسة ویژگیهای این قهرمان و تن های قهرمانی شاخص در پایان دهة  ،0811بایید گفیت
تن قهرمانی این دهه بنشتر به تن لاپن ،بیغم و عاشیقپنشیه شیباهت دارد .در واقیع ،ایین
قهرمان در اواخر دهة  0831مایههای تن اعتراض و مقابلهگری سیا هیای ابتیدایی خیود را از
دست داده و به قهرمانی لاپن ،بیغم و عاشقپنشه تبدیل شده است.

نتیجهگیری
هاان طور که در بخش چهارچوب نظری توضن داده شد ،رویکرد بازتاب ،که مبنای نظری این
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پژوهش قرار گرفت ،بر این فرضنه استوار است که هنر آیننة جامعه است و میتوان از طریق آن
اطالعاتی دربارۀ جامعه به دست آورد .بر اساس رویکرد بازتیاب ،کیه زیگفریید کراکیارر آن را در
کتاب از گالنکاری تا هنتلر مطرح کرده و مبنای کار نگارندگان قرار گرفتیه ،فینلمهیا وسینلهای
مستقنم برای بازناایی روحنات و طرز فکر یک ملتاند .در واقیع ،افکیار و اعتقیادات میردم را از
طریق فنلمها میتوان بازخوانی کرد.
بر اساس این رویکرد ،باید گفت که روحنات و افکار مردم ایران در دهة  0831تغننر کرد و،
به عبارت بهتر ،دچار یک نو گسست شد .در اوایل دهة  ،0831حاکانت به طبقة متوسط و آرا
و اندیشههای آنها اهانت بنشتری میداد و ،به هاینن نسیبت ،میردم ننیز بیه آنچیه در دور و
برشان میگذشت حساس بودند .آنها با وجود مشکالت معاو  ،از مسارل اجتایاعی گرفتیه تیا
اقتصادی ،چشماندازی امندوار از آینده داشتند و برای بهبود وضعنتشان تالش مییکردنید .امیا،
کمکم ،از اوسط این دهه تا سا های پایانی آن ،به دالیلیی کیه توضین داده شید ،دچیار نیوعی
انفعا شدند ،امندشان را برای بهبود شرایط از دست دادند و در رؤیابافی و خنیا پیردازی غیرق
شدند .با بررسی این قهرمانان ،میتوان به این جاعبندی رسند که آنها دیگر ترجن میدهنید
به جای مقابله با شرایط ناخوشایند سناسی ،اقتصادی و روانی خوش باشند ،بخندند و از زنیدگی
لذت ببرند.

منابع
 .0آرمنن ،امنر (« .)0832تغننرات اجتااعی و سنناا در فاصیلة سیا هیای  0811ی ،»)0831
پایاننامة کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ علوم اجتااعی دانشگاه تهران.
 .2آرمنن ،محسن ،دیهنای ،خشایار و علویتبار ،علنرضیا (« .)0831اولینن دروغ را چیه کسیی
گفت؟» ،گفتوگو با هفتهنامة شهروند امروز ،شاارۀ پناپی .31
 .8آسابرگر ،آرتور ( .)0813روش تحلنل رسانهها ،ترجاة پرویز اجاللی ،تهران :مرکز مطالعیات و
تحقنقات رسانهها.
 .1آسابرگر ،آرتور ( .)0831روایت در فرهنگ عامنانه ،ترجاة محادرضا لنراوی ،تهران :سروش.
 .2اجاللی ،پرویز (« .)0811جامعهشناسی فنلمهای عامهپسند ایرانی :بازتیاب دگرگیونی جامعیه
در فنلمهای سنناایی ایران ( 0813ی  ،»)0821پایاننامیة دکتیری رشیتة جامعیهشناسیی،
دانشگاه آزاد اسالمی.
 .1اجاللی ،پرویز (« .)0833مصاحبه با پرویز اجاللی ،فنلم عامیهپسیند هاچیون رؤییای بعید از
مرگ» ،علی بهنژاد ،ماهنامة سنناایی  ،21ش .1
 .1استوری ،جان ( .)0832مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه ،ترجاة حسنن پاینده ،تهیران:
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آگه.
 .3استم ،رابرت ،بورگواین ،رابرت و فنلترمن ،سندی (« .)0813رواییتشناسیی فینلم» ،ترجایة
فتاح محادی ،فصلنامة فارابی ،ویژهنامة روایت و ضد روایت.
 .3پارسا ،کنان (« .)0831منوۀ مانوعة اصالحات» ،شهروند امروز ،شاارۀ پناپی .21
 .01پراپ ،والدمنر (« .)0813ریختشناسی قصههای پریان» ،ترجاة فرییدون بیدرهای ،تهیران:
توس.
 .00جاهد ،پرویز (« .)0811آلاان زیر سایة ترس» ،کتاب ماه هنر ،ش .8
 .02جاللی فخر ،مصطفی (« .)0831غذای سبک» ،ماهنامة فنلم ،ش .810
 .08حسیینپییور امنییری ،مهییدیس (« .)0833مطالعییة قهرمییان سیینناای مییوج نییو ایییران»،
پایاننامةکارشناسی ارشد ،دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
 .01حسنی ،محاد ( .)0831گفتوگوهایی دربارۀ نهانن انتخابات ریاست جاهوری ،قیم :مرکیز
پژوهشهای صدا و سناا.
 .02حسننیزاد ،ماند (« .)0811تحوالت اجتااعی و سنناای ایران (مدخلی بر جامعهشناسیی
سنناای ایران)» ،پایاننامة دکتری ،دانشکدۀ علوم اجتااعی دانشگاه تهران.
 .01خاکسار ،الهام (« .)0831ترانهای که از نغاهاش نگریخت» (یادداشتی بر فنلم من ترانیه 02
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