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مریم سادات نقیبی اصفهانی ،*4حسنعلی پورمند ،2مهدی کشاورز

افشار9

چکیده
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﺑﻪ مطالعة شراﻳط اجتماعی اواخر دﻫة  0731و ﺑازنماﻳی سینماﻳی آن در فیلم نفس
عمیق (شهبازی )0731 ،میﭘردازد .ﭘرسش اصلی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش تبییﻦ راﺑطة میان گفتمان مسلط
ﺑر جامعة اﻳران در دورة مزﺑور و مضامیﻦ سینماﻳی فیلم نفس عمیق است .فرضیة ﭘژﮋوﻫش اﻳژﻦ
است کﻪ فیلم نفس عمیق از ﺑستر اجتماعیاش ﺑازنماﻳیِ واقعگراﻳانﻪای دارد .ﻫدف اﻳﻦ ﭘژﮋوﻫش
تمرکز ﺑر مضامیﻦ فیلم نفس عمیق و شراﻳط اجتماعی دورة مورد نظژر اسژت تژا از اﻳژﻦ طرﻳژق
ﺑتوان ﺑﻪ وﻳﮋگیﻫاﻳی دسژت ﻳافژت کژﻪ معنژای فژیلم را در کژنش سیاسژی عصژر (سژاختارﻫای
فراﻫنری) نشان داد .روش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش توصژیفی -تحلیلژی اسژت و از روش مطالعژة تطبیقژی-
تمثیلی و روﻳکرد نظرﻳة ﺑازتاب سود میﺑرد .ﭘس از مطالعة فژیلم ،ﺑژﻪ مثاﺑژة ﻳژ مژتﻦ و مژرور
خوانشﻫای معتبر از شراﻳط اجتماعی ،سیاسی ،فرﻫنگی و اقتصادی زمانة مزﺑور ،ﻳافتﻪﻫا حژاکی
از آن است کﻪ فیلم نفس عمیق کامالً ﺑرآمده از شراﻳط اجتماعی ،فرﻫنگی ،تژارﻳیی و گفتمژانی
سال تولید آن است .در نتیجﻪ ،سازوکار اﻳﻦ فیلم فرﻫنگی -اجتماعی اسژت.

کلیدواژگان
ﺑازتاﺑندگی ،فیلم نفس عمیق ،گفتمان ،واقعگراﻳی.
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مقدمه
سینما ﭘُرمیاطبترﻳﻦ ﻫنر معاصر است .ﻫمچنیﻦ ،در میان ﻫنرﻫا ،ﺑیشترﻳﻦ ارتباط را ﺑا نهادﻫا و
گفتمان0ﻫای فرﻫنگ و جامعﻪای دارد کﻪ در آن تولیژد مژیشژود .سژینما مژیتوانژد واقعیژت را
نماﻳش دﻫد ﻳا امر غیرواقعژی را واقعژی جلژوه دﻫژد .ﻳکژی از شژاخﻪﻫژای مطالعژا سژینماﻳی2
جامعﻪشناسی سینماست؛ از مکتبﻫای اساسیِ آن ﺑازتاﺑندگی 7است .روﻳکژرد ﺑازتژاب نظرﻳژﻪای
کالن در جامعﻪشناسی است .اﻳﻦ نظرﻳﻪ ﺑر وﻳﮋگی ﺑازتابِ سژینما از ﺑاورﻫژا و ارزشﻫژای جامعژﻪ
تأکید میکند .البتﻪ ،منظور از ﺑازتاب ارائة ﻳ کپی عینژی نیسژت .گئژور لوکژا  ،1در نظرﻳژة
رئالیسم خود ،ﺑر آن است کﻪ ﻫنر واقعیت را ﺑازتاب میدﻫد ،اما اﻳﻦ واقعیت نژﻪ صژرفاً مجموعژﻪ
وقاﻳع و نﻪ فقط احساس است ،ﺑلکﻪ ﭘرتوی است از ﻳ قلمرو عینی از ارزشﻫژا (لوکژا :0733 ،
 .)031اﻳﻦ جملة لوکا در ارتباط ﺑا اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﻫنگامی ﺑیشتر معنادار میشود کﻪ ﺑدانیم خژود
فیلمِ نفس عمیق نیز ،در عیﻦ واقعگراﺑودن ،واقعیت صرف را توصیف نمژیکنژد (حسژنینسژب،
 .)12 :0732در واقع ،اﻳﻦ واقعیت دراماتیزهشده است.
فیلم نفس عمیق ،محصول سال  ،0730ساختة ﭘروﻳز شهبازی و سومیﻦ فیلم سینماﻳی ﺑلند
اوست .اﻳﻦ فیلم ﺑرندة سیمرغ ﺑلورﻳﻦ ﺑهترﻳﻦ فیلمنامﻪ از ﺑیستوﻳکمژیﻦ جشژنوارة فژیلم فجژر،
ﺑرندة جژاﻳزة فیپرشژی 5از جشژنوارة فژیلم ﭘوسژان ( ،)2117ﺑرنژدة جژاﻳزة وﻳژﮋة ﻫیئژت داوران
جشنوارة ﺑیﻦالمللی فیلم تورﻳﻦ 1ژ دورة ﺑیستوﻳکم (اﻳتالیا) و نامزد نهژاﻳی اﻳژران ﺑژرای جژاﻳزة
اسکار ﺑهترﻳﻦ فیلم خارجی سال ﺑود ( .)http://www.imdb.comاﻳﻦ فیلم ﻫمچنیﻦ در جشنوارة
کﻦ  2117نماﻳش داده شژد ( .)Zeydabadi-Nejad, 2009: 153نفژس عمیژق فژیلم مهمژی در
تارﻳخ سینمای اﻳران است؛ اﻳژﻦ فژیلم در زمژان اکژران ﺑژﻪ فیلمژی محبژوب در میژانِ جوانژان،
دانشجوﻳان ،روشنفکران و منتقدان اﻫل قلم ﺑدل شد« .ﺑسیاری خود را در فژیلم سژاده و عمیژقِ
نفس عمیق دﻳدند کﻪ ﺑی ﻫیج شعاری منعکسشان میکرد و مهژمتژر از ﻫمژﻪ مژیفهمیدشژان»
(معتمدی.)73 :0737 ،
ﺑا اﻳﻦ ﻫمﻪ ،ﺑرخی ﺑر آناند کﻪ سینمای شهبازی (کﻪ تحت تأثیر کیارستمی ﺑوده) سینماﻳی
جشنوارهای است .ﭘس ممکﻦ است اﻳﻦ سؤال مطرح شود کﻪ آﻳا اﻳژﻦ فژیلم ﺑژرای ﻳژ ﺑررسژی
جامعﻪشناختی مناسب است ﻳا خیر؟ در ﭘﮋوﻫش حاضر استدالل شده است کﻪ ﻫدف اﻳژﻦ فژیلم
1. discourse
2. film studies
3. reflection
4. Georg Lukács
5. Fipresci Prize
6. Torino International Festival of Young Cinema
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جشنوارهﻫای خارجی نبوده است ،ﺑلکﻪ میاطژب آن تحصژیلکردگان جامعژة اﻳژران ﺑژوده اسژت.
زﻳدآﺑادی نﮋاد ﺑر آن است کﻪ ﭘارهای از عناصر در ﻫمة فیلمﻫای جشنوارهای وجود دارد کﻪ ﺑژرای
طبقة تحصیلکردة اﻳرانی درکشدنی است و ﺑرای میاطب غیراﻳرانی ،ﺑژﻪ سژببِ اﺑهژا در ﻫنژر،0
جذاب است؛ ﻫمیﻦ موضوع سبب میشود کﻪ اﻳﻦچنیﻦ فیلمﻫا در جشنوارهﻫا ﺑژا کژاﻫش عالقژة
میاطبان موجﻪ نشوند ( .)Zeydabadi-Nejad, 2009: 153از طرفژی ،اﻳژﻦ گفتژﻪ کژﻪ سژینمای
جشنوارهای ﺑازتاب جامعة خود نیست صحت ندارد .ﺑدﻳﻦ منظور ،ﭘﮋوﻫش حاضژر ﺑژﻪ گفتژﻪای از
کارگردانِ فیلم نفس عمیق اکتفا میکند .شهبازی میگوﻳد عناصر متعددی در فیلمﻫای اﻳرانژی
ﻫست کﻪ ﺑرای تماشاگر غیراﻳرانی ﺑﻪسیتی و ﺑرای تماشاگر اﻳرانی ﺑژﻪخژوﺑی قاﺑژل درک اسژت؛
ﺑﻪوﻳﮋه ﺑرای طبقة تحصیلکرده .مثالً ،در صحنﻪای از فیلم نفژس عمیژق دختژر و ﭘسژری درﺑژارة
موسیقی ﺑحث میکنند .دختر میگوﻳد کﻪ کالسی و ﺑلوز گوش میدﻫژد و از ﭘسژر مژیﭘرسژد:
«تو چی گوش میدی؟» ﭘسر میگوﻳد« :دارﻳوش!» ﺑرای تماشاگر اﻳرانی موسیقی دارﻳوش معانیِ
ﺑسیاری دارد ،امژا ﺑژرای غیراﻳرانژی نژا دارﻳژوش فقژط ﻳژ نژا اسژت (شژهبازی ،ﺑژﻪ نقژل از
زﻳدآﺑادینﮋاد.)Zeydabadi-Nejad, 2009: 153 ،
ﭘرسشی کﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﺑﻪ آن میﭘردازد اﻳﻦ است کﻪ مناسبت شراﻳط چیره ﺑر جامعة اﻳران
در زمان تولید فیلم و مضامیﻦ سینماﻳی مستتر در فیلم نفس عمیق چیست؟ ضرور ِ ﭘاسخ ﺑژﻪ
اﻳﻦ ﭘرسش در ساختاری علمی -ﭘﮋوﻫشی دلیل ﭘرداختﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ مطالعژﻪ اسژت .در اﻳژﻦ زمینژﻪ
چند ﭘرسش مقدماتی دﻳگر مطرح میشود :شراﻳط اجتماعی اواخر دﻫة  0731در اﻳران (تهژران)
چیست؟ گفتمان ﺑرسازندة فرﻫنگ چیره ﺑر سینمای اﻳران در آن زمان چژﻪ ﺑژوده اسژت؟ فژیلم
نفس عمیق چگونﻪ جامعة تهران را ﺑازمینماﻳاند؟ ﺑا ﭘاسخ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘرسشﻫا ،میتژوان ﺑژﻪ تطبیژق
شژژراﻳط اجتمژژاعی اﻳژژران و مضژژامیﻦ سژژینماﻳی فژژیلم نفژژس عمیژژق ﭘرداخژژت .آنچﻪ در ﭘی اﻳﻦ
ﭘرسشﻫا مفروض است اﻳﻦ است کﻪ نشانﻪﻫژای فراوانژی در اﻳژﻦ فژیلم وجژود دارد کژﻪ ﺑازتژاب
وﻳﮋگیﻫای جامعة عصر خود است؛ در نتیجﻪ ،ﺑا آن مطاﺑقت مناسبی دارد .ﺑﻪ ﺑیژان دﻳگژر ،فژیلم
نفس عمیق تمثیلی از شراﻳط اجتماعی زمانژة خژود اسژت .ﻫژدف از ﭘژﮋوﻫش حاضژر ﭘژوﻳش و
شناخت جامعﻪ (ﺑﻪ طور خاص ،تهران) در دورة مورد ﺑحث و سپس ﺑررسی ﺑازنماﻳی فژیلم نفژس
عمیق از جامعﻪ از طرﻳق ﺑررسی فر و مضمون است .در گا ﺑعدی وﻳﮋگیﻫژای مشژاﺑهی ﻳافژت
میشود کﻪ ﺑتوان موضوع تطبیق را جستوجو کرد.
درﺑارة ضرور اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش گفتنی است جامعﻪ شناسان درﺑارة سینمای اﻳران ﭘژﮋوﻫشﻫژای
درخوری انجا میدﻫند ،اما اﻳﻦ ﭘﮋوﻫشگران ،ﺑﻪ سبب آشنانبودن ﺑا زﺑان سینما و تمهیدا فر ،
در ﺑسیاری موارد ﺑﻪ مضامیﻦ ﺑیشتر توجﻪ مژیکننژد .از طرفژی ،فژیلم نفژس عمیژق ﺑژﻪ دالﻳژل
1. ambiguity in art
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متعددی واجد مؤلفﻪﻫای مناسبی ﺑرای تمرکزِ جامعﻪشناختی است .درﺑژارة علژت انتیژاب اﻳژﻦ
فیلم گفتنی است ،در مطالعة تطبیقی ،نمونﻪ ﺑاﻳد ﺑژا موضژوع ،مسژئلﻪ ،و فرضژیﻪﻫژای احتمژالی
ﻫمخوانی ﺑسیاری داشتﻪ ﺑاشد .ﻫمان طور کﻪ ذکر شد ،در جشنوارهﻫای خارج از اﻳران ﺑژﻪ فژیلم
نفس عمیق توجﻪ شد .موضوع متعهدنبودن سینماﻳی کﻪ در جشنوارهﻫای خارج از اﻳران ﺑا اقبال
مواجﻪ میشود ﻫمواره چالشﺑرانگیز ﺑوده است .گفتنی اسژت نگارنژدگان ﺑژرای مطالعژة تصژوﻳر
جامعة اﻳران در آﻳینة سینمای داستانی ﺑازة زمانی  0731ژ  0731را انتیاب کردند ،زﻳرا در اﻳﻦ
دوره قواعد تولید فیلم و نظار ﺑر آن تغییر کرد .اﻳﻦ فیلم از جهاتی ﺑهتر میتواند ﺑازتاب جامعة
عصر خوﻳش ﺑاشد .دلیل دﻳگژر ،سژینمای مسژتندگونة ﭘروﻳژز شژهبازی اسژت کژﻪ گژراﻳش ﺑژﻪ
واقعگراﻳی در او ﺑسیار دﻳده میشود« .نفس عمیق ﻳکی از ﺑهترﻳﻦ اتفاقﻫای سینمای مستندنما
در سالﻫای اخیر اسژت» (عشژقی .)70 :0737 ،شژهبازی در اﻳژﻦ فژیلم ،جوانژان و جامعژژﻪ را
آنگونﻪ کژﻪ مشاﻫده نموده رواﻳت کرده است« .نفس عمیق ﺑرای مﻦ ﺑا ﻳ سؤال شروع شد کﻪ
چرا اﻳﻦ نسل اﻳﻦطوری است؟ مگر ﺑﻪ چی فکژر مژیکنژد؟ چژرا سژرگردان اسژت؟» (قژادری و
حسنینسب .)13 :0732 ،اﻳﻦ مسئلﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش را قاﺑژل اسژتناد و معتبژر میسژازد و موجژب
شناخت درست ما از واقعیتﻫای دوران مورد ﺑحث مژیشژود.

روششناسی
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﺑﻪ روش توصیفی -تحلیلژی اسژت و از روش مطالعژة تطبیقژی -تمثیلژی و روﻳکژرد
نظرﻳة ﺑازتاب سود میﺑرد .شیوة تحقیق اﻳﻦ مطالعژﻪ (روش گژردآوری اطالعژا ) کتاﺑیانژﻪای و
مناﺑع ﺑصری (ﺑﻪ جهتِ تحلیل متﻦ) است .اﻳژﻦ ﭘژﮋوﻫش از روش تطبیقژی -تمثیلژی نیژز سژود
میﺑرد .لزو ﺑﻪکارگیری اﻳﻦ روش ﺑﻪ سبب آن است کﻪ ،ﺑﻪ زعمِ مانسژترﺑر  ،0از ﭘژدران نظرﻳژة
فیلم ،ﻫر فیلمی ﻫر قدر ﻫم کﻪ واقعگرا ﺑاشد سازمانی ساختگی است از ادراک ﻫنرمند ﺑﻪ جهان
(اﺑروﻳﻦ)01 :0737 ،؛ حداقل ﺑﻪ اﻳﻦ دلیل کﻪ زاوﻳة دﻳد و قابِ آن تحت تصمیم ﻫنرمنژد اسژت.
ﺑناﺑراﻳﻦ ،ﻫر ﻫنرمندی رواﻳت خژود را ارائﻪ میدﻫد .ﺑﻪ ﻫمیﻦ دلیل ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﺑژﻪ تطبیژق
اﻳﻦ نگاه فیلمساز در فیلم و شراﻳط عینی جامعة دورة مورد ﺑحث ﭘرداختژﻪ شژده اسژت .در اﻳژﻦ
مطالعة جامعﻪشناختی ،ﭘیوند عناصر سینماﻳی و واقعیژتﻫژای اجتمژژاعی مژنعکس مژیشژود و
راﺑطة میژان مضامیﻦ سینماﻳی فیلم و سژاختار محژیط اجتماعی ،کﻪ فیلم نفس عمیق در درون
آن تکامل ﻳافتﻪ ،ﺑررسی میشود.
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﺑرآﻳند گفتمان چیره ﺑر جامعة تهران در دورة مورد نظر ﺑررسی ،سژپس ،ﺑژﻪ
1. Hugo Munsterberg
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تحلیل محتوای فیلم ﭘرداختﻪ میشود .مطالعة مضمون ﺑهتر از ﻫر طرﻳق دﻳگری ﭘﮋوﻫشگر را ﺑژﻪ
ﺑررسی تأثیر آثار ﻫنری رﻫنمون میسازد (رﻳد .)27 :0730 ،البتﻪ ،ﺑﻪ سبب آنکﻪ فر و محتوا از
ﻫم جدا نیستند ،اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش ﺑﻪ تمهیدا فر ﺑرای القای محتژوا ﺑژیتوجژﻪ نیسژت .ﺑژا تحلیژلِ
ﭘیرنگ ،سکانسﻫا و صحنﻪﻫای فیلم و ﺑا چنیﻦ خوانشی از فیلم ﺑﻪ مثاﺑة ﻳژ مژتﻦ ﺑژﻪ ﺑررسژی
محتواﻳی و ﺑصری فیلم ﭘرداختﻪ شد .ساختار سﻪﭘردهای فیلمنامﻪ ،دکوﭘاژ ،تژدوﻳﻦ و ﺑژازیﻫژا در
القای مضامیﻦ مطالعﻪ شد و ،سرانجا  ،مضامیﻦ فیلم استیراج شد .سپس ،ﺑژا گژزﻳنش روﻳکژرد
ﺑازتاب و در نظر داشتﻦ اﻳﻦ موضوع کﻪ فیلم نفس عمیق ﺑرخاستﻪ از جامعة عصر خوﻳش اسژت،
ﺑﻪ ﺑررسی تطبیقی اﻳﻦ فیلم و شراﻳط اجتماعی ﭘرداختﻪ شد.

پیشینه
حمیدرضا صدر در کتابِ تارﻳخ سیاسی سینمای اﻳران ﺑﻪ توصیف شراﻳط سیاسی اﻳژران در گژذر
تارﻳخ سینمای اﻳران تا سال  0731ﭘرداختﻪ است .تقی آزاد ارمکی و آرمژیﻦ امیژر ،در ﭘﮋوﻫشژی
( ،)0733ﺑژژﻪ ﺑررسژژی کارکردﻫژژای سژژینما در اﻳژژران در محژژدودة سژژالﻫژژای  0731تژژا 0735
ﭘرداختﻪاند .ﻫمچنیﻦ ،تقی آزاد ارمکی ،آرمیﻦ امیر و سحر فائقی در مطالعﻪای ﺑا عنژوان «ﭘیونژد
سینمای اﻳران ﺑا واقعیت  »...ﺑﻪ ﺑررسی ﺑازتاب مطالبا سیاسی در سینمای اﻳران در سژالﻫژای
 0731تا  0731ﭘرداختﻪ و ﺑﻪ اﻳﻦ نتیجﻪ رسیدهاند کﻪ آزادی سینما تژأثیر مثبتژی در ﺑازنمژاﻳی
خواستﻪﻫای جامعﻪ در سینما داشتﻪ است .قلمرو ﺑازتاب ﻫنر از جامعژﻪ در اﻳژﻦ مطالعژﻪ ﺑازتژاب
مطالبا سیاسی در سینما در نظر گرفتﻪ شده اسژت (آزاد ارمکژی ،امیژر و فژائقی.)35 :0732 ،
کاملترﻳﻦ ﭘﮋوﻫش در حوزة جامعﻪشناسی سینمای اﻳران متعلق ﺑﻪ حمیژد نفیسژی اسژت .او در
چهار جلد کتاب ﺑا عنوان تارﻳخ اجتماعی سینمای اﻳران 0ﺑﻪ چنیﻦ مباحثی ﭘرداختﻪ است .اما ،تا
کنون در ﻫیچ ﭘﮋوﻫشی درﺑارة شراﻳط اجتماعی و ﺑازنماﻳیِ سینماﻳیِ فیلم نفژس عمیژق ﺑررسژی
تطبیقی انجا نشده است .ضمﻦ اﻳنکﻪ اﻳدهﻫژاﻳی کلژی در سژینمای اﻳژران را ،سژینماﻳی کژﻪ از
مرزﻫای اﻳران عبور میکند و در جشنوارهﻫای خژارجی ﺑژدان توجژﻪ مژیشژود ،ﻳژا منتسژب ﺑژﻪ
سیاهنماﻳی ﻳا آن را ﻫنری غیرمتعهد میدانند.

مبانی نظری
رابطة سینما و جامعه ،رویکرد بازتاب
جامعﻪشناسی ﻫنر ﺑر ﺑنیادی مادی و ﺑیگانﻪ ﺑا ﻫنر استوار است کﻪ ﺑﻪ کم

آن «میتوان وﻳﮋگی

1. A Social History of Iranian Cinema
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انضمامی ﻫر اثر ،کنش متقاﺑل اﻳدئولوژیﻫا ﺑر ﻳکدﻳگر و تأثیر ﻫنژر را در آن ﺑنیژاد توضژی داد»
(رافائل .)012 :0737 ،جرج ﻫواکو در کتاﺑش ،جامعﻪشناسی سینما ،درﺑارة اﻳنکژﻪ فژیلم تژا چژﻪ
اندازه ﺑازتاب محیط اجتماعی خود است آراﻳی ارائﻪ کرده است .او ﺑر آن است کﻪ:
 ...ﻫمة ﻫنرﻫا ،ﺑﻪخصوص ﻫنر فیلم ،نیز از قلمرو منافع شیصی و مبارزه ﺑرای قدر  ،ثرو
و مقا فراترند .اما ،از ﻳ نظر ،اﻳﻦ فرارفتﻦ تنها در وﻫم امکانﭘذﻳر است .زﻳرا ﭘیشینة اجتمژاعی
سازندگان فیلم و محدودﻳتﻫا و امکانا زمینة اجتماعی و تژارﻳیی ﻫمژﻪ ﺑژر ﻫنژر فژیلم تژأثیر
میگذارند .ﻫنر فیلم در ﻫمﻪ حال واﺑستگی نهاﻳیاش را ﺑﻪ ساختارﻫا و نیروﻫژای غیرﻫنرمندانژﻪ
آشکار میکند (ﻫواکو.)0710 ،
ﭘس در چنیﻦ مطالعاتی توجﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ امر ضروری است کژﻪ مسژائل ارزش ﻫنژری و کژارکرد
جامعژژﻪشژژناختی از ﻫژژم جژژدا ﻫسژژتند (رافائژژل .)021 :0737 ،در ﭘژژﮋوﻫشﻫ ژای موسژژو ﺑژژﻪ
«جامعﻪشناسی سینما» ﺑژﻪ تعاملﻫای جامعﻪ و سینما ﭘرداختﻪ میشود .ﺑرخی از ﭘﮋوﻫشﻫژا ﺑژﻪ
تأثیر آثار سینماﻳی ﺑر جامعﻪ تمرکز دارند و ﭘاره ای نیز ﺑژﻪ ﺑازنمود جامعﻪ در سینما توجﻪ نشژان
میدﻫند .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش روﻳکرد دو  ،ﻳعنی روﻳکرد ﺑازتاب ،مد نظژر اسژت .در روﻳکژرد ﺑازتژاب
راﺑطة میان فرﻫنگ ،سینما و جامعﻪ راﺑطة دﻳالکتیکی و سیّال اسژت کژﻪ در آن عناصژر قژدر ،
ﺑازنماﻳی ،واقعیت و واقعنماﻳی اﻫمیت خاصی دارند.
0
ﺑرای درک راﺑطة دﻳالکتیکی ﺑیﻦ واقعیت و فیلم داستانی ،توجﻪ شود ﺑﻪ گفتﻪای از ژﻳﮋک :
ﺑهترﻳﻦ دستاورد ﻫنر فیلم ﺑازآفرﻳنی واقعی در متﻦ داستان رواﻳی نیست ،ﺑلکﻪ واداشژتﻦ مژا
ﺑﻪ تشییص جنبة داستانی خود واقعیت ،ﺑﻪ تجرﺑﻪکردن خود واقعیت ﺑﻪ عنوان ﻳ داستان است
(ژﻳﮋک.)027 :0733 ،
ﺑﻪ زعمِ الکساندر ،2نظرﻳﻪﭘرداز و جامعﻪشناس معاصر ﻫنر ،روﻳکرد ﺑازتاب «مشتمل ﺑر حژوزة
گستردهای از تحقیقا است کﻪ مبتنی ﺑر اﻳﻦ عقیدة مشترکاند کﻪ ﻫنر آﻳینة جامعژﻪ اسژت ﻳژا
ﻫنر ﺑﻪ واسژطة جامعژﻪ مشژروط شژده و تعژیّﻦ مژیﻳاﺑژد  ...تحلیژل تفسژیری ،تحلیژل محتژوا،
نشانﻪشناسی سژاختاری ،تحلیژل مناسژ آﻳینژی و روشﻫژای ترکیبژی مهژمتژرﻳﻦ روشﻫژای
ﭘﮋوﻫشگران روﻳکرد ﺑازتاباند» (الکساندر ،نقل از آزاد ارمکی و امیر .)017 :0733 ،ﭘس اسژتفاده
از روﻳکرد ﺑازتاب الزاما روشی خاصی ندارد و ﻫر ﭘﮋوﻫشژگری مجژاز اسژت ﺑژا در نظژر گژرفتﻦِ
نمونة مطالعاتی خود روشی ﺑرای حل مسئلﻪ ﺑﻪ کار گیرد .فقط ﺑاﻳد اﻳﻦ چهارچوب نظری کلی را
در نظر داشتﻪ ﺑاشد کﻪ ﻫنر ﺑرخاستﻪ از جامعة اوست (آزاد ارمکی و امیر.)011 :0733 ،

1. Slavoj Žižek
2. Victoria D Alexandr
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گفتمان چیره بر جامعه در دورة مورد نظر
میشل فوکو 0مفهو گفتمان را جاﻳگزﻳﻦ اﻳدئولوژی کرد؛ در اﻳﻦ مفهو میژان قژدر و تژودهﻫژا
راﺑطﻪای ﻳ طرفﻪ وجود ندارد .از نظر فوکو ،گفتمان حیطة کلی احکا  ،مجموعة قاﺑل تماﻳزی از
احکا و روﻳة ضاﺑطﻪمندی است کﻪ شماری از احکژا را توضژی مژیدﻫژد (میلژز.)07 :0733 ،
گفتمان ﺑﻪ فرﻫنگ ،جغرافیا و زمان واﺑستﻪ است .در نتیجة ﺑرقراری تعژادل میژانِ کنارگذاشژتﻦ
آنچﻪ نهادﻫای میتلف قدر اجازة گفتﻦِ آن را نمیدﻫد (ﻳا دﻳگژر محژدودﻳتﻫژای فرﻫنگژی) و
آنچﻪ فیلمساز قصد دارد نشان ﺑدﻫد ﻳ ﺑازنماﻳی ﺑا شراﻳط جدﻳدی رخ میدﻫد .گفتمژانِ غالژب
در ﻳ دوره ﺑﻪ اﻳﻦ معنا نیست کﻪ ﻫمة افراد جامعژﻪ ﻳکسژان مژیاندﻳشژند ،ﺑلکژﻪ ﻳعنژی ﻫمژة
مژتﻦﻫژای تأﻳیدشژده در آن دوران در چهژارچوب گفتمژانی خژاص تولیژد و ارزﻳژاﺑی شژدهانژژد.
گفتمانﻫای میالف ﻫمواره در حال تبادل ﺑا نهاد قدر اند .ﺑﻪزعمِ فوکو ،ﻳ شیوة مفید نگاه ﺑژﻪ
گفتمان دﻳدنِ آن در جاﻳگاه روﻳﻪﻫاﻳی است کﻪ ﺑﻪ گونﻪای نظا مند موضوعاتی را کﻪ درﺑارهشژان
سیﻦ میگوﻳند معیﻦ میکنند (ﻫوراکس.)51 :0733 ،
در فاصلة سالﻫای  0737تا  0735شاﻫد سط مطلوﺑی از امیژد ﺑژژﻪ تغییژژر ﻫستیم کﻪ در
انتیاﺑا دو خرداد  0731ﺑروز مژیکنژد (آزاد ارمکژی و امیژر .)003 :0733 ،میژزان مشارکت
مرد و جوانان در انتیاﺑژژا رﻳاسژژت جمهژژوری  0731ﺑسژیار زﻳژاد ﺑژود .ﭘژس از آن نیژز دو
انتیاﺑا ِ شورای شهر ( )0733و مجلس ( )0733نشان میدﻫد کﻪ جوانان جامعة اﻳران ﺑﻪ روش
دموکراتی خواﻫان تغییر ﺑودند و سط امید و انتظار از اﻳﻦ تغییر ﺑسیار زﻳژاد ﺑژود .سژالﻫژای
 0731تا  0733ﺑا تغییرا اجتماعی و سیاسی وسیعی در اﻳران ﻫمراه است .اﻳﻦ سژالﻫژا ،دورة
اوج امید ﺑﻪ تغییر است .وﻳﮋگیﻫای جنبش دو خرداد ،ﺑﻪزعمِ حسیﻦ ﺑشیرﻳﻪ ،چنیﻦ است:
تأکید ﺑر قانونگراﻳی ،تبدﻳل الیگارشی حاکم ﺑﻪ نوعی دموکراسی محدود ﻳا شبﻪ دموکراسی،
تشوﻳق فعالیت احژزاب و نهادﻫژژای مژژدنی ،ﺑرقراری ﺑستر مناسب ﺑرای حضور اجتماعی زنان و
جوانان ،تشوﻳق و ﺑرقراری مطبوعا مژستقل و امکان نقد عملکرد نظا در گذشتﻪ و حال و رفع
سانسور و ممیزی در حوزة ﻫنژر (ﺑشیرﻳﻪ.)033 :0730 ،
ﺑﻪ ﻫر صور  ،روی کار آمژدن اصژژالحطلبژان موجی از امید در جوﻳندگان مطالبژة آزادی و
عدالت ﻳژا تأمیﻦ اجتماعی ﺑﻪ وجود آورد .در اﻳﻦ دوران ،اندﻳشﻪﻫای تساویطلبانﻪ در نگژرش ﺑژﻪ
نقشﻫای سنتی دختران و ﭘسران رواج ﻳافت و نوعی فاصلﻪگیری از نقشﻫای سنتی مشهود ﺑود
(ذکاﻳی .)05 :0730 ،عالقة جوانان در اﻳﻦ دوره ﺑرای اﻳنکﻪ اثبا کنند شهروند جامعة مدنیانژد
و در ﭘی احقاق حقوق اجتماعیشان ﻫستند کامالً مشهود است (ﺑینا .)5 ،1 ،7 :0733 ،در اﻳژﻦ
1. Michel Foucault
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دوران ارزشﻫاﻳی مطرح شد کﻪ انقالﺑی و مذﻫبی نبودنژد ،امژا ﺑژا انقژالب و اسژال نیژز تبژاﻳنی
نداشتند (راودراد .)37 :0733 ،نوعی وضعیت انتقالی فرﻫنگی در جامعة اﻳژران دﻳژده مژیشژود،
مثالً «جوانان و زنان ﺑﻪ عنوان نیروﻫای مؤثر در اﻳﻦ دوره مطرح و ﺑﻪ صحنﻪ فراخوانده میشوند»
(راودراد .)32 :0733 ،جالب است کﻪ از اﻳﻦ دوره شاﻫد گسترش جامعة مژدنی و شژکاف میژان
کردارﻫای مردمی و اﻳدئولوژی رسمی ﻫستیم (ﺑشیرﻳﻪ.)012 :0731 ،
روشنفکران ﺑﻪ طرق میتلف ﺑﻪ نقد اﻳﻦ وضعیت ﭘرداختند .رامیﻦ جهانبگلو ،در گفتوگژوﻳی
در سال  ،0733ﺑﻪ کارکردِ روزنامة توس اشاره میکند و ﺑر آن است کﻪ جامعة مدنی در اﻳران ﺑﻪ
شعار تبدﻳل شده است و ﭘشتوانة فکری و فلسفی ندارد .او ذکر میکند کﻪ رواﺑط اجتماعی ما ﺑژر
اساس مسژئولیت و اخژالق مژدنی نیسژت و چژون میاطژب اﻳژﻦ شژعار نمژیدانژد کژﻪ عناصژر
تشکیلدﻫندة آن چیست ﻫژیچ اتفژاقی نیفتژاده اسژت (نبژوی .)100 ،101 :0733 ،حمیدرضژا
جالﻳیﭘور ،در سال  ،0733تذکر میدﻫد کﻪ سیاستﻫای صدا و سیما «جامعﻪ را شعبﻪ شژعبﻪ و
در ﺑراﺑر ﻫم قرار خواﻫد داد و نارضاﻳتی را در روح اقشار دانشجوﻳی درونژی و متژراکم مژیکنژد»
(جالﻳیﭘور.)115 :0733 ،
از سالﻫای  0733ﺑﻪ ﺑعد ،کﻪ در روﻳکرد تطبیقی ﭘﮋوﻫش حاضژر مژد نظژر اسژت ،امیدِ ﺑژژﻪ
تغییژر کاﻫش ﻳافت ،زﻳژژرا ﺑژژا عژژد توفیق اصالحطلبان در ﺑرآوردن اﻳﻦ مطالبا عمده ﻫمراه
ﺑود (آزاد ارمکی و امیر .)003 :0733 ،ﺑنژاﺑراﻳﻦ ،در انتیاﺑا دورة دو شورای شهر در  0730و
انتیاﺑا مجلس ﻫفتم در  0732ﺑا کاﻫش مشارکت مرد مواجهیم .اﻳﻦ امر حاکی از عد اﻳمان
ﺑﻪ تغییر و محققنگشتﻦ انتظارا مرد است.
در واقع ،دورة دو رﻳاست جمهوری خاتمی ﻫمراه ﺑژود ﺑژا افژت امیژد ﺑژﻪ تغییژژر و ﺑناﺑراﻳﻦ
ﺑیتفاو شدن مرد نسبت ﺑﻪ اتفاقا اطرافشان کﻪ اوج آن را مژژژ ژیتژژژ ژوان در جرﻳژژژ ژان رد
صالحیتﻫای گستردة انتیاﺑا مجلس ﻫفتم دﻳد کﻪ ﺑا وجود تحصﻦ نماﻳندگان مجلس شژشم،
کﻪ ﺑا آرای ﺑاالﻳی ﺑﻪ مجلس ششم راه ﻳافتﻪ ﺑودند و قاعژدتاً شیژصیتﻫژای محبژژوﺑی در میژژان
مرد ﺑﻪ شمار مژیرفتند ،حرکت مردمی چندانی در میالفت ﺑا رد صژالحیتﻫژا صژور نگرفت
(آزاد ارمکی و امیر.)021 :0733 ،
0
توجﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ امر ضروری است کﻪ در اﻳﻦ دوران شاﻫد آنومی اجتماعی ﻫستیم .در ﭘﮋوﻫشی
ﺑیان شد کﻪ دﻫة سو انقالب اسالمی درﺑردارندة ﺑیشترﻳﻦ میزان ﺑیﻫنجاری اجتماعی در وجوه
گوناگون است (ﺑشیرﻳﻪ .)015 :0731 ،در واقژع ،در نظژر جامعژﻪشناسژی دورکهژاﻳمی ،2آنژومی
اجتماعی ﻫنگامی ﭘدﻳد میآﻳد کﻪ نظا ﻫمبستگی ﭘیشیﻦ از ﻫم ﭘاشیده شود ،امژا ﺑژﻪ جژای آن
نظا ﻫمبستگی جدﻳد ﭘدﻳد نیامده ﺑاشژد (ﺑشژیرﻳﻪ .)015 :0731 ،در حقیقژت ،ﭘژس از توقیژف
1. anomie
2. Émile Durkheim
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روزنامﻪﻫای اصالحطلب و ﻫجمﻪﻫا علیﻪ اصالحطلبان ،جنبش دو خرداد ﺑژﻪ اسژتراتﮋی موسژو
آرامش فعال متوسل شد ،کﻪ در حقیقت انتیاب اصالحطلبژان نبژود ،ﺑلکژﻪ «اسژتراتﮋی آرامژش
فعال چیزی جز تئورﻳزهکردن آنچﻪ میتوانیم انجا دﻫیم (ﻳا ﺑﻪ تعبیژر ﺑهتژر ،آنچژﻪ نمژیتژوانیم
انجا دﻫیم) نیست» (قوچانی.)13 :0730 ،
ﺑﻪ زعمِ ﺑسیاری ،اصالحا از آن زمان ﺑﻪ قهقرا رفت .ﭘیداﻳش جامعة تودهای منفعل ﻳکژی از
ﭘیامدﻫای دوران ﭘس اصالحا در اﻳران است (ﺑشژیرﻳﻪ .)050 :0731 ،در ﭘﮋوﻫشژی در تحلیژل
محتوای مقالﻪﻫای روزنامﻪﻫای سراسری در سال  0733ﺑیان شد کژﻪ فضژای اجتمژاعی -روانژی
منعکسشده در محتوای سرمقالﻪﻫا ،چنان کﻪ ﺑﻪ نظر خواننده میرسد ،ﺑیشتر از نوع منفی است
(دﻫقان .)11 :0731 ،ﭘیامدﻫای اﻳﻦ فضای منفیْ درونگراﻳی ﺑرخی افراد ﺑژود .ﻫر چقدر امید ﺑﻪ
تغییر وضعیت در نزد فرد کاﻫش مژی ﻳاﺑد ،انتظژار دارﻳژم ﺑیشتر سر ﺑﻪ الک خود فروﺑبژرد ،دچار
ﭘرﻳشانیﻫای روانژی شژژود ،و مژثالً ﺑژژﻪ اعتیژژاد روی آورد (آزاد ارمکژی و امیژر.)021 :0733 ،
ﺑناﺑراﻳﻦ ،جبرگراﻳی ﻳکی از ﭘیامدﻫای قشری از جوانانِ اﻳﻦ دوران است .در ﭘﮋوﻫشی مطرح شژد
کﻪ «در میان جوانان ،افرادی ﺑﻪ تقژدﻳر ﺑژاور دارنژد و نقژش جبژر را در سرنوشژت انسژان مژؤثر
میدانند  ...در چنیﻦ شراﻳطی فژرد ﺑژﻪ شژکل موجژودی کژامالً تسژلیمﭘژذﻳر و شکسژتخژورده
درمیآﻳد» (فیوضا .)31 :0730 ،
فیلم نفس عمیق در میانة اﻳژﻦ تغییژر سژاختﻪ شژد ( )0731و در سژال  0730ﺑژﻪ نمژاﻳش
عمومی درآمد .چون فیلم محصول کار گروﻫی اسژت و ﻫنرمنژد در آن فقژط ﻳژ نفژر نیسژت،
جستوجوی زمینﻪﻫای اجتماعی و تارﻳیی در آن ﺑﻪ شکلی جامع ناممکﻦ است .امژا ،از جهتژی
دﻳگر ،اعتباری ﺑیشتر ﺑﻪ چنیﻦ ﺑحثﻫاﻳی میﺑیشد .آی .سی .جاروی 0ﺑر آن است کﻪ:
اﻳنکﻪ جوامع چیزﻫا را تولید کنند نشانة آن است کﻪ تا حدودی نگرشﻫا ،ارزشﻫا و عالﻳژق
سازندگان آنﻫا توسط زمینة اجتماعیای کﻪ در آن رشژد و کژار کژردهانژد تعیژیﻦ شژده اسژت
(جاروی.)03 :0733 ،

گفتمان چیره بر سینمای دوره
در اﻳﻦ ﺑیش گفتمان چیره ﺑر فرﻫنگ سینماﻳی اﻳران در سالِ تولید فیلم نفسِ عمیژق ﺑررسژی
میشود.
سینمای اﻳژژران از گردونژژة شژژراﻳط اجتمژژاعی ﭘژژس از دو خژژرداد عقژژب نمانژژد .ﭘژژس از
انتیاﺑا  ،0731فضا ﺑسیار نر شد (  .)Naficy, 2012: 144آنیترﻳﻦ محصول دو خرداد ﺑژرای
1. Ian Charles Jarvie
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سینما اﻳﻦ ﺑود کﻪ محدودﻳتﻫای عرصة ﻫنر و فرﻫنگ و در نتیجژﻪ نظژار ﺑژر سژینما کژاﻫش
ﻳافت.
شورای تصوﻳب فژژیلمنامژژﻪ ،کﻪ ﭘیش از آن ﺑﻪ عنوان گلوگاه در مسیر تولید وظیفژژة تصوﻳب
فژژیلمنامژژﻪ را ﺑﻪ عهده داشت ،منحل شژژژد و ﺑژژژﻪ جای آن شورای دﻳگری ﭘدﻳد آمد کﻪ تنها در
صورتی کﻪ کارگردان و تهیژﻪکننژژده فژیلمنامژﻪ را ﺑرای درﻳافت ﭘروانژة ساخت ارائژﻪ دﻫند اﻳﻦ
شورا ﺑا خواندن فیلمنامﻪ و درجﻪﺑنژژدی آن میژژزان حماﻳت دولتی از ﭘروژة مورد ﺑحث را تعییﻦ
خواﻫند کرد (طالبینﮋاد.)212 :0733 ،
معاونت سینماﻳی وزار ارشاد مراحل غیرضروری دﻳگر از جملﻪ ارائة عکژس گرﻳم آزماﻳشی،
فهرست کامل عوامل تولید طبق دفترچﻪ و مواردی از اﻳژﻦ قبیژژل را حذف کژرد و ﺑاعث تسرﻳع
در راهاندازی ﭘروژهﻫای سینماﻳی شژد (طالبینﮋاد .)212 :0733 ،در فیلمﻫژای اﻳژﻦ دوره شژاﻫد
تغییر ﭘوشش ﺑازﻳگران ،نشاندادن رواﺑط دختر و ﭘسر و ﭘیش موسژیقیﻫژای مجژاز و غیرمجژاز
ﻫستیم (آزاد ارمکی ،امیر و فژائقی .)37 :0732 ،اﻳژﻦ دوره ﺑژﻪ «سژینمای ﭘژس از دو خژرداد»
معروف است و مشیصة نظری آن ﺑحث از سنت و مدرنیتﻪ در جامعة مدنی اسژت( .تهژامینژﮋاد،
 .)31 :0731جالب آنکﻪ نتاﻳج ﭘﮋوﻫشی نشان میدﻫد کﻪ در چژالش ﺑژیﻦ سژنت و مدرنیتژﻪ در
اﻳران ماندگاری عناصر سنتی در عرصة دﻳﻦ ﺑیش از عرصة خژانواده اسژت (آزاد ارمکژی و امیژر،
 )003 :0731کﻪ ﺑازتاب آن را در فیلم ﺑررسی خواﻫیم کرد .طرح مسائل اجتماعی و واقعنمژاﻳی
در اﻳﻦ دوره اﻫمیت ﻳافت.
در سﻪ سال از اﻳﻦ دورة چهارسالﻪ ﭘُرفروشترﻳﻦ فیلم سال کژارکرد «نژشان دادن واقعیت» را
دارد و ﻫر سﻪ ﺑا ﭘاﻳان تلژخ (قرمژز ،شژوکران ،سژژگکشی) در سژالﻫژای  0733و 0731؛ ﭘژنج
فیلم از ده فیلم ﭘُرفروش نشاندﻫندة واقعیتﻫای تلخ اجتماعیانژد (آزاد ارمکژی و امیژر:0733 ،
.)025
از طرفی ،ﺑﻪ سبب آنکﻪ ﻫنجارﻫا و ارزشﻫای سنتی در جامعﻪ کمرنژگ شژد ،ﺑرتژری ﭘاﻳگژاه
اجتماعی مردان نسبت ﺑﻪ زنان کاﻫشژی چشژمگیر ﻳافژت (قاسژمی ،آقاﺑاﺑژاﻳی و صژمیم:0733 ،
 .)077از اﻳﻦ زمان است کﻪ ﺑیان مسائل زنان مطرح شد.
از نظر کمّی ،حضور زنان در فیلمﻫای سینماﻳی سالﻫای اخیر ( 31و  )31نسژبت ﺑژﻪ اواﻳژل
انقالب افزاﻳش چشمگیری داشتﻪ است  ...موقعیت شژغلی زنژان ،در مقاﻳسژﻪ ﺑژا مژردان ،از نژوع
موقعیت سنتی خانﻪداری ﺑﻪ سوی تصدی موقعیتﻫژای شژغلی غیرسژنتی در ﺑیژرون از خانژﻪ و
اشغال فرادست گراﻳش داشتﻪ است  ...صور ﻫای جنسژیتی از مناسژبا ﭘدرسژاالرانﻪ در اواﻳژل
انقالب ﺑﻪ مناسبا ﺑراﺑریطلبانﻪ تغییر کرده است ( ...رحمتی و سلطانی.)03 :0737 ،
در میان تولیدا سال  ،0733کﻪ حدود شصت فیلم است ،دستِکم سی فیلم وجود داشژت
کﻪ در آنﻫا زنان نقش کلیدی داشتند (راودراد .)37 :0733 ،فیلمﻫای دو زن (میالنژی،)0733 ،
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قرمز (جیرانی )0733 ،و شوکران (افیمی )0733 ،محصول اﻳﻦ دوره و اﻳﻦ گفتمانانژد .ﺑژﻪ ﻫژر
صور  ،در اﻳﻦ دوره ترسیم کلیشة دوگانة زن ﺑدکاره ﻳا زن ﭘاکدامﻦ ﭘاﻳان ﻳافتﻪ است و ،ﺑرخالف
دورهﻫای ﭘیشیﻦ ،زن در رواﻳت فیلم نقشی اساسی دارد و غاﻳب ﻳژا فقژط در حژد ﻳژ شژماﻳل
نیست .مانند آﻳدا در نفس عمیق کﻪ در جاﻫاﻳی از فیلمْ رواﻳت ﺑﻪ او منتقل میشود.
ﻫمچنیﻦ ،اﻳﻦ دوره در سینمای اﻳران ﻫمراه است ﺑا ظهژور درا ﻫژاﻳی ﺑژا چاشژنی سیاسژی،
ﺑرآمده از فضای جامعﻪ ماننژد فژیلم اعتژراض (کیمیژاﻳی )0733 ،و متولژد مژاه مهژر (دروﻳژش،
 .)0733اما ،تماﻳلِ فیلمسازان اﻳﻦ دوره ﺑیشتر ﺑﻪ ساختِ فیلم اجتماعی ﺑژود تژا اﻳنکژﻪ از آزادی
ﺑﻪدستآمده سود جوﻳند و دست ﺑﻪ ساختارشکنی ﺑزنند .شاﻳد ﺑﻪ اﻳﻦ علژت ﻫنژوز ﻫژم سژاختﻦِ
فیلم سیاسی صرﻳ در انقیادِ افرادی مثل حاتمیکیا و افیمی ﺑود (صدر .)720 :0730 ،ﺑﻪ طژور
کلی ،اﻳﻦ فیلمﻫا دو وﻳﮋگی عمده دارند .0 :وجود ﻫمزمان عناصژر سژرکوﺑگر و رﻫژاﻳیﺑیژش در
کلیت فیلمﻫا؛  .2ارتباط زندگی روزمژره ﺑژا سیسژتم و حژوزة عمژومی (الجژوردی.)31 :0733 ،
ﻫمچنیﻦ ،سینمای اﻳﻦ دوره معطوف ﺑﻪ شهرﻫاست« .ﺑﻪ جرئت میتوان گفت سژینمای اﻳژران از
آغاز اﻳﻦ دﻫﻪ ﺑﻪ ﺑعد سینماﻳی سراسر شژهری و ﺑازنماﻳنژدة زنژدگی شژهری اسژت» (کژاظمی و
محمودی.)33 :0733 ،
ﺑا نگاﻫی ﺑﻪ ﺑولتﻦﻫای جشنوارة فجر و آرشیو ماﻫنامة سینماﻳی فیلم در اواﻳژل دﻫژة ،0731
میتوان گفت کﻪ فضای عمومیْ اصالحا و تعارضا اجتماعی است و حژوزة ﺑازنمژاﻳیْ جوانژان
طبقة متوسط و زنان است .نهادﻫای تولید فیلم نیز نهاد دولتی و دفاتر فیلمسازی است.
ﺑا تغییر فضای سیاسی ،فضای تیژرة جامعژﻪ ﺑژﻪ سژینما نیژز کشژیده شژد .در سژال ،0733
ﭘیشنوﻳس قانون سینما ﺑرای رسیدگی ﺑﻪ خطاﻫای سینماﻳی ارائﻪ شد (تهامینﮋاد.)31 :0731 ،
سرانجا « ،سینمای اﻳران در اوج منازعا سیاسی و سیطرة ممیژزیﻫژای ناروشژﻦ ﭘژا ﺑژﻪ دﻫژة
ﻫشتاد گذاشت» (صدر.)712 :0730 ،
ﺑﻪ طور کلی ،از سال  0731در آثار ﺑرخی از فیلمسازان اﻳرانی مفاﻫیمی تازه ﭘدﻳد آمده ﺑژود.
اما ،از حدود سال  0733در جامعة شژهری و دانشژگاﻫی اﻳژران شکسژت اصژالحا و انتظژارا
ﭘیشیﻦ در کنار گفتمان اصالحا مطرح ﺑود .سینما نیز در اﻳﻦ دوران از اﻳﻦ شراﻳط متأثر ﺑژود و
ﻳکی از فیلمسازان اﻳﻦ ﺑرﻫﻪ ﭘروﻳز شهبازی است.

تحلیل فیلم نفس عمیق (شهبازی)0831 ،
خالصة فیلم
گوﻳا دختر و ﭘسری ﺑر اثر تصادف در درﻳاچة سد کرج غرق شدهاند و مرد و مأموران قصد دارند
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اجساد آنﻫا را از آب ﺑیرون ﺑکشند .قطع ﺑﻪ نماﻳی از اسژتیر و کژامران کژﻪ در حژال شژناکردن
است .کامران زندگی مرفژﻪ و خژوﺑی دارد و جژزو دانشژجوﻳان ممتژاز اسژت ،امژا در مقطعژی از
زندگیاش دچار ناامیدی مطلق شده و ﺑﻪ غذا لب نمیزند و شبﻫا نیژز نمژیخواﺑژد .او دوسژتی
صمیمی ﺑﻪ نا منصور دارد کﻪ ﺑﻪ او ﭘناه میﺑرد .منصور نیز در زندگیاش مشکال زﻳژادی دارد.
مادرش در آساﻳشگاه ﺑستری است ،خواﻫرش زنژدگی ناﺑسژامانی دارد و صژاحبیانﻪ نیژز او را ﺑژﻪ
خانﻪ راه نمیدﻫد .کامران و منصور روزﻫا در خیاﺑان سرگردان ﺑﻪ اﻳﻦ سژو و آن سژو مژیرونژد و
شبﻫا نیز در مسافرخانﻪ میخواﺑند .آنﻫا ﻫمیﻦ طور ﺑیانگیزه روزگارشان را سژپری مژیکننژد.
منصور و کامران ،در حالی کﻪ ﺑا ماشینی دزدی در خیاﺑان چرخ میزنند ،ﺑا دختری ﺑﻪ نژا آﻳژدا
آشنا میشوند و منصور دلبستة او میشود .آﻳدا دختری ﭘُرشور است و ظاﻫراً امیدوار ﺑﻪ زنژدگی.
او ﺑرای مدتی ﺑاعث میشود منصور ناراحتی و مشکال زندگیاش را فرامژوش کنژد و از حالژت
انفعالی خارج شود .اما ،سکو و اندوه کامران و گژراﻳش او ﺑژﻪ مژر ﻫمچنژان دغدغژة منصژور
است .تا اﻳنکﻪ وضع جسمانی کامران ﺑﻪ ﻫم میرﻳزد و در ﺑیمارستان میمیژرد .منصژور اﻳژﻦ ﺑژار
دچار ناامیدی کامل میشود .از سوﻳی نیز ،ﺑﻪ سبب ﭘیﺑردن ﺑﻪ راﺑطة آﻳدا ﺑژا منصژور ،آﻳژدا را از
خواﺑگاه اخراج میکنند .او ﻫم ناامید میشود و میگوﻳد قرار است ﺑراﻳش خواستگار ﺑیاﻳد ،اما ﺑژا
ﭘیشنهاد منصور ﺑﻪ شمال میروند .در ﭘاﻳان ﺑﻪ نظر میآﻳد کﻪ ماشیﻦ آنﻫا تصادف کرده و آنﻫژا
در سد غرق شدهاند .و اﻳﻦ در واقع ﻫمان نمای اول فیلم است ،اما در نمای آخر ،آنﻫا ﺑا ماشژیﻦ
در جادهای مﻪگرفتﻪ و کوﻫستانی دور میشوند ).(http://www.sourehcinema.com

مضامین فیلم
عنوان فیلم ﺑرآمده از ﻳکی از اظهارنظرﻫای احمد شاملو است کﻪ زمانی گفتﻪ اسژت قژدر ﻫژای
جهان ،چﻪ سیاسی چﻪ اقتصادی ،ﺑﻪ سمت اجرای تئوری  No Breathing Rightمیروند (قادری
و حسنینسب« .)32 :0732 ،نفس عمیق ﻫم از اﻳنجا آمده :ﺑعضی از کسانی کﻪ ما فکر میکنیم
نباﻳد نفس ﺑکشند ،حاال میخواﻫند نفس عمیق ﺑکشند» (قژادری و حسژنینسژب.)32 :0732 ،
میتوان عنوان فیلم را مرتبط ﺑا عنوان فیلم از نفژس افتژاده ( ،0311ژان لژوک گژدار) ،ﻳکژی از
مهمترﻳﻦ فیلمﻫای موج نوی سینمای فرانسﻪ ،دانست؛ فیلمی غیرمتعارف و قاعژدهگرﻳژز کژﻪ در
خیاﺑانﻫای ﭘارﻳس میگذرد و قهرمانانش احواال مشاﺑهی ﺑا قهرمانان فژیلم شژهبازی دارنژد .از
طرفی ،ﭘس از تماشای فیلم ،نیستیﻦ تصورِ میاطب اﻳﻦ است کژﻪ ﻫمژانطژور کژﻪ در زﻳژر آب
نمیتوان نفس عمیق کشید ،در چنیﻦ جامعﻪای نمیتوان زنژده مانژد .خژوانش دﻳگژر از چنژیﻦ
عنوانی اﻳﻦ است کﻪ اﻳﻦ جوانان ﺑاﻳد نفس عمیق ﺑکشند تژا ﺑعژد ﺑتواننژد زنژدگی کننژد و سژو
تفاﻫم میان نسلﻫا ﺑاﻳد ﺑرداشتﻪ شود.
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نباﻳد از ﻳاد ﺑرد کﻪ ﻫر خوانشی از متﻦ مژیتوانژد در دورهﻫژای میتلژف نتیجژﻪای متفژاو
داشتﻪ ﺑاشد .مثالً ،ﻫاﻳدگر چنیﻦ ﺑحثی را درﺑارة آنتیگونﻪ مطرح مژیکنژد .(Heidegger, 1977:
) 166اما ،ﺑﻪ طور کلی ،از مضامیﻦ مطرحشده در فیلم میتوان ﺑﻪ ﭘو گراﻳی ،ﻫنجارشکنی ،تغییر
در نگاه ﺑﻪ نهاد خانواده ،عد امنیت اجتماعی ،دختر فراری ،دوروﻳی ،تقاﺑل سژنت و مدرنیسژم و
خودکشی اشاره کرد .ﺑﻪ طور مشیصتژر ،جوانژانی کژﻪ آﻳنژده و آرزوﻫاﻳشژان را دسژتناﻳژافتنی
میدانند و در جامعﻪ نقشی ندارند.
شاﻳد آنچﻪ ﺑﻪ عنوان گستاخی ،ﻫنجارشکنی و عصبیت شیصیتﻫای اصژلی فژیلم اسژتنباط
میشود واکنش خودآگاه ﻳا ناخودآگاﻫشان ﺑﻪ اﻳﻦ دوروﻳی نهادﻳنﻪ و تحقیر و تجاور دائمی ﻫوﻳت
و محدودهﻫای فردیشان ﺑاشد (نیستانی.)15 :0732 ،
فیلم میکوشد ،عالوه ﺑر نماﻳش ،راﻫکار ﻫم ارائﻪ دﻫد و صرفاً سیاهنماﻳی نکند .مثالً ،در فیلم
اشارة ظرﻳفی ﺑﻪ لزو تغییر نقش مذﻫب از ﻳ شماﻳل ﺑﻪ ﻳژ حقیقژت مژیشژود .نمژای نمژاز
خواندن منصور در ساﻳﻪاش را ،کﻪ در واقع لباس ﭘوشیدن ﺑوده است ،میﺑینیم .اﻳرج کرﻳمی اﻳﻦ
نماز را زﻳباترﻳﻦ نمازی میداند کﻪ در سینمای اﻳران دﻳده است (کرﻳمی.)13 :0730 ،

نفس عمیق تمهیداتی به جهت واقعگرایی دارد
ژ استفادة فیلم از موسیقی غیررواﻳی .0جامپ کا و تدوﻳﻦ موازی اﻳﻦ فیلم را مستندگونﻪ کرده
است .در صحنة انتظار آﻳدا موسیقیای را میشنوﻳم کﻪ اندکی ﺑعد متوجﻪ میشوﻳم منبژع صژدا
ﻫدفون آﻳدا ﺑوده است.
ژ ﺑازیﻫا و دﻳالو ﻫای طبیعی کﻪ ﺑیش اعظم آن ﺑرآمده از شژیوة ﻫژداﻳت ﺑژازﻳگر میژتص
شهبازی است .در اﻳﻦ شیوه ،شهبازی فیلمنامﻪ را ﺑرای خواندن در اختیار ﺑازﻳگر قرار نمیدﻫژد و
ﺑازﻳگر از اتفاقژا ﺑعژدی ﺑژیخبژر اسژت و تنهژا شیصژیت ﺑژراﻳش ﺑژاز شژده اسژت (قژادری و
حسنینسب .)30 :0732 ،خودِ ﺑازﻳگر نقش آﻳدا میگوﻳد کﻪ ﺑعد از ضژبط ﻳکژی از صژحنﻪﻫژای
فیلم ،ﺑﻪ دلیل اﻳنکﻪ سﻪ ساعت خود را آمادة اﻳﻦ صحنﻪ کرده ،دچار تشنّج شژده اسژت (صژحت
(مصاحبﻪکننده).)15 ،11 :0732 ،
ژ فیلم شباﻫت ﺑا خودِ زنژدگی دارد؛ درا در ﻫژر لحظژة زنژدگی جژاری نیسژت .درا فژیلم
نیز ﺑا ورود آﻳدا ﭘا میگیرد و در میان ﭘرسﻪﻫای ﺑیﻫدف دو شیصیت ﭘسژر فژیلم درامژی خلژق
میشود.
ژ ساختار رواﻳی فیلم حس ﺑیﻫدفی زندگی جوانان را ﺑﻪ ﺑیننده القا میکند :ﭘرسﻪ -درا .
1. non-diegetic
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ژ استفاده از ناﺑازﻳگر کﻪ ﺑسیاری از وﻳﮋگیﻫای شیصیتﻫای فیلم متعلق ﺑﻪ خژودِ ﺑژازﻳگران
است (قادری.)53 :0732 ،

ویژگیهایی در این فیلم وجود دارد که به آن جنبة اجتماعی میدهد
ژ جوانان ﺑیﻫوﻳت ،سپردهشده ﺑﻪ تقدﻳر و کلبیمسل ِ فژیلم ﺑژﻪ گونژﻪای ترسژیم شژدهانژد کژﻪ
میاطب آنﻫا را مقصر نمیداند؛ فیلم صرفاً گزارش امر واقع است و قضاوتی نمیکند.
ژ منصور و کامران ﺑرای میاطب دوستداشتنی و جژذابانژد ،امژا ،آنﻫژا در واقژع آد ﻫژای
ﺑهنجاری نیستند و ﺑا خانواده و درس و جامعﻪ مشکل دارند .اﻳﻦ موضژوع مژا را ﺑژﻪ اﻳژﻦ سژمت
ﻫداﻳت میکند کﻪ دﻳگری مقصر است :دانشگاه ،خانواده و جامعﻪ.
ژ ﭘیشینة شیصیتﻫا ترسیم نمیشود .اﻳﻦ امر ما را وامژیدارد تژا درﺑژارة مسژائل اجتمژاعی
اندﻳشﻪ کنیم .مثالً ،در فیلم ﺑیان نمیشود کﻪ چرا کامران ﺑﻪ اﻳﻦ خودوﻳرانگری رسژیده اسژت .از
طرف دﻳگر ،در ساختار رواﻳی فیلم نیز تمهیداتی اتیاذ شده و «ﻫمﻪ چیژز انگژار در حفژرهﻫژای
خالی ﺑیﻦ صحنﻪﻫای فیلم اتفاق میافتد» (قادری )53 :0732 ،کژﻪ ﻫمژیﻦ امژر میاطژب را ﺑژﻪ
اندﻳشﻪ وامیدارد.
ژ دوقلوﻫای فیلم ،کﻪ خود را ﻳ نفر معرفی میکنند ،ﺑرای میاطب نیز ﻫوﻳژت جداگانژﻪای
ندارند؛ حتی در دکوﭘاژ صحنة چایخوردنشژان ﺑژا منصژور و کژامران کوشژش شژده اسژت کژﻪ
میاطب آنﻫا را ﻳ نفر ﺑپندارد (نیستانی .)15 :0732 ،اﻳژﻦ موضژوع ﺑژیﻫژوﻳتی و سژرگردانی
شیصیتﻫا را نشان میدﻫد.
ژ داستان فیلم در خیاﺑان میگذرد؛ ﺑﻪ ﻫمیﻦ دلیل ،تئوری شراﻳط اجتماعی -سیاسی تقوﻳت
میشود .نفس عمیق فیلمی است کﻪ در شهر میگذرد و ما ﺑازنماﻳی شژراﻳط اجتمژاعی مژرد و
شهر تهران را در اﺑتدای دﻫة  0731شاﻫدﻳم .دﻳوارنوشتﻪﻫای ﺑا رنگ ﭘوشژانیدهشژده حژاکی از
تالطم سیاسی در جامعﻪ است.
ژ تعارض طبقاتی؛ شیصیتﻫای اصلی خاستگاه طبقژاتی متفژاوتی دارنژد .کژامران از طبقژة
ممتاز ،آﻳدا از طبقة متوسط و منصور از طبقة فرودست است0.
ژ کل فضای فیلم و منطق رواﻳی فیلم ﺑﻪ گونﻪای است کﻪ انگار در زﻳر آب میگژذرد؛ گژوﻳی
گیرندة ﭘیا احساس میکند کﻪ زﻳر آب نفس میکشد.
ژ استفاده از موسیقی راک در ﭘاﻳانﺑندی فیلم ﺑا فضای روز جامعﻪ ﻫمخوانی دارد.
 .0در تارﻳخ سینمای اﻳران ،غالبِ فیلمسازانی کﻪ واقعیت ﻫای اجتماعی را ﺑﻪ تصوﻳر میکشند اغلب ترسیمِ طیف
فرودست جامعﻪ را ﺑیانگر واقعیتﻫای جامعﻪ میدانند ،مانند فیلم تنگنای امیر نادری ( ،)0752حال آنکﻪ اﻳﻦ
جامعﻪ طبقا دﻳگری نیز دارد.
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بحث و بررسی
وجوه تشابه
 .0سرگردانی و بیهویتی
تناقض و سرگردانی جامعﻪ ﺑﻪ سبب چرخش سیاسی و ﺑژرآوردهنشژدن انتظژارا در اﻳژﻦ ﺑرحژة
زمانی در فیلم نیز دﻳده میشود .مهمترﻳﻦ وﻳﮋگی فرمی نفس عمیق حذفﻫای عمدیِ رواﻳژی در
ساختار فیلمنامﻪ است .حذف ﭘیشزمینة زندگی شیصیتﻫا ،آغاز صژحنﻪﻫژا از وسژط و انتقژال
رواﻳت فیلم از ﻳ شیصیت ﺑﻪ شیصیت دﻳگر ﺑﻪ القای اﻳﻦ سرگردانی کم میکند و فر را ﺑا
محتوای فیلم مطاﺑقت میدﻫد .اﻳﻦ شهر و آد ﻫاﻳش ﺑیﻫوﻳت شدهاند .منصور و کژامران و آﻳژدا
سرگردان در شهری میچرخند .وقتی کامران را در دانشگاه میﺑینیم فضای داخلژی متعلژق ﺑژﻪ
دانشگاه شرﻳف است ،اما کامران از درِ دانشگاه علم و صنعت خارج میشود؛ ﺑا توجﻪ ﺑژﻪ روﻳکژرد
واقعگرای شهبازی چنیﻦ امری تمهیدی عامدانﻪ است .در صحنة سد کرج ،وقتی جسد ﻳ مرد
(منصور) را از آب ﺑیرون کشیدهاند ،غواص میگوﻳد در تارﻳکی کف درﻳاچژﻪ تشژییص جنسژیت
ﻫوﻳت جسد دﻳگر ﻫنوز ممکﻦ نشده است.

 .2شعارزدگی و ناپختگی
ﻫمان طور کﻪ اشاره شد ،ﺑسیاری از روشنفکران سیاسی اﻳﻦ زمانﻪ اسیر شعارند .جامعة مژدنی و
ﺑرخی روزنامﻪﻫا ﭘشتوانة فکری و فلسفی ندارند .آﻳدای فیلم دختری است کﻪ ﺑاخ گوش میدﻫد،
شعر مینوﻳسد و ﺑﻪاصطالح روشنفکر است .اما ،شیصیتش عمق ندارد ،زﻳرا او ﺑا منصژور ﻫمژراه
شده؛ منصوری کﻪ دارﻳوش گوش میدﻫد و حتی شعر او را نمیفهمد.
جامعﻪْ جامعﻪای اسالمی است ،اما افراد اﻳﻦ جامعﻪ ﭘیوندی ﺑا آموزهﻫای دﻳنی ندارند .کامران
ﺑرای استتار ماشیﻦ ﻳ چادر ماشیﻦ میدزد و ﻫنگا اذان صب دزدی ﻫمیﻦ چادر را از ماشیﻦ
آنﻫا میدزدد .در فیلم اشارة ظرﻳفی ﺑﻪ لزو تغییر نقش مذﻫب از ﻳ شماﻳل ﺑﻪ ﻳژ حقیقژت
میشود .نمای نمازخوانژدن منصژور در سژاﻳﻪاش را ،کژﻪ در واقژع لبژاسﭘوشژیدن ﺑژوده اسژت،
میﺑینیم.

 .8فضای منفی در جامعه و فیلم
ﻫمان طور کﻪ در ﺑیش نظری مطالعﻪ ،ﺑا توجﻪ ﺑﻪ تحلیژل محتژوای روزنامژﻪﻫژای سژال ،0733
اشاره شد ،فضای اجتماعی -روانی جامعﻪ منفی است .فیلم نفس عمیق در زمسژتان مژیگژذرد.
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رنگِ غالبِ فیلم آﺑی است؛ رنگی غمانگیز و سرد .تعداد زﻳادی در میﺑینیم؛ درﻫاﻳی کژﻪ ﻫمیشژﻪ
ﺑستﻪاند و گشوده نمیشوند .تمهیدا فرمی فیلم نیز حس خفگی را ﺑﻪ میاطژب القژا مژیکنژد.
نشانﻪﻫای فراوان دﻳگری در فیلم ﺑژرای القژای اﻳژﻦ حژس وجژود دارد :تلفژﻦ عمژومی سژکﻪ را
میخورد ،ﺑرگة سفید انتیاب واحد کامران زﻳر ﺑاران خیس شده است و . ...

 .4عدم حس همدلی در جامعه
در اﻳﻦ ﺑازة زمانی جامعﻪ شعبﻪشعبﻪ است و نارضاﻳتی در قشر دانشجو درونی شده .ﺑازتژاب اﻳژﻦ
گسستگی اجتمژاعی در فژیلم مشژهود اسژت .ﺑژا اﻳنکژﻪ کژامران در حژال ﺑژدی اسژت ،صژاحب
مهمانخانﻪ میگوﻳد« :تا ﭘول ندﻳد نمیذار ﺑرﻳد ».ﻳا ﺑیتفاوتی مرد لبژوفروش ﻫنگژا مشژاﻫدة
سرقت موﺑاﻳل کامران.

 .5سرخوردگی و انفعال
در دوران ﭘس از اصالحا جامعة تودهای منفعلی در اﻳران شکل گرفت .اﻳﻦ موضوع میتوانسژت
سبب ﭘدﻳدآمدن عوارضی مانند مشکال روانی و اعتیاد شژود .فضژای دانشژگاه منفعژل اسژت و
دانشجوﻫا ﺑیعالقﻪ ترسیم میشوند .آﻳدا مرتژب در کژالسﻫژای درس حضژور نژدارد و درسژش
حذف میشود .کامران ﺑرگة انتیاب واحد را ﺑا ﺑیاﻫمیتی رﻫا میکند؛ اﻳﻦ موضوع اشارهای است
ﺑﻪ ترک تحصیل او.
در فیلم ،استعدادﻫا و ظرفیتﻫای جامعﻪ ﺑﻪ انزوا و خودوﻳرانگری کشیده شده است .کژامران
دست ﺑﻪ اعتصاب غذا زده است .آﻳدا ﺑﻪ سبب ﻳ خطای کوچ عتاب مژیشژود و خژانواده ،ﺑژا
سیتگیری و مجبورکردنِ او ﺑﻪ حضور در جلسة خواستگاری ،دخترشان را ﺑﻪ ﻳ دختر فراری
ﺑدل میکنند.

 .۶آنومی اجتماعی
ﻫمان طور کﻪ ﺑر ﭘاﻳة ﭘﮋوﻫشﻫا ذکر شد ،اﻳﻦ دوره ﺑیشترﻳﻦ میزان ﺑیﻫنجاری اجتماعی را ﭘس
از انقالب اسالمی داشتﻪ است .ﺑازتاب اﻳﻦ وضعیت اجتماعی در فیلم دﻳژده مژیشژود .کژامران و
منصور ﻫنجارﻫای اجتماعی را رعاﻳت نمیکنند و ﺑا نظم اجتماعی درمژیافتنژد .شکسژتﻦ آﻳنژة
ماشیﻦﻫا ،دزدﻳدن موﺑاﻳل و ماشیﻦ ،حرکژت ﺑژا موتژور در ﭘیژادهرو ،سیگارکشژیدن در اتوﺑژوس،
لگدزدن ﺑﻪ ﺑادجة تلفﻦ ،نپرداختﻦ ﭘول عوارضی و  . ...تفرﻳ ﻫممحلﻪایﻫای منصور قطژعکژردن
ﺑرق محلﻪ ﻫنگا ﭘیش مساﺑقة کشتی است.
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 .7تساویطلبی در نقش زن و مرد ،تغییر نقشهای سنتی
ﻳکی از نمودﻫای تغییر نقش سنتی دختران و ﭘسران در اﻳﻦ زمان تساویطلبی است .ﭘژولی کژﻪ
منصور از آﻳدا طلب میکند و آﻳدا ﺑﻪ او میدﻫژد ﺑازتژاب چنژیﻦ نگژرهای اسژت .منصژور از آﻳژدا
میخواﻫد کﻪ موﻫاﻳش را ﺑﻪ او نشان دﻫد ﻳا ﺑا او دست ﺑدﻫد .آﻳدا گواﻫینامة رانندگی دارد ،ولی
منصور ندارد .آﻳدا ﺑﻪ ﭘلیس اول فیلم ،کﻪ آنﻫا را نژامزد مژیخوانژد ،ﺑژا جسژار و شژوخطبعژی
میگوﻳد کﻪ نامزد نیستند و ﭘلیس میگوﻳد« :میدونم ،انگلیسﻪ دﻳگﻪ».

 .3تقدیرگرایی
ﻫمان طور کﻪ ﭘیشتر آمد ،در سال  0730تقدﻳرﺑاوری در جوانان رسوخ کرده است و ﭘیامژد آن
تسلیمﭘذﻳری و شکست است .در فیلم شاﻫدِ انفعال و تقدﻳرگراﻳی کژامران تژا ﭘاﻳژان ﻫسژتیم .از
طرفی ،میاطب نیز نسبت ﺑﻪ گرﻳزناﭘذﻳری تقدﻳر آگاه میشود و ﭘاﻳان غمنژاک فژیلم را از ﭘژیش
میداند :فلشفورواردﻫاﻳی کﻪ غرﻳقی ﺑا ژاکت آﺑی (ژاکت دو شیصیت مرد) را نشژان مژیدﻫژد و
ﻫمچنیﻦ گذر تأکیدی ﭘسرﻫا از مقاﺑل حجلﻪﻫا.

 .9نبودن فضای مفاهمه ،گفتوگو و درک
در سط جامعﻪ و دانشگاه اتفاقاتی رخ داده است؛ اصالحا از آن زمان متوقف شده است .آﻳژدا،
کﻪ روشنفکر است ،اسیر اقتدار ﭘدری است کﻪ میخواﻫد او را شژوﻫر ﺑدﻫژد .عصژیانگری جژوان
اﻳرانی ﺑر علیﻪ قدر خانواده ﺑا شراﻳط سیاسی -اجتماعی و ﺑﻪوﻳﮋه جوِ دانشژجوﻳی زمانژﻪ تژوازی
دارد .دﻳوارنوشتﻪﻫاﻳی کﻪ ﺑا رنگ ﭘوشانیدهشده اشارتی است ﺑﻪ نبودن فضای نقد و گفتوگو در
جامعﻪ .حتی دو دوست ،کﻪ ﺑیش مهمژی از فژیلم حژول رفاقژت آنﻫژا مژیگژردد ،ﻫمژدﻳگر را
نمیفهمند .کامران در جاﻳی ﺑﻪ منصور میگوﻳد« :گوشِت ﺑا منﻪ؟» اما ،منصور اصالً ﺑﻪ حرفﻫای
او توجهی نمیکند .آﻳدا در ﺑسیاری از صحنﻪﻫا ﻫدفون در گوش دارد و در نیستیﻦ حضورش ﺑا
منصور ﺑﻪ ﻫمیﻦ دلیل صدای او را وقتی سؤال میکند کﻪ «چپ ﻳا راست» نمیشنود .وقتی ﻫژم
کﻪ ﻫدفون ندارد ﺑﻪ قدری غرق در فکر است کﻪ صدای زنی را کﻪ از آﻳدا میخواﻫد کنژار رود تژا
از اتوﺑوس ﭘیاده شود نمیشنود.

 .01چالش سنت و مدرنیته
در فضای جامعﻪ تقاﺑل میژان سژنت و مدرنیسژم وجژود دارد و گفتژﻪ شژد کژﻪ در اﻳژﻦ چژالش
مانژژدگاری عناصژژر سژژنتی در عرصژژة دﻳژژﻦ ﺑیشژژتر از عرصژژة خژژانواده اسژژت .در فژژیلم زنژژی در
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اغذﻳﻪفروشی ﭘوشش چادر دارد ،اما الک قرمز زده و آراﻳش غلیظژی دارد .در فژیلم نیژز ،صژدای
اذان را میشنوﻳم ،اما خانوادهای نمیﺑینیم .وجﻪ اشتراک اﻳﻦ سﻪ جوان قطژع ﭘیونژد ﺑژا خژانواده
است :خانواده ﭘذﻳرای منصور نیست؛ کامران ﻫم ﭘذﻳرای خانواده نیست؛ آﻳژدا ،ﺑژا اﻳنکژﻪ تهرانژی
است ،خواﺑگاه را ﺑرای سکونت انتیاب کرده است .آﻳدا ﺑاخ و آلترناتیو گوش مژیکنژد و دختژری
مدرن است ،0اما در سط کلی جامعﻪ ﺑرای مثال موسیقیِ متعلق ﺑﻪ فرﻫنگ عامﻪ ﺑسیار شژنیده
میشود ،مثالً در اغذﻳﻪفروشی و حتی در تمِ زنگ موﺑاﻳل (ﺑاﺑاکر ) .جالژب اﻳنکژﻪ تقاﺑژل سژلیقة
موسیقی منصور و آﻳدا موجب شوخی و حواسﭘرتی میشود و ﺑﻪ سقوط در سد منجر میشود.
تنها کاراﻳی ِ موﺑاﻳلی کﻪ ﭘسرﻫا دزدﻳدهاند گرفتﻦِ شمارة خواﺑگاه دخترانﻪ از  003اسژت؛ کژﻪ
البتﻪ در ﭘی آن و تماس ﺑا خواﺑگاه آﻳدا گوشی را قطع میکند .در ﺑسیاری موارد کژﻪ ﺑژا موﺑاﻳژل
ارتباط ﺑرقرار میشود ﻳا فحش شنیده میشود (صاحب موﺑاﻳل دزدﻳدهشده) ﻳا تمژاس تلفنژی در
اثر تما شدن ﺑاتری قطع میشود .و ﻫنگامی ﻫم کﻪ تماس ﺑرقرار میشود ،فردی کﻪ موﺑاﻳل را ﺑﻪ
او کراﻳﻪ دادهاند ﺑﻪ زﺑان ژاﭘنی ﺑا کسی کﻪ ﭘشت خط است صحبت مژیکنژد .سژرانجا  ،موﺑاﻳژل
دزدی ﺑﻪ فرد دﻳگری فروختﻪ میشود.

 .00عدم امنیت اجتماعی و قانون
در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ سبب تمرکز نیروﻫای انتظامی ﺑژر مسژائل سیاسژی و اعتژراضﻫژای دانشژجوﻳی،
سط امنیت اجتماعی قدری کاﻫش ﻳافتژﻪ اسژت .کژامران خژودش رﺑژودهشژدن گوشژی تلفژﻦ
ﻫمراﻫش را تالفی میکند ،ﺑرای دزدیِ تلفﻦ فرد دﻳگری ﺑرنامﻪ میرﻳژزد و منصژور اﻳژﻦ فعژل را
انجا میدﻫد .آﻳدا ﻫنگامی کﻪ دﻳر ﺑﻪ خواﺑگاه ﺑازمیگردد ﺑژرای ورود ﺑژﻪ خواﺑگژاه ﻳژ کاسژت
موسیقی ﺑﻪ نگهبان میدﻫد .ﭘلیس دو ﺑار در فیلم ظاﻫر میشژود و ﭘژی ﺑژﻪ دزدیﺑژودن ماشژیﻦ
نمیﺑرد .جالب اﻳنکﻪ در ﻳکی از نقدﻫای سینماﻳی آن دوره اﻳژﻦ دو ﭘلژیس ،ﺑژﻪ دلیژل اﻳنکژﻪ در
رواﺑط دختر و ﭘسر سیتگیری نمیکنند ،ﭘلیسﻫاﻳی دوستداشتنی نامیژده شژدهانژد؛ ﻫرچنژد
وظاﻳفشان را ﺑﻪدرستی انجا ندادهاند!2

 .02دورویی و دروغ
خصلت دوروﻳی ،کﻪ در جامعة اﻳرانی مشهود است و دغدغة ﭘژﮋوﻫشﻫژای اجتمژاعی و اخالقژی
است ،صرفاً وﻳﮋگی خاص اﻳﻦ دوره نیست ،اما فیلم اﻳﻦ خصیصة جمعی و عژادیشژده را ﺑازتژاب
 .0مرﻳم ﭘالیزﺑان ،ﺑازﻳگر نقش آﻳدا ،در مصاحبﻪای اشاره کرده کﻪ «در وجود آﻳدا ساﻳﻪﻫاﻳی وجود دارد کﻪ موسیقی
سنتی توصیفش نمیکند» (ﭘالیزﺑان.)11 :0732 ،
 .2در نقدی از سروش صحت (صحت.)0732 ،
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داده است .در فیلم ،ﻳ مرد متکدی از ﭘسرﻫا کم میخواﻫد ،اما فرﻳبکار است و وقتی گوشی
موﺑاﻳل را از ﭘسرﻫا میخرد ﭘول زﻳادی ﻫمراه او دﻳده میشژود .دوقلوﻫژا در مسژافرخانﻪ خژود را
ﻳ نفر جا میزنند کﻪ ﭘول کمتری ﺑدﻫند .تفاو چهرة دانشجوﻫا در فضژای دانشژگاه و فضژای
خیاﺑان مشهود است .مثالً ،کامران دو مرتبﻪ در دانشگاه ترسیم میشود و در ﻫر دو ﺑار کژاله ﺑژر
سر میگذارد ،چون موﻫای ﺑلندی دارد و ﻫنگامی کﻪ از دانشگاه خارج میشود کالﻫش را از سژر
ﺑرمیدارد.

وجوه افتراق
قطعاً ﻫیچ فیلمی نمیتواند ﻫمة وجوه جامعﻪ را ﺑازتاب دﻫد .اما ،اﻳﻦ امر ﺑﻪ معنژی وجژودِ تفژارق
نیست .در خوانش اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش از فیلم ﻳ مورد ﻳافت شد کﻪ ﺑژا وضژعیت واقعژی جامعژة عصژر
خوﻳش ﻫمخوانی ندارد .در واقع ،نوعی خوشﺑینی و امید ﺑﻪ آﻳنده ﺑرای خنثیکردن ﺑار تلخ فیلم
دﻳده میشود .سرانجا  ،ﺑژا مژر ﺑژازﻳگران اصژلی فژیلم و جمژعشژدن مژرد دور جنژازهﻫژای
ﺑیرونکشیدهشده از سد ،کارگردان ﺑﻪ جوانان مشاﺑﻪ منصور و آﻳدا توصیﻪ مژیکنژد کژﻪ در آنجژا
توقف نکنند و از محل حادثﻪ دور شوند و آنﻫا ﺑا ماشیﻦ در جادهای مﻪگرفتﻪ و کوﻫسژتانی دور
میشوند .موسیقی تیتراژ ﭘاﻳانی نیز حس تلیی فیلم را میزداﻳد .در فژیلم جوانژان و جامعژﻪ ﺑژﻪ
مرحلة آگاﻫی میرسند .سؤالی کﻪ مطرح میشود اﻳﻦ است کﻪ چگونﻪ اﻳﻦ فکر در ذﻫﻦ شهبازی
آمده است؟ چنیﻦ تفاوتی در فضای اجتماع و دﻳدگاه فیلمساز خبر از ﻳ جرﻳان گفتمانی دﻳگر
در جامعﻪ دارد.

نتیجهگیری
در ﭘﮋوﻫش حاضر ،ﺑازنماﻳی جامعﻪ در ﭘاﻳان چهار سال اول دورة اصالحا در فیلم نفژس عمیژق
(شهبازی )0731 ،مطالعﻪ شد .ﻫدف اصلی در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫش اﻳجاد ﭘیوند میان مضامیﻦ سژینماﻳی
فیلم نفس عمیق و شراﻳط اجتماعی و گفتمان مسلط ﺑر فرﻫنگ سینماﻳی آن دوره در اﻳران ﺑود.
ﺑدﻳﻦ منظور ،نیست شراﻳط اجتماعی انتهای دﻫة  0731ﺑررسژی شژد .در زمژان دولژت ﻫفژتم،
افزاﻳش توجﻪ ﺑﻪ مسائل اجتماعی و اشتیاق جامعﻪ و جوانان ﺑرای تغییر را شاﻫدﻳم .امژا ،از سژال
 0733ﺑﻪ ﺑعد ،در اﻳﻦ دوران در ﭘیِ محققنگشتﻦ انتظارا  ،میزان مشارکت مرد و امید جامعژﻪ
ﺑﻪ تغییر کاﻫش ﻳافتﻪ است؛ در نتیجﻪ ،مرد ﺑیتفاو و جوانان سرخورده شدهاند .سپس ،ﺑازتابِ
گفتمان چیره ﺑر جامعﻪ و نهاد سینما در فیلم ﭘوﻳش شژد .ﺑژا ﺑررسژی شژیوة رواﻳژت ،تمهیژدا
تدوﻳﻦ و مضامیﻦ فیلم ،ﭘارهای وﻳﮋگیﻫای اجتماعی از اﻳﻦ اثر ﺑرداشت شد.
ﺑا تطبیق شراﻳط جامعﻪ و مقولﻪﻫای اجتماعی در فیلم ،وجوﻫی از جامعﻪ ،کﻪ در فیلم ﺑازتاب
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ﻳافتﻪاند ،مشاﻫده شد :سرگردانی و ﺑیﻫوﻳتی ،شعارزدگی و ناﭘیتگی ،فضژای منفژی در جامعژﻪ و
فیلم ،عد حس ﻫمدلی در جامعﻪ ،سرخوردگی و انفعژال ،آنژومی اجتمژاعی ،تغییژر نقژشﻫژای
سنتی ،تقدﻳرگراﻳی ،نبودن فضای مفاﻫمﻪ ،چژالش سژنت و مدرنیتژﻪ ،عژد امنیژت اجتمژاعی و
دوروﻳی .اﻳﻦ ﺑدﻳﻦ معنی است کﻪ فژیلمسژاز در ﺑازنمژاﻳیِ ازخودﺑیگژانگی ،ﭘژو گراﻳژی جوانژان،
ناﻫنجاریﻫای اجتماعی و تعارض نسلﻫا و طبقا موفق ﺑوده است .البتژﻪ ،ﻫمژان طژور کژﻪ در
مطالعا ﺑازنماﻳی ﻫمواره انتظار انعکاسی مطلژق از جامعژﻪ نمژیرود ،فژیلمسژاز در ﺑازنمژاﻳی از
جامعﻪ ردی از خواستﻪ و اندﻳشة خود ﺑﻪ جای گذاشتﻪ است و جامعﻪ را ﺑﻪ آگاﻫیرسیده ترسژیم
میکند و جوانان دﻳگر از غرقشدن تمثیلی نجا میﻳاﺑند؛ اﻳﻦ موضوع لزوماً تطاﺑقی ﺑا واقعیژت
اجتماع ندارد .شاﻳد مفاﻫیم اﻳﻦ فیلم در آﻳنده جهانشمول ﺑاشد ،اما در زمژان سژاخت و اکژران
آن سازوکار اﻳﻦ فیلم فرﻫنگی -اجتماعی اسژت .اﻳﻦ فیلم اﻫداف انتقژادی دارد .ﺑژرخالف ﺑرخژی
دﻳدگاهﻫای کالن ،سینمای «جشنوارهای» اﻳران خالی از محتوا ﻳا مؤلفﻪﻫای اجتماعی -سیاسژی
نیست.
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