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بازنمایی روشنفکر در سینمای ایران
)تحلیل روایت چهار فیلم در دهه های 1340 تا 1370(

ساره امیری1 ، احسان آقابابایی2 ، مجید فدایی3 
 

چکیده 
مقالــۀ حاضــر درصــدد اســت تــا نحــوۀ بازنمایــی روشــنفکر را در ســینمای دهه هــای 1340-1370 توصیــف کنــد و بــه 
تفســیر مناســبات اجتماعــی ایــن بازنمــود بپــردازد. ازایــن رو، بــا مبنــا قــرار دادن نظریــۀ »روشــنفکران« »گرامشــی« 
ــک  ــۀ هری ــا رابط ــت ت ــده اس ــی ش ــت«، بررس ــل روای ــاذ روش »تحلی ــا اتخ ــم ب ــار فیل ــی«، چه ــۀ »بازنمای و نظری
ــد  ــل ش ــج حاص ــن نتای ــت ای ــردد. درنهای ــخص گ ــش مش ــی خوی ــت اجتماع ــا باف ــده ب ــنفکران بازنمایی ش از روش
ــگاه  ــد و ن ــل می کنن ــژه ای عم ــی وی ــات اجتماع ــا طبق ــد ب ــه در پیون ــتقل، بلک ــورت مس ــه به ص ــنفکران ن ــه روش ک
ــن از  ــت. همچنی ــورده اس ــره  خ ــر دوره گ ــاص ه ــای خ ــه ایدئولوژی ه ــز ب ــم نی ــر فیل ــان در ه ــه آن ــک ب ایدئولوژی
مقایســه رونــد ایــن بازنمایــی آشــکار شــد کــه در دهــۀ منتهــی بــه انقــاب و دهــۀ اول پــس از انقــاب، روشــنفکر 
در رابطــه بــا »امــر سیاســی« مطــرح شــده اســت امــا  بــا ســپری شــدن دهــۀ اول انقــاب و پایــان یافتــن جنــگ، 
روشــنفکر دهــۀ هفتــاد در جســت وجوی نقــش تــازه ای برآمــده اســت و، در رابطــه بــا »امــر اجتماعــی« مطــرح شــده 

اســت.
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از-مقایسـة-نحـوۀ-بازنمایـی-روشـنفکر-در-فیلم-هـای-دهـة-40-تـا-70-چـه-نتایجـی-حاصـل-
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1. به مثابه متنی فرهنگی
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آنتونیـو-گرامشـی1-در-حـوزۀ-جامعه-شناسـی-و-نظریـة-بازنمایی2-در-حوزۀ-رسـانه-کـه-در-ادامه-

به-تشـریح-آنهـا-پرداخته-می-شـود.

نظریۀ روشنفکران گرامشی
گرامشـی،-فیلسـوف-انقالبـی،-نظریه-پرداز-مارکسیسـت-و-از-رهبـران-حزب-کمونیسـت-ایتالیا-
و-متأثـر-از-متفکرانـی-چـون-هـگل3-و-مارکـس4-اسـت.-او-نظریة-مهمـی-پیرامون-روشـنفکران-
ارائـه-داده-اسـت-کـه-ریشـه-در-مفهوم-»هژمونـی-5«-در-تفکـر-او-دارد.-»پیش-از-گرامشـی-واژۀ-
هژمونـی-بـه-تسـلط-یـک-ملـت-بر-ملتـی-دیگر-محـدود-بـود،-اما-بـا-نوشـته-های-او-ایـن-واژه-
بـرای-تشـریح-پیچیدگی-هـای-روابـط-قـدرت-در-زمینه-هـای-متفاوتـی-از-ادبیـات،-آمـوزش،-
فیلـم-و-مطالعـات-فرهنگـی-گرفتـه-تـا-علوم-سیاسـی،-تاریخ-و-روابـط-بین-الملل-بـه-کار-گرفته-
می-شـود.-»او-تعریـف-تـازه-ای-از-هژمونـی-در-معنـای-شـکل-دهی-و-سـازمان-دهی-رضایـت-به-
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شـکل-می-گیـرد-و-آن-هنگامـی-اسـت-کـه-طبقه-ای-هـم-از-طریق-ارشـاد-و-هم-از-طریـق-اجبار،-
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بـر-توده-هـا-کم-دامنـه-می-گـردد،-دولـت-دچـار-بحران-می-شـود-و-سـایر-طبقه-هـا-از-این-ضعف-
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1. Antonio Gramsci
2. Representation
3.Wilhelm Friedrich Hegel
4. Karl Heinrich Marx
5. Hegemony
6. Ives
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فعالیـت-می-پردازنـد-)اسـپریانو،-1362:-15(.-ایـن-هژمونـی-درنهایت-حاصل-کار-روشـنفکران-
در-جامعـه-تعریف-می-شـود.

گرامشـی-مقالـة-خـود-دربارۀ-روشـنفکران-را-با-این-سـؤال-آغـاز-می-کند:-»آیا-روشـنفکران-
یـک-گـروه-خودمختـار-و-مسـتقل-اجتماعـی-هسـتند،-یـا-هـر-گـروه-اجتماعـی،-طبقـه-ای-از-
روشـنفکران-ویـژه-بـه-خـود-دارد؟«-)گرامشـی،-1971:-134(-او-بـا-تحلیل-تاریخ-ایتالیا-شـرح-
می-دهـد-کـه-هـر-گـروه-اجتماعـی-در-دنیـای-تولیـد-اقتصـادی،-بـه-همـراه-خـود-و-به-گونه-ای-
انـدام-وار،-یـک-یـا-بیـش-از-یـک-قشـر-روشـنفکر-را-بـه-وجـود-مـی-آورد-کـه-بـه-او-انسـجام-
می-دهـد-و-او-را-از-نقـش-خـود،-نه-تنهـا-درزمینـة-اقتصـادی-بلکـه-در-زمینه-هـای-اجتماعـی-و-
سیاسـی-آگاه-می-سـازد-)هالـوب،-1374:--267-268(.-درنتیجـه-روشـنفکران-نمی-تواننـد-یک-
گـروه-مسـتقل-را-تشـکیل-دهنـد،--چراکـه-همواره-محـدود-به-طبقـات1-اجتماعـی-دیگر-عمل-

می-کننـد.
روشـنفکران-از-ایـن-منظـر-به-دو-دسـته-تقسـیم-می-شـوند:-روشـنفکران-سـنتی-و-ارگانیک-
)گرامشـی،-1971:-148--134(.-روشـنفکران-سـنتی-افـرادی-نظیـر-دانشـگاهیان،-ناشـران-و-
روحانیـان-هسـتند-که-کارشـان-از-نسـلی-به-نسـل-دیگر-تداوم-می-یابـد.-آنها-در-حـوزۀ-جامعة-
مدنـی-فعالیـت-می-کننـد-و-رابطـة-غیـر-مسـتقیمی-با-مسـائل-اقتصـادی-دارند؛-اما-روشـنفکران-
ارگانیک-آن-دسـته-از-روشـنفکرانی-هسـتند-که-در-حوزۀ-جامعة-سیاسـی--عمل-می-کنند-و-در-
پیونـد-مسـتقیم-بـا-مسـائل-اقتصادی-و-طبقات-یا-تشـکیالتی-هسـتند-کـه-آنها-را-برای-سـازمان-
دادن-خواسـت-ها-و-کسـب-قـدرت-بـه-کار-گرفته-انـد.-در-تفکـر-گرامشـی-درنهایـت-هر-دوی-
ایـن-روشـنفکران-در-راسـتای-هـدف-یکسـان-اعمـال-هژمونـی-طبقـة-حاکـم-گام-برمی-دارنـد-
و-»اگرچـه-روشـنفکران-سـنتی-از-ابتـدا-داعیـة-هدایـت-و-جهت-دهـی-جامعـه-را-داشـته-اند،-
قدرت-هـای-خارجـی،- از-جانـب- تحمیل-شـده- احـکام- به-وسـیلة- اغلـب- آنـان- بدعت-هـای-
دسـتگاه-های-سیاسـی-و-سـنت-محـدود-می-شـود«-)جانسـون-2،-2009:-7(.-به-طورکلـی-نکات-

کلیـدی-ایـن-نظریـه-را-می-تـوان-چنین-برشـمرد:
گـروه-روشـنفکران،-یـک-گـروه-اجتماعی-مجزا-نیسـت،-بلکه-بخشـی-از-دیگـر-گروه-های-
اجتماعـی-اصلـی-اسـت-کـه-از-ترکیـب-روشـنفکران-ارگانیـک-بـا-روشـنفکران-سـنتی-ای-که-

1. Class-Bound
2. Johnson
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اشـتباهًا-خـود-را-مسـتقل-از-روابـط-اجتماعـی-و-اقتصـادی-می-داننـد،-بـه-وجـود-آمده-اند.
روشـنفکران-دو-نوع-کار-روشـنفکری-انجام-می-دهند:-کارهای-روزمره-و-عادی-روشنفکری-
توسـط-روشـنفکران-ارگانیک-و-کارهای-خالص-روشـنفکری-توسـط-روشـنفکران-سـنتی.-اما-
هـر-دوی-آنهـا-درنهایـت-بـا-منافـع-به-خصوصـی-از-اشـکال-تولیـد-اقتصـادی-گـروه-خویـش-
پیونـد-دارنـد.-روشـنفکران-گـروه-اجتماعـی-حاکم،-روبنایی-متناسـب-بـا-گروه-می-سـازند-که-
درنهایـت-تبدیـل-بـه-روبنایـی-بـرای-تمـام-جامعـه-می-شـود.-دو-بخش-اصلـی-آن-روبنـا-با-دو-
وظیفـة-اصلـی-روشـنفکران-برای-پیاده-کردن-تسـلط-گـروه-حاکم-مطابقـت-دارد:-جامعة-مدنی-

و-جامعة-سیاسـی-)کینـگ-1،-1978:-39-23(.
بـا-توجـه-بـه-این-تعریـف-گرامشـی،-در-مقالة-حاضـر-از-مفهـوم-روشـنفکر-در-چارچوب-
معنای-نخبه-سـاالرانة-آن-اسـتفاده-نشـده-اسـت،-بلکه-در-معنی-حرفه-ای-برای-اشـاره-به-کسـانی-
کـه-بـا-تولیـد-و-توزیـع-عقایـد-و-دانـش-به-طورکلـی-سـروکار-دارند،-تعریف-شـده-اسـت.-در-

ایـن-معنـا-روشـنفکر-همـواره-ایدئولـوژی-گروه-هـای-اجتماعی-ویـژه-ای-را-تئوریـزه-می-کند.

بازنمایی
یکـی-از-عالیـق-نگره-پردازان-سـینما،-همواره-رابطـة-تصویر-روی-پرده-با-واقعیت-بوده-اسـت.-
جسـتار-آنهـا-بدین-مسـئله-انجامیده-اسـت-کـه-پرسـش-هایی-از-قبیل-اینکـه-آیا-فیلـم-می-تواند-
صادقانـه-آنچـه-را-کـه-واقعی-اسـت-بازنمایـی-کند؟-)کیسـبی-یـر،-1368:-100(-مطـرح-کنند.-
در-چنیـن-فضایـی-اسـت-کـه-واقعیـت،-نقطة-شـروع-هم-آیزنشـتاین2و-هـم-بازن3--بـود.-لیکن-
آیزنشـتاین-از-واقعیـت-و-رابطـة-سـینما-بـا-آن-فراتر-رفـت-اما-بـازن-چنین-نکرد-)هندرسـون4-
،-1971:-33-42(.-ایـن-رابطـه-از-آن-زمـان-تاکنـون-بـا-قوت-بر-نظریه-پردازی-در-سـینما-سـایه-
انداختـه-اسـت.-نظریه-هـای-متأخـر-در-حـوزۀ-فیلـم-بـر-ایـن-عقیـده-اسـت-کـه-الگوبـرداری-
سـینما-از-زندگـی،-به-نـدرت-طبیعـی-اسـت-و-سـینما--تنها-بخش-هـای-قابل-شناسـایی-از-جهان-
را-به-وسـیلة-تمهیداتـی،-در-روش-هـای-قابل-قبـول-بازسـازی-می-کند)انـدرو5-،-1984:-74(.-

1. king
2. Sergei Eisenstein
3. André Bazin
4. Henderson
5. Andrew



30

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 8، شماره دوم پاییز و زمستان 1395

نئومارکسیسـت-ها-بـا-الهام-از-اندیشـه-های-آلتوسـر1-،-فیلم-را-همچون-دسـتگاهی-ایدئولوژیک-
می-دیدنـد-کـه-توانایـی-دسـتکاری-باورهای-بیننـده-و-باور-او-بـه-آنچه-فیلم-سـاز-آن-را-واقعیت-
می-دانـد،-دارد.-بـرای-نمونـه-بـودری-در-یـک-قیـاس-افالطونـی-و-بـا-اشـاره-بـه-تمثیـل-غـار-
افالطـون،-فیلـم-دیدن-را-توهمی-ایدئالیسـتی-و-اسـتعالیی-می-داند-که-در-برابر-ارتباط-مسـتقیم-
بـا-واقعیـت-قـرار-می-گیـرد.-این-دسـتگاه-ایدئولوژیـک-بـه-بیننـده-مفهومـی-فراواقع-گرایانه-از-
واقعیـت-می-دهـد-کـه-این-خود-جریانی-سـرمایه-دارانه-اسـت-)بِـن--شـائول2-،-2007:-91(.-از-
ایـن-منظـر،-فیلـم-نه-واقعیـت-جهان-را،-بلکـه-واقعیت-خویش-را-به-تماشـاگر-عرضـه-می-دارد-
و-ایـن-کار-را-بدیـن-منـوال-انجـام-می-دهـد-کـه-در-تماشـاگران-باورداشـت-ها،-انتظارهـا،-یـا-
واکنش-هـای-درونـی-پدیـد-مـی-آورد.-تعبیـر-تماشـاگران-از-حادثـه-یـا-کنـش-فیلـم-در-حکـم-
واقعـی-یـا-ناواقعـی-بـودن-متکـی-بـر-ارتبـاط-میـان-عنصرهـای-بصـری-و-صداسـت-و-گاهی-
هـم-مبتنـی-اسـت-بـر-واکنـش-آنهـا-در-قبال-آنچـه-می-بینند-یا-می-شـنوند-)کیسـبی-یـر،-1368:--

.)146
در-مطالعـات-رسـانه-ایـن-فـرض-مـورد-قبـول-اسـت-کـه-»بازنمایـی،-میانجـی-نسـخه-ای-
از-واقعیـت-اسـت«-)ریـد3-،-2008:-199(-و-»اساسـًا-تماشـاگر-فیلـم،-بـا-بـاور-بـه-اینکـه-آنچه-
می-بینـد-یـک-واقعیـت-اسـت،-فریـب-می-خـورد«-)آلـن4-،-1993:-30(.-نظریه-پـردازان-ایـن-
حـوزه-ایـن-سـؤال-مهـم-را-مطـرح-می-کننـد-کـه-چـه-کسـی،-کـدام-گـروه-را،-به-چه-شـیوه-ای-
بازنمایـی-می-کنـد.-به-دنبـال-چنیـن-رویکـردی-اسـت-کـه-موضـوع-رابطـة-میـان-بازنمایـی،-
قـدرت-و-ایدئولـوژی-پدیـدار-می-شـود.-در-ایـن-معنـا-کـه-بازنمایـی-فراینـد-نمایـش-شـفاف-
واقعیـت-از-طریـق-رسـانه-ها-نیسـت،-بلکـه-اساسـًا-فراینـدی-اسـت-کـه-طـی-آن-برخـی-امور-
آنچـه- درواقـع- و- می-ماننـد؛- مسـکوت- امـور- از- بسـیاری- درحالی-کـه- می-شـوند،- نمایانـده-
بازنمایـی-می-شـود،-احتمـاالً-بـا-منافـع-عـدۀ-خاصی-گـره--خـورده-اسـت.-درنتیجه-رسـانه-ها،-
بازنمایـی-ای-از-واقعیـت-را-نشـان-می-دهنـد-و-نـه-خود-واقعیـت-را-و-مردم-به-عنـوان-مخاطب،-
نقطه-نظراتشـان-دربـارۀ-واقعیـت-اجتماعـی-و-جایگاهشـان-در-آن-واقعیـت-را-در-تعامـل-بـا-
سـاخت-های-نمادیـن-رسـانه-ای-شـکل-می-دهنـد-و-ایـن-بازنمایی-هرگـز-نمی-تواند-مسـتقل-از-
1. Louis Pierre Althusser
2. Ben-Shaul
3. Reid
4. Allen
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مسـائل-سیاسـی-و-ایدئولوژیـک-مـورد-ارزیابـی-قـرار-بگیرد.-
مقالـة-حاضـر-مبتنـی-بر-رهیافت-برسـاخت-گرایی-در-بازنمایی-اسـت.-مطابـق-این-رهیافت-
آنچـه-معنـا-را-حمـل-می-کنـد-جهـان-مادی-نیسـت،-بلکه-نظـام-زبانـی-حمل-کنندۀ-معناسـت-و-
ازایـن-رو-رسـانه-های-جمعـی-همچـون-فیلم-هـا-نیز-واقعیـت-اجتماعـی-را-منعکـس-نمی-کنند،-
بلکـه-واقعیت-هـای-اجتماعـی-در-قالـب-سـاختارهای-روایـی-آنهـا-برسـاخته-و-در-مراحـل-

مختلـف-رمزگذاری-می-شـود.

روش شناسی
روش-به-کارگرفته-شـده-در-ایـن-مقالـه،-تحلیـل-روایـت1--اسـت.-تعاریـف-متعـددی-از-روایت-
وجـود-دارد،-امـا-به-طورکلـی-می-تـوان-روایـت-را-»زنجیـره-ای-از-رویدادهـای-علی-واقـع-در-
زمـان-و-فضـا-دانسـت-کـه-بـا-یـک-موقعیـت-آغاز-می-شـود،-بر-اسـاس-یـک-الگـوی-علت-و-
معلولـی-پیـش-می-رود-و-بـه-موقعیت-جدیدی-منتهی-می-گـردد«-)بوردول-و-تامپسـون،-1385:-
73(.-درنتیجـه-»آنچـه-متن-هـای-متفـاوت-را-تبدیل-به-روایـت-می-کند،-توالی-و-تعاقب-اسـت«-

)رایزمـن2-،-2005:-1(.-
انسـانی«- تجربـه- معنـادار- ساخته-شـده- شـکل- اولیـن- را- »روایـت- نظریه-پـردازان،-
)پالکینگهـورن3-،-1988:-1(-و-درنتیجـه-راهـی-بـرای-بیـان-معانـی-ای-می-داننـد-کـه-نیـاز-بـه-
تفسـیر-و-بازتفسـیر-دارد؛-و-»مسـتلزم-آشـکار-کـردن-زوایـا-و-پرسـپکتیوهای-معنابخـش-و-
روش-هـای-به-کارگرفته-شـده-توسـط-روایت-گرایـان-اسـت«-)بامبـرگ4-،-2010:-9(.-تحلیـل-
روایـت-درصـدد-کنـدوکاو-معانـی-اسـت-و»ارتبـاط-بیـن-داللت-کننـده-و-دنیـای-داسـتان-را-
به-منظـور-آشـکار-کردن-سیسـتم-عمیق-تـری-از-ارتباطـات-و-پیوندهای-فرهنگی-کـه-از-راه-فرم-

)اسـتَم5-و-همـکاران،-1992:-70( بیـان-می-شـوند-را-جسـت-وجو-می-کنـد«- روایـی-
تحلیـل-روایـت-فیلـم،-روایـت-را-نوعـی-بازنمایـی-تلقـی-می-کنـد-کـه-مجموعه-ای-اسـت-
از-بازنمایی-هـای-نوشـتاری،-بازنمایی-هـای-دیـداری-و-بازنمایـی-شـنیداری.-ایـن-بازنمایی-هـا-
کـه-در-مجمـوع-روایـت-کلـی-را-شـکل-می--دهنـد،-به-وسـیلة-عناصـر-روایت-پـرداز-در-فیلم-به-

1. Narrative Analysis
2. Riessman
3. Polkinghorne
4. Bamberg
5. Stam
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منصـة-ظهـور-درمی-آینـد.-پژوهـش-حاضـر-از-میان-چنیـن-عناصـری،-تأکید-خـود-را-بر-چهار-
عنصـر-اصلـی-شـخصیت،--رخـداد،-کنـش-و-راوی-قرار-داده-اسـت.

شـخصیت،-رشـتة-حـوادث-را-بـه-وجـود-مـی-آورد-و--فـردی-اسـت-کـه-کیفیـت-روانـی-
او-در-کنـش-او-و-آنچـه-می-گویـد-و-انجـام-می-دهـد،-وجـود-دارد.-»رخـداد،-واقعـه-ای-اسـت-
قابل-تمییـز-و-تشـخیص-و-الگـو-و-تمـی-دارد-کـه-آن-را-از-دیگر-وقایع-جدا-می-سـازد-و-شـامل-
تغییراتـی-می-شـود-کـه-در-محدودۀ-زمانـی-به-خصوصی-روی--داده-اسـت«-)گریفیـن1-،-1993:-
1096(.-کنـش-بـه-کـردار،-عمـل-و-حـاالت-کنشـگران،-خـواه-فیزیکـی-باشـد-خـواه-روانـی،-
اطـالق-می-گـردد؛-و-راوی،-مجموعه-تمهیداتـی-اسـت-کـه-توسـط-دسـت-اندرکاران-سـاخت-

فیلـم-بـرای-تبییـن-ایدئولـوژی-و-نقطـة-نـگاه-نهایـی-انجام-می-شـود.

حجم نمونه و شیوة نمونه گیری
جامعـة-آمـاری-ایـن-پژوهـش-شـامل-تمامـی-فیلم-هـای-ساخته-شـده-بیـن-دهه-هـای-40-تا-70-
در-ایـران-اسـت-کـه-فـرد-روشـنفکر-در-آن-بـه-تصویر-کشـیده-شـده-اسـت.-این-برهـة-زمانی-
بـه-سـه-دورۀ-1340-1357،-1357-1370-و-1370-1380-تقسـیم-بندی2-و-چهـار-فیلـم-بـا-
اسـتفاده-از-نمونه-گیـری-هدفمنـد-)انتخـاب-فیلم-هایـی-کـه-واجـد-قابلیـت-الزم-بـرای-نیـل-به-
هـدف-محـوری-تحقیـق(-انتخاب-شـد.-نحـوۀ-انتخاب-فیلم-هـا-از-این--قـرار-اسـت:-فیلم-هایی-
بـا-محوریت-شـخصیت-روشـنفکر-گزینش-اولیه-شـدند،-سـپس-با-تماشـای-فیلم-هـا-و-مطالعة-
نقدهـا-و-تحلیل-هـای-مربـوط-بـه-ایـن-آثـار،-چهـار-فیلـم-کـه-بیشـترین-ارتبـاط-مضمونـی-با-
ایده-هـای-روشـنفکری-هـر-دوره-را-دارا-بودنـد،-انتخـاب-نهایـی-گردیـد.-بـا-توجـه-بـه-وجود-
طیف-های-مختلف-روشـنفکری-در-دورۀ-اول،-دو-فیلم-مرتبط-با-دو-گروه-از-این-روشـنفکران؛-
و-به-دلیـل-وجـود-یـک-طیـف-روشـنفکری-اکثریـت-در-دوره-هـای-دوم-و-سـوم،-یـک-فیلم-از-
هرکـدام-انتخـاب-شـد.-ذکـر-ایـن-نکتـه-ضـروری-اسـت-کـه-فیلم-هـای-دیگـری-نظیـر-فیلـم-
هامـون-)1368(-نیـز-مدنظـر-محققـان-قرار-گرفـت،-امـا-از-آن--جهت-که-مقـاالت-و-کتاب-های-
متعـدد-در-ارتبـاط-بـا-تحلیـل-ایـن-فیلم-ها-بـا-رویکردهـای-گوناگـون-)ازجمله-مفهـوم-مدنظر-

1. Griffin
2. دلیــل ایــن تقســیم بنــدی تغییــرات اساســی رخ داده در ایــده هــای روشــنفکری در ایــران شــامل روشــنفکری دهــه چهــل و پنجاه، روشــنفکری 

دهــه اول انقــاب و روشــنفکری دوران اصاحات میباشــد.
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روشـنفکری-ایـن-تحقیـق(1-بـه-چـاپ-رسـیده-اسـت.-ترجیـح-داده-شـد-فیلم-هـای-دیگـری-
انتخـاب-گـردد-تـا-از-تکرار-مکـررات-جلوگیری-شـود.

جدول1.-مشخصات-موردهای-مطالعه

یافته ها
در-ایـن-بخـش-سـعی-بـر-ایـن-اسـت-کـه-فیلم-هـا-ابتـدا-بـا-نظـر-بـه-مؤلفه-هـای-درون-متنـی-
بررسی-شـده،-معنـای-اولیـه-هـر-مؤلفـه-و-نـگاه-کلـی-راوی-آشـکار-شـود-و-سـپس-در-تحلیل-
فرامتـن-مؤلفه-هـای-درون-متنـی-با-در-نظر-داشـتن-اوضاع-اجتماعی-و-سیاسـی-روشـنفکران-هر-

دوره،-از-منظـر-نظریة-گرامشـی-تفسـیر-شـوند.

پستچی

داستان فیلم
تقـی،-پسـتچی-شـهر-بی-نامی-اسـت-کـه-در-امـالک-ارباب-خـود-با-همسـرش-)منیـر(-زندگی-
می-کنـد-و-به-دلیـل-ناتوانـی-جنسـی-خویش-تحت-درمان-پزشـکی-اسـت-که-او-را-بـا-داروهای-
متعـدد-مـورد-آزمایـش-قـرار-می-دهـد.-بـرادرزادۀ-اربـاب-از-فرنـگ-بازمی-گردد-و-قصـد-دارد-
مزرعـه-را-بـه-کمـک-عمـوی-خـود-به-خوک-دانـی-مدرنی-بدل-سـازد.-او-شـیفتة-منیر-می-شـود-
و-بـا-او-رابطـة-جنسـی-برقـرار-می-کنـد.-پـس--از-آن-تقـی-خشـمگین-می-شـود-و-در-پـی-انتقام-
برمی-آیـد-و-تفنـگ-بـه-روی-اربـاب-و-بـرادرزاده-اش-می-کشـد،-امـا-تفنگ-او-خالی-اسـت.-تقی-
بـه-جنـگل-پنـاه-می-بـرد-و-بـا-چاقویـی-منیـر-را-که-بـه-دنبالش-آمده-اسـت-بـه-قتل-می-رسـاند-

و-توسـط-پلیس-دسـتگیر-می-شـود.

ــا  ــه »بازنمایــی چالش هــای روشــنفکر طبقــۀ متوســط شــهری در ســینمای پایــان دهــۀ 1360 ایــران ب 1. بــرای نمونــه رجــوع کنیــد بــه مقال
ــی و دیگــران، 1388(. ــون« )آقابابای ــم هام ــر نشانه شناســی فیل ــز ب تمرک
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تحلیل درون متنی
در-ایـن-فیلـم-بـر-دو-شـخصیت-مهنـدس-و-دامپزشـک-تاکیـد-شـده-اسـت.-مهندس-فـردی-با-
پوشـش-مـدرن-اسـت-کـه-اندیشـه-هایی-پیشـرو-و-ترقی-خواهانـه-دارد1-و-اصـول-اخالقـی-را-
رعایـت-نمی-کنـد.-شـخصیت-پردازی-او-در-رابطـه-بـا-منیـر-و-اربـاب--مسـتقیمًا-و-در-رابطـه-
بـا-تقـی-به-طـور-غیرمسـتقیم-شـکل-می-گیـرد؛-در-ایـن-ارتباطـات-او-هـر-آنچـه-می-خواهـد-به-
دسـت-مـی-آورد؛-خوکدانـی-و-منیـر-را.-دامپزشـک-فـردی-بـا-ظاهـری-ژولیـده-اسـت-کـه-بـه-
زندگـی-تجملـی-شـهری-خـود-پشـت-کـرده-و-بـرای-مـداوای-مـردم-به-آنجـا-آمده-اسـت.-او-
اعتقـاد-بـه-درمـان-حقیقـی،-داروی-حقیقی-و-الهـام-از-طبیعـت-دارد-و-ابوعلی-سـینا-می-خواند.-
همچنیـن-شـخصیتی-تأثیرگـذار-اسـت،-چراکـه-مـردم-بـه-حرفـش-گـوش-می-دهنـد-و-ارباب-
بـرای-منصـرف-کـردن-مهندس-از-سـاختن-خوک-دانی-دسـت-به-دامانش-می-شـود.-رخدادهای-
»تأسـیس-خوک-دانـی«-و-»بیمـاری«-تقـی-و-کنش-هـای-»جلـب-رضایـت-اربـاب«-و-»تجویـز-
دارو«-در-ایـن-تحلیل--هـا-مـورد-تأکیـد-قرارگرفته-اند.-راوی-نیز-روشـنفکران-را-یکـی-از-عوامل-
مهـم-در-حقـارت-طبقـات-پاییـن-می-دانـد؛-او-مهنـدس-را-فردی-نشـان-می-دهد-که-آمـده-و-به-
هـر-آنچـه-وجـود-دارد-دسـت-درازی-می-کند-و-به-طور-غیرمسـتقیم-مسـبب-قتل-منیر-می-شـود.-
همچنیـن-راوی-دامپزشـک-را-فـردی-تصویـر-می-کنـد-که-غیرمسـتقیم-باعث-مرگ-گوسـفندان-
و-هم-خوابگـی-مهنـدس-بـا-منیر2-شـده-اسـت.-در-جدول-2-معناهـای-اولیه-هریـک-از-مؤلفه-ها-

و-نـگاه-کلی-راوی-اسـتخراج-و-گردآوری-شـده-اسـت.
جدول-2.-مؤلفه-های-متن-در-رابطه-با-شخصیت-مهندس

ــاغ قدیمــی و ســاختن تاسیســات جدیــد طبــق آخریــن متدهــای غــرب را  دارد. او در جایــی از  1. مهنــدس ســعی در خــراب کــردن خانــه و ب
فیلــم میگویــد: بایــد همــه رو فروخــت.. بایــد همــه رو خــراب کــرد.. بایــد راه جدیــدی رو انتخــاب کــرد.. اون درختــای پوســیده، اون گای زوار 

در رفتــه بــه چــه دردی میخــوره.
2. داروهــای دامپزشــک جلــوی مــرگ گوســفندان را نگرفتــه اســت؛ همچنیــن زمــان همخوابگــی اول مهنــدس بــا منیــر همــان زمانــی اســت 

کــه تقــی در حــال جمــع کــردن علــف هــای تجویــزی اوســت.
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جدول-3.-مؤلفه-های-متن-در-رابطه-با-شخصیت-دامپزشک

تحلیل فرامتنی
در-دوران-پهلوی-قشـری-غالب-متشـکل-از-متخصصان-غرب-گرا،-دیوان-سـاالران-و-بورژوازی-
جدیـد-روبه-رشـد-کـه-محمدرضاشـاه-اغلـب-قـادر-بـه-کنتـرل-و-در-اختیـار-گرفتن-آنهـا-بود،-
وجـود-داشـت.-تغییـرات-رخ-داده-در-ایـن-قشـر-شـامل-جایگزینـی-برگزیـدگان-دیوان-سـاالر-
و-متخصـص-جدیـد-بـا-سیاسـت-مداران،-محافظـه-کاران-سـنتی-و-خان-هـای-ایـالت-در-پـی-
اصالحـات-ارضـی-اسـت.-)اشـرف-و-بنـو-عزیـزی،-1372:-102-103(.-همچنیـن-گفتمـان-
مسـلط-وابسـته-بـه--نظام-حاکم-و-بالطبع-گفتمان-قشـر-غالـب-دوران-پهلوی،-گفتمان-مدرنیسـم-

اسـت. مطلقه-
عالوه-بـر-ایـن،-از-اواسـط-دهـة-40-ایـدۀ-گـروه-اعظمـی-از-محافـل-روشـنفکری-در-ایران-
مسـئلة-بومی-گرایـی-اسـت-کـه-خواهـان-رویگردانـی-از-غـرب-و-توجـه-بـه-فرهنـگ-بومـی-
بودنـد.-روشـنفکران-بـا-بـه-چالـش-کشـیدن-مدرنیتـه-از-یـک--سـو-و-نـگاه-مثبـت-بـه-جوامع-
واپس-مانـده-و-اهمیـت-فرهنـگ-توده-هـا-از-سـویی-دیگـر،-نوع-نـگاه-خویش-را-بـه-مدرنیته-و-
پیشـرفت-تغییـر-دادنـد-و-تـالش-کردنـد-تا-تصویر-خـود-را-از-گروهـی-که-تنهـا-خواهان-وارد-
سـاختن-مفاهیـم-غربـی-بـود-بـه-گروهی-بـدل-کنند-کـه-اکنـون-عالقه-منـد-به-جامعـة-خویش-

هسـتند-و-مفاهیـم-و-تفکـرات-غربـی-را-نیـز-در-زمینـه-ای-بومـی-خوانـش-می-کنند.-
در-ایـن-فیلـم-می-تـوان-تقـی-را-نماینـدۀ-طبقـات-پاییـن-جامعه-دانسـت.-زندگـی-او-تحت-
شـعاع-چنـد-نفـر-قرارگرفته-اسـت:--عین-اهلل-خـان-ارباب-که-طبقـة-زمین-دار-در-حال-سـقوط-را-
بازمی-نمایانـد.-مهنـدس-کـه-گویـی-به-جـای-اربـاب-می-نشـیند-و-نماینـدۀ-عنصـر-متخصص-و-
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دیوان-سـاالر-اسـت-و-روشـنفکر-ارگانیک-اقشـار-غالب-محسـوب-می-شـود؛-و-دامپزشـکی-که-
روشـنفکر-سـنتی-طبقة-متوسـط-سـنتی-را-نمایندگـی-می-کند.

مهندس،-روشـنفکر-ارگانیک-قشـر-غالب-و-وابسـته-به-سیسـتمی-اسـت-که-دست-نشـاندۀ-
غـرب-و-شمشیربسـتة-وطـن-)از-منظـر-ایدئولوژی-روشـنفکران-بومی-گرا(-پنداشـته-می-شـود.-
ارگانیـک-اسـت-چراکـه-ارتبـاط-نزدیکـی-با-مسـائل-اقتصـادی-دارد-و-وابسـته-به-قشـر-غالب-
اسـت-از-آن-جهـت-کـه-ایده-های-آنـان-را-رواج-می-دهد؛-ایـده-ای-که-از-منظر-راوی-ایده-ایسـت-
خانمان-سـوز.-مهنـدس-در-حـوزۀ-هژمونـی-سیاسـی-فعالیت-می-کنـد-و-نیروی-سـرکوب-گر-او-
در-ایـن-حـوزه،-ارث-اوسـت-)-نیمـی-از-مزرعـه(--که-به-گفتـة-ارباب،-پدرش-بـا-دوزوکلک-آن-
را-بـه-دسـت-آورده-اسـت.-درنتیجـه-ارباب-مجبور-اسـت-به-خواسـتة-او-تن-دهـد.-او-همچنان-

کـه-رو-بـه--مـرگ-مـی-رود،-کم-کـم-جای-خـود-را-بـه-طبقة-جدیـد-می-دهد.
دامپزشـک-نیز-نمایندۀ-روشـنفکر-سـنتی-طبقة-متوسـط-سـنتی-اسـت.-سنتی-اسـت-چراکه-
بـا-مسـائل-اقتصـادی-ارتبـاط-مسـتقیمی-نـدارد-و-به-زبـان-گرامشـی-تمام-وقت-مشـغول-انجام-
کارهـای-نـاب-روشـنفکری-اسـت؛-و-نماینـدۀ-طبقة-متوسـط-سـنتی-اسـت،-چراکـه-ایده-هایی-
در-راسـتای-تجلیـل-از-سـنت،-تشـویق-زندگانـی-پیشـامدرن-و-ضدیـت-با-غرب-گرایـی-را-در-
سـر-می-پرورانـد.-)در-جـدول-زیـر-دالیـل-تعلـق-هر-روشـنفکر-بـه-طبقة-خـاص-خـود،-ارائه-

-شـده-است(.
جدول-4.--طبقة-اجتماعی-روشنفکران-در-فیلم-پستچی

امـا-در-رابطـه-با-دامپزشـک-این-سـؤال-مطرح-اسـت-که-چـرا-داروهای-او-دردی-از-کسـی-
دوا-نکـرده-اسـت؟-بـا-نظـر-بـه-گرامشـی-پاسـخ-این-اسـت-که-طبقـات-بـاال-توانسـته-اند-او-را-
جـذب-بدنـة-خویـش-کننـد-و-به-عبارتـی،-بـه-روشـنفکر-ارگانیک-سیسـتم-خود-بدل-سـازند.-
بااینکـه-بـه-نظـر-می-رسـد-او-در-راسـتای-ایده-هـای-طبقـة-متوسـط-سـنتی-گام-برمـی-دارد،-اما-
درنهایت-مهره-ای-در-دسـتان-طبقات-باال-محسـوب-می-شـود-و-بااینکه-از-سـنت-و-از-گذشـته-
سـخن-می-گویـد،-کاری-بـرای-از-بیـن-رفتن-آن-)گوسـفند(-انجـام-نمی-دهد-و-هیـچ-توانایی-ای-
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بـرای-بهبـود-بخشـیدن-بـه-بیماری-هـا-و-گرفتاری-هـای-طبقـات-پاییـن-جامعـه-)عقیـم-بودن(-
نـدارد.-او-دسـت-نمادینـی-بـا-اربـاب-می-دهـد-و-در-مجلـس-میهمانـی-او-سـخنرانی-می-کنـد،-

درنتیجـه-صاحـب-سـهم-خویش-از-سـر-سـفرۀ-ارباب-اسـت.
به-طورکلـی-فیلـم-در-بازنمایـی-روشـنفکر-در-نقـش-مهنـدس-از-زبـان-گروهـی-سـخن-
می-گویـد-کـه-روشـنفکران-خواهـان-اندیشـه-های-غربـی-را-خائـن-می-داننـد،-امـا-در-بازنمایی-
روشـنفکر-در-نقـش-دامپزشـک-پـا-را-از-آن-نیـز-فراتر-می-گذارد-و-روشـنفکران-مدعی-داشـتن-
اندیشـه-های-بومـی-و-تجلیل-گرایـان-سـنت-را-نیـز-ناکارآمـد-و-بی-حاصـل-قلمـداد-می-کند.-در-
جـدول-زیـر-نوع،-طبقـه،-ایدئولوژی-و-دیـدگاه-راوی-در-مورد-روشـنفکران-بازنمایی-شـده-در-

ایـن-فیلـم،-دیده-می-شـود.
جدول-5.-جمع-بندی-روشنفکران-فیلم-پستچی

 رگبار 

داستان فیلم
معلـم-جوانـی-بـه-نـام-آقای-حکمتـی،-به-محلـه-ای-در-جنوب-شـهر-منتقل--شـده-اسـت.-فیلم،-
روابـط-او-بـا-عاطفه-)که-عاشـقش-شـده-اسـت(،-دانش-آموزان،-معلمـان،-مدیـر-و-رحیم-را-که-
او-نیـز-عاشـق-عاطفـه-اسـت،-روایـت-می-کنـد-و-تأثیرگـذاری-او-در-محیـط-و-موقعیت-جدید-
مـورد-توجـه-قـرار-می-گیـرد.-حکمتی-تـاالر-نمایش-مدرسـه-را-بازسـازی-می-کند-و-سـرانجام-
حکـم-انتقالـی-اجباری-اش-ابالغ-می--شـود.-او-به-ناچار-مدرسـه،-محلـه-و-عاطفه-را-تـرک-می--کند.

تحلیل درون متنی
حکمتـی،-جوانـی-خوش-پـوش-و-تحصیل-کـرده-اسـت-کـه-در-شـغل-معلمی-سـابقه-دار-اسـت-
و-وضعیـت-مالـی-نسـبتًا-مناسـبی-دارد.-او-سـرمایة-فرهنگی-باالیـی-دارد-و-فـردی-تأثیرگذار-و-
اصالح-گر-در-مدرسـه-و-محله-اسـت.-رخدادهای-»عاشـق-شـدن«-و-»بازسـازی-سالن-نمایش«،-
کنـش-»رقابـت«-و-کنش-هایـی-کـه-ناظـم-و-دانش-آمـوزان-در-برابـر-خواسـت-اصالح-طلبـی-
حکمتـی-انجـام-می-دهنـد،-در-تحلیل-هـا-مورد-تأکید-قرارگرفته-اسـت.-همچنین-راوی-با-نشـان-
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دادن-محلـه-ای-بـا-شـب-های-سـرد،-دیوارهـای-مخـروب،-کوچه-هـای-باریـک،-فقیـران-کور-و-
اهالـی-ای-کـه-هریـک-دچـار-درد-و-رنجـی-هسـتند،-محلـه-ای-را-بـه-تصویر-کشـیده-اسـت-که-
دسـت-بـه-گریبـان-رنـج-مداومـی-اسـت-و-مناسـبات-درونـی-و-همچنیـن-سیاسـت-حاکـم-بر-
آن-هـر-نیـروی-اصالح-گـر-و-هـر-صـدای-متفاوتـی)-حکمتـی(-را-محـو-می-کنـد.-در-جدول-6-

معناهـای-اولیـة-هریـک-از-مؤلفه-هـا-و-نـگاه-کلی-راوی-گردآوری-شـده-اسـت.
جدول-6.-مؤلفه-های-متن-فیلم-رگبار

تحلیل فرامتنی
در-دوران-پهلـوی،-نیـاز-روزافـزون-بـه-تکنسـین-ها-و-مدیـران-در-همة-سـطوح،-چـه-در-بخش-
دولتـی-و-چـه-در-بخـش-خصوصی،-نیاز-به-معلمان-و-اسـاتید-دانشـگاهی-و...گسـترش-یافت.-
»از-زمانـی-کـه-دولـت-مدرن-در-ایران-تشـکیل-و-نهادهای-سیاسـی،-فرهنگـی-و-اداری-متحول-
شـد-و-نوسـازی-در-همـة-عرصه-هـا-موردتوجـه-دولت-مـردان-قـرار-گرفـت،-در-کنـار-طبقـة-
متوسـط-سـنتی-بیـرون-از-دولت،-طبقة-متوسـط-جدیدی-شـکل-گرفـت-که-فارغ-از-مناسـبات-

سـنتی-قـدرت،-دارای-جایگاه-ویـژه-ای-بود«-)ادیبـی،-1358:-122(.
طبقـة-متوسـط-جدیـد-به-طورکلـی-دارای-خواسـت-ها-و-گرایش-هـای-ویـژه-ای-اسـت.-در-
تعریـف-از-ایـن-طبقـه،-صرفـًا-میزان-درآمـد-و-نقش-و-جایـگاه-اقتصادی-آن-موردنظر-نیسـت؛-
بلکـه-تحصیـل-گرایـی،-عقل-گرایـی،-نوگرایـی،-دموکراسـی-خواهی،-عـدم-تعلـق-نسـبی-بـه-
سـطوح-و-طبقـات-عالـی-و-دانـی-جامعـه-از-خصوصیـات-بـارز-این-طبقـه-به-حسـاب-می-آید.-
امـا-در-ایـن-میـان-دموکراسـی-خواهی-مهم-تریـن-مطالبـة-طبقـة-متوسـط-جدیـد-محسـوب-
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می-شـود؛-زیـرا-از-منظـر-افـراد-ایـن-طبقـه،-دموکراسـی-نظامی-اسـت-کـه-در-آن-بهتـر-می-توان-
بـه-مـواردی-چـون-برابـری-در-حقـوق-شـهروندی،-بـرآوردن-نیازهـای-مـردم،-تکثرگرایـی-و-
مصالحـه،-تضمیـن-آزادی-هـای-اولیـه-و-درنهایت-نوسـازی-اجتماعی-یا-همان-گـردش-قدرت-
بـدون-اغتشـاش-یا-فروپاشـی-دسـت--یافت-)بیتهام-و-بویـل،-1388،-19-21(،-در-همین-راسـتا-
در-دوران-پهلـوی-دوم-گروهـی-از-روشـنفکران-کـه-وابسـته-بـه-طبقـة-متوسـط-جدیـد-بودند،-
عالوه-بـر-خواسـت-مـدرن-شـدن-و-گسسـت-از-سـنت-که-خواسـتی-در-راسـتای-طبقـة-حاکم-
بـود-)چراکـه-آنهـا-کنشـگران-اصلی-در-ایجاد-و-نوسـازی-حکومـت-در-دوران-پهلـوی-بودند(-
خواسـتار-دموکراسـی،-آزادی-و-درنهایـت-مشـارکت-سیاسـی-معنـادار-بودنـد-و-ازآنجاکه-این-

اجـازه-بـه-او-داده-نمی-شـد،-او-بـه-عنصـری-معتـرض-بـدل-گردید.
مـکان-وقایـع-فیلم-رگبار-محله-ای-اسـت-در-پایین--شـهر-با-آدم-هایی-کـه-تیپ-های-اجتماعی-
ویـژه-ای-را-نمایندگـی-می-کننـد.-ناظـم-و-خانـواده-اش،-طبقـة-حاکـم-را-بـه-نمایـش-می-گذارد،-
رحیـم-قصـاب-و-جوانمـرد،-طـرح-مالیمی-اسـت-از-الت-ها-و-لمپن-هـا-و-دانش-آمـوزان-که-به-
تـودۀ-مـردم-می-ماننـد.-در-ایـن-میـان-نیـز-حکمتی-را-می-توان-روشـنفکر-سـنتی-طبقة-متوسـط-

جدیـد-در-دهه-هـای-چهل-و-پنجاه-دانسـت.
در-فیلـم،-وضعیـت-ظاهـری-حکمتـی-)درآمـد،-شـغل،-پوشـش(-و-تفکراتـش-او-را-فردی-
متعلـق-بـه-طبقـة-متوسـط-جدیـد-نشـان-می-دهـد.-درسـت-اسـت-کـه-او-قـاب-عکس-هـای-
خانوادگـی-خـود-را-بـه-دیـوار-آویزان-کرده-اسـت-و-یـادگار-مادر-را-بسـیار-عزیـز-می-داند،-اما-
او-آمـده-اسـت-تا-مناسـبات-سـنتی-محله-)گالویز-شـدن-با-جوانمـرد-محله-کـه-نمایندۀ-نیروی-
قـدرت-سـنت-در-جامعـه-اسـت(-را-بـر-هم-زنـد-و-سـودای-اصالح-گری-و-پیشـرفت-در-سـر-
دارد؛-و-درسـت-اسـت-که-با-ناظم-و-معلمان-)اقشـار-باال(-در-نوع-شـغل-و-محل-کار-همسـان-
اسـت،-امـا-او-نمی-خواهـد-تنهـا-در-چارچـوب-قواعد-حاکم-بر-مدرسـه-عمل-کنـد.-در-جدول-

زیـر-دالیـل-تعلـق-حکمتی-بـه-طبقة-متوسـط-جدید-ارائه--شـده-اسـت.
جدول-7.-طبقة-اجتماعی-روشنفکر-در-فیلم-رگبار
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امـا-چـرا-حکمتـی-درنهایـت-بایـد-محلـه-را-تـرک-گویـد؟-حکمتی-جذب-شـدن-توسـط-
قـدرت-را-برنمی-تابـد،-او-دسـت-رد-بـه-سـینة-طبقة-بـاال-)ناظـم(-می-زند-و-ازآنجاکه-مناسـبات-
سیاسـی-حاکـم-بـر-جامعـه-راهـی-به-جـز-جـذب-در-طبقـات-بـاال-و-یـا-شکسـت-پیـش-پـای-

روشـنفکر-قـرار-نمی-دهـد،-او-محکـوم--بـه-نبـودن-می-شـود.
در-نـگاه-کلـی-راوی،-نیـروی-اصالح-طلـب-پیشـرو-تنهـا-مادامی-کـه-نظمـی-را-بر-هـم-نزده-
و-قـدرت-را-نگـران-نکـرده-اسـت-محـل-اعتناسـت؛-چراکـه-حاصـل-زحمـت-او-می-توانـد-
بـرای-طبقـة-حاکـم-سـرمایة-تبلیغاتی-شـود؛-اما-آنـگاه--که-در-محدوده-خواسـت-قـدرت-عمل-
نمی-کنـد-و-جامعـه-نیـز-نشـان-می-دهـد-کـه-از-عمـل-او-تأثیـر-پذیرفتـه-اسـت،-سیسـتم-او-
را-سـرکوب-و-حـذف-می-سـازد-و-چنیـن-شـرایطی-اسـت-کـه-درنهایـت-موجـب-مـرگ-و-
تشـییع-جنازه-اصالح-گـری-)-صحنـة-پایانـی-فیلـم-کـه-بـه-تشـییع-جنازه-می--ماند(-می-شـود.-در-
جـدول-زیـر-نـوع،-طبقـه،-ایدئولـوژی-و-دیـدگاه-راوی-در-مورد-روشـنفکر-بازنمایی-شـده-در-

فیلـم-مشـاهده-می-شـود.
جدول-8.-جمع-بندی-روشنفکر-فیلم-رگبار

 خانۀ خلوت

داستان فیلم
جالل-الدیـن،-پاورقی-نویـس-قدیمـي-مطبوعـات،-حاضـر-نیسـت-دسـت-از-نوشـتن-بـردارد-و-
همچنیـن-حاضـر-نیسـت-خـود-را-بـا-شـیوۀ-نوشـتاري-مطبوعـات-جاري-همسـاز-کنـد.-فیلم،-
جـدال-او-را-بـا-خـودش،-بـا-شـیوۀ-جدیـد-و-بـا-افـرادی-کـه-قصـد-دارنـد-خانـه-و-عتیقه-ها-و-

کتاب-هـای-او-را-از-چنگـش-درآورنـد،-بـه-تصویـر-می-کشـد.

تحلیل درون متن
در-ایـن-فیلـم-تأکیـد-بـر-دو-شـخصیت-جالل-الدین-و-گلشـنی-اسـت.-جالل-الدین-شـخصیتی-
لجبـاز-اسـت-که-سـر-ناسـازگاری-با-همه-کـس-و-همه-چیـز-دارد،-او-به-هیچ-وجه-حاضر-نیسـت-
از-دل-بسـتگی-هایش-)کتاب-هـا،-عتیقه-هـا-و-شـیوۀ-نوشـتن،-وطـن-و...(-دسـت-بـردارد-و-بـه-
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گفتـة-گلشـنی-در-سـی-سـال-پیـش-زندگی-می-کنـد-و-درکـی-از-اکنون-نـدارد.-زندگـی-او-بین-
آنچـه-دیگـران-از-او-می-خواهنـد-و-آنچـه-خـود-بـه-آن-بـاور-دارد-)در-رابطه-با-شـیوۀ-نوشـتن،-
طـرز-برخـورد-بـا-فرزنـدان،-خواسـته-های-همسـایه-ها(-سـرگردان-اسـت.-در-مقابـل-گلشـنی-
شـخصیتی-آگاه-و-کمک-رسـان-اسـت-و-سـعی-دارد-جالل-الدیـن-را-از-شـیوۀ-صحیـح-نوشـتن-
آگاه-سـازد-و-شـوهر-در-جنـگ-اسیرشـدۀ-نرگـس-را-)دختری-کـه-با-جالل-الدین-و-همسـرش-

زندگـی-می-کنـد(-نیـز-بـه-او-بازمی-گرداند.
در-ایـن-فیلـم-رخدادهای-»خانه-نشـینی-و-در-حاشـیه-ماندن1-«-و-»تحت-فشـار-قرار-گرفتن«-
مـورد-تأکیـد-اسـت-)-دزد-بـه-خانـة-جالل-الدیـن-حملـه-و-آب-تمـام-کتاب-هـای-او-را-نابـود-
می-کنـد(.-همچنیـن-کنش-هـای-»تـالش-بـرای-مانـدن«-در-برابـر-رخـداد-اول-و-کنـش-»تغییر«-
در-برابـر-رخـداد-دوم-در-تحلیل-هـا-مدنظـر-قرارگرفتـه-اسـت.-جالل-الدیـن-پـس-از-پشـت-
سـر-گذاشـتن-فشـارهای-فـراوان-و-رسـیدن-بـه-مـرز-هذیان-گویـی-درنهایت-تصمیـم-می-گیرد-
عتیقه-هـای-خـود-را-بفروشـد-و-به-پیدا-کردن-شـوهر-نرگـس-و-بازگردانـدن-آن-دو-به-یکدیگر-
کمـک-رسـاند؛-و-در-همیـن-احـوال-اسـت-که-سـردبیر-بـه-او-»پیشـنهاد«-چاپ-کـردن-آثارش-

را-می-دهـد.-
راوی-جالل-الدیـن--را-ُدگـم-و-سرسـخت-در-برابـر-تغییـر-و-شـرایط-اکنـون-نشـان-می-دهد-
و-حتـی-هنگامی-کـه-کتاب-هـای-او-نابـود-می-شـود-بازهـم-تقصیرهـا-بـه-گـردن-خود-اوسـت،-
چراکـه--در-برابـر-تغییـر-مقاومـت-کـرده-اسـت.-همچنیـن-پـس-از-ایـن-رخـداد،-راوی-تمـام-
خاطـرات-و-دارایی-هـای-جالل-الدیـن-را-از-زبـان-خـود-او-بربادرفته-و-شسته-شـده-می-داند.-در-
اینجـا-نگاهـی-روشنفکرسـتیز-حاکم-اسـت-کـه-تنها-دارایـی-ایـن-روشـنفکر-را-کاغذپاره-هایی-
می-دانـد-کـه-روزی-از-بیـن-می-رونـد-و-نـه-واقعیـت-جامعـه-که-امری-پایـدار-اسـت.-در-مقابل-
راوی-بـا-نظـری-مثبـت-بـه-اهالـی-مطبوعـات-کـه-اکنـون-بر-سـرکار-هسـتند،-می-نگـرد.-راوی-
آنهـا-را-دارای-حسـن-نیـت-می-دانـد،-چراکـه-در-حـال-نوشـتن-واقعیت-انـد.-به-طورکلـی-راوی-
در-نـگاه-بـه-روشـنفکران-برخـوردی-دوگانـه-دارد-و-بـه-روشـنفکران-با-طبقه-بنـدی-خودی-و-
غیرخـودی-می-نگـرد-و-بـه-غیرخـودی-پنـد-و-انـدرز-می-دهـد-و-توصیـه-می-کند-از-چـه-راهی-

1. جــال الدیــن کــه نوشــته هایش چــاپ نمی شــود  رفته رفتــه در حــال از یــاد رفتــن و محــو شــدن از ایــن عرصــه اســت و حتــی گلشــنی بــه 
او پیشــنهاد می دهــد کــه نوشــتن را رهــا کنــد و در خانــه تنهــا بــه ترجمــه مشــغول شــود. بــا اینکــه او همچنــان می نویســد، امــا در جای جــای 
فیلــم او را مشــغول بــه کارهایــی غیــر ضــروری کــه از کارهــای روشــنفکری بــه دور اســت می بینیــم. او در حــال آب حــوض کشــیدن، ســرو کله 

زدن بــا همســایه هــا، گیــر انداختــن موش هــای زیرزمیــن و ... دیــده می شــود 
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پیـروی-کنـد.-در-جـدول-9-معناهـای-اولیـه-هریـک-از-مؤلفه-ها-و-نـگاه-کلـی-راوی-گردآوری-
شـده-است.

جدول-9.-مؤلفه-های-متن-فیلم--خانه-خلوت

تحلیل فرامتن
»گفتمـان-انقـالب-اسـالمی-نفـی-گفتمـان-مدرنیـت-در-ایـران-بـود«-)وحـدت،-1383:-196(-
و-از-طرفـی-نیـز-روشـنفکران-نمـاد-تفکـر-غربـی-و-گفتمـان-مدرنیـت-محسـوب-می-شـوند،-
درنتیجـه-پـس-از-انقـالب-به-خصـوص-دهـة-اول-آن،-همـواره-سـنگینی-نگاهـی-پـر-از-تردیـد-
بـه-روشـنفکران-احسـاس-می-شـد.-در-ایـن-سـال-ها-و-در-جهـت-خوانـش-ویـژه-از-احـکام-و-
قوانیـن-اسـالم-بسـیاری-از-افراد،-اشـیا-و-اماکن-با-برچسـب-تعلـق-به-زمان-پیـش-از-انقالب-و-
یـا-اسـالمی-نبـودن-قضاوت-می-شـدند-و-همه-سـعی-در-اثبات-وفـاداری-به-ایدئولـوژی-جدید-

داشتند.- را-
»به-طورکلـی-جـو-فشـار-بـر-گروه-هـای-روشـنفکری-خصیصـة-اصلـی-دهـة-اول-بعـد-از-
انقـالب-در-ایـران-اسـت-و-ایـن-سـال-ها-بـرای-روشـنفکران-فعالیـت-و-زندگـی-در-فضایـی-
اسـت-کـه-قانونـش-عبـارت-اسـت-از-سـنگینی-نوعی-سـوءظن-و-پیگـرد-سیاسـی-و-فرهنگی-
دائـم«-)ثقفـی،-1380:--358(.-پـس-از-پایـان-جنـگ-نیـز-فضای-امنیتی-بر-کشـور-حاکم-اسـت-
و-توسـعة-سیاسـی-بـه-بهای-رونـق-اقتصـادی-همچنان-محدود-می-شـود.-تمامی-ایـن-چالش-ها-
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باعـث-شـد-کـه-روشـنفکران-ایرانـی-بـرای-مدتـی-طوالنـی-دچـار-بحـران-شـوند.-بخشـی-از-
آنـان-کشـور-را-تـرک-گفتنـد-و-عـده-ای-هـم-کـه-ماندنـد-تا-پایـان-جنـگ-و-بازگشـایی-فضای-

مطبوعاتـی-دسـت-از-کار-کشـیدند-و-کمتـر-در-مجامـع-حاضر-شـدند.-
در-ایـن-فیلـم-جالل-الدیـن-را-می-تـوان-روشـنفکر-سـنتی-طبقـة-متوسـط-و-گلشـنی-را-
روشـنفکر-ارگانیـک-طبقـة-حاکـم-در-دهـة-شـصت-در-نظـر-گرفـت.-جالل-الدیـن،-نماینـدۀ-
روشـنفکر-بـودن-و-تـالش-بـرای-روشـنفکر-مانـدن-در-فیلمـی-بـا-نگاهـی-روشنفکرسـتیز-و-
در-هنگامـه-ای-اسـت-کـه-روشنفکرسـتیزی-رواج-دارد.-او-نماینـدۀ-روشـنفکرانی-اسـت-کـه-
در-بحبوحـة-انقـالب-و-جنـگ-و-درگیری-هـای-سیاسـی،-گویـی-از-کاروان-جامانده-اسـت.-او-
رفته-رفتـه-به-جای-کار-روشـنفکری-درگیر-مسـائل-اقتصـادی،-کوپن،-وام-و-کارهای-حاشـیه-ای-
می-شـود.-او-تـرک-وطـن-را-برنمی-تابـد-و-تقـال-می-کنـد-تـا-از-بـه-حاشـیه-رانـده-شـدن-نجات-
یابـد.-در-جـدول-زیـر-دالیـل-تعلـق-هریـک-از-روشـنفکران-بـه-طبقة-خـاص-خود-ارائه-شـده-

ست. ا
جدول-10.-طبقه-اجتماعی-روشنفکران-فیلم-خانه-خلوت

جالل-الدیـن-تحـت-پیگـرد-و-نظـارت-دائـم-اسـت-و-روشـنفکران-طبقـة-حاکم-)گلشـنی(-
سـعی-در-جـذب-او-دارنـد.-او-کـه-راضـی-بـه-توجیـه-وضعیـت-موجـود-نیسـت،-زیـر-فشـار-
تهدیدهـای-پیاپـی-قـرار-می-گیـرد-کـه-می-تـوان-از-آنهـا-به-عنـوان-نیروهـای-سـرکوبگر-طبقـة-
حاکـم-تعبیـر-کـرد.-همسـرش-او-را-بـاور-نـدارد-و-مـدام-بـه-او-یـادآوری-می-کنـد-کـه-قلمش-
خشـکیده-اسـت،-سـه-همسـایه-او-در-پـی-غصـب-دارایی-هایـش-هسـتند،-دزدی-که-شـبانه-به-
خانـه-اش-حملـه-می-کنـد،-پس-انـدازی-کـه-آن-را-تمام-شـده-می-بینـد-و-کتاب-هایی-کـه-آب-آنها-
را-نابـود-می-کنـد-)بـا-اینکـه-او-کتابخانة-خود-و-محل-کار-روشـنفکری-اش-را-بـه-زیرزمین-برده-
و-گویـی-آن-را-از-انظـار-پنهـان-کـرده-اسـت،-بازهـم-راه-بـه-نابـودی-آن-بـاز-اسـت؛-چراکه-او-
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تحـت-کنتـرل-مـداوم-قـرار-دارد(.-پس-از-تمامی-فشـارها-و-تهدیدها-اکنون-اسـت-که-سـردبیر-
می-دانـد-او-چـاره-ای-جـز-پذیـرش-شـیوۀ-جدید-نوشـتن-ندارد-و-پیشـنهاد-چاپ-نوشـته-هایش-
را-می-دهـد،-چـون-او-می-دانـد-کـه-جالل-الدیـن-ازاین-پـس-قـرار-اسـت-چیزهایـی-بنویسـد-که-

بـا-واقعیـت-جـور-درآیـد-)واقعیتـی-که-طبقـة-حاکم-سـعی-در-توجیـه-آن-دارد(.
بـه-نظـر-می-رسـد-راوی-در-ایـن-فیلـم-از-منظـر-ایدئولـوژی-حکومـت-وقـت-بـه-مسـئلة-
روشـنفکری-می-نگـرد؛-ایدئولـوژی-ای-کـه-شـرایط-اکنـون-و-شـیوۀ-نوشـتن-در-ایـن-شـرایط-
را-تنهـا-واقعیـت-حقیقـی-می-خوانـد-)تیـپ-و-چهـرۀ-سـردبیر-بـا-تیـپ-طرفـداران-ایدئولوژی-
سـنتی-اسـالمی-در-آن-دوره-همخـوان-اسـت(.-به-طورکلـی-چنیـن-فیلمـی-خود-می-تواند-سـند-
فشـارها-و-تهدیدهـا-بر-روشـنفکران-ایـن-برهه-قلمداد-شـود.-در-اینجا-با-روشـنفکری-روبه-رو-
هسـتیم-کـه-این-چنیـن-بازنمایی-شـده-اسـت:-ناخـودی،-ُدگـم-و-ناآگاه-بـه-اوضاع-کـه-باید-در-
مسـیری-قـدم-بـردارد-که-برایش-تعریف--شـده-اسـت.-در-جدول-زیـر-نوع،-طبقـه،-ایدئولوژی-

و-دیـدگاه-راوی-در-مـورد-روشـنفکران-بازنمایی-شـده-در-ایـن-فیلـم،-دیـده-می-شـود.
جدول-11.-جمع-بندی-روشنفکران-فیلم-خانه-خلوت

آب وآتش

داستان
علـی-مشـرقی،-نویسـنده-و-روشـنفکر،-پـس-از-جروبحـث-بـا-همسـرش-مهرانگیـز،-از-خانـه-
بیـرون-می-زنـد،-بـا-زنـی-خیابانـی-بـه-نام-مریم-آشـنا-می-شـود-و-شـب-را-در-خانـة-او-به-صبح-
می-رسـاند.-فـردای-آن-روز-بـا-جسـم-بی-جـان-همسـرش-کـه-بـه-قتـل-رسـیده-اسـت-روبه-رو-
می-شـود-.-او-بـرای-اثبـات-بی-گناهـی-خـود-چندیـن-بـار-بـه-دیـدار-مریـم-مـی-رود-و-از-او-
می-خواهـد-برایـش-در-دادگاه-شـهادت-بدهـد،-امـا-مریـم-شناسـنامه-نـدارد-و-ادعـا-می-کند-که-
نمی-توانـد-در-دادگاه-شـهادت-دهـد.-پـس-از-ماجراهـای-زیـادی-مریـم-تصمیـم-می-گیـرد-بـه-
دادگاه-بیایـد-و-مسـیر-زندگـی-خـود-را-نیـز-تغییـر-دهـد-و-آن-گونه-کـه-علی-می-گویـد-زندگی-

کنـد،-امـا-درنهایـت-بـه-دسـت-مجیـد،-عاشـق-مجنـون-خود،-بـه-قتل-می-رسـد.
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تحلیل درون متن
علـی-مشـرقی،-فردی-اسـت-که-در-زندگـی-تنها-می-خواهـد-بخواند-و-بنویسـد.-او-دغدغه-های-
مذهبـی-و-خداپرسـتانه-دارد،-چراکـه-بـه-گفتـة-خـودش-بـه-دنیـای-دیگـر-معتقـد-اسـت،-از-
سرنوشـت-سـخن-می-گویـد،-سـعی-دارد-مریـم-را-از-تفکـرات-نیهیلیسـتی-اش-نجـات-دهـد-و-
همچنیـن-کتابـی-دربـارۀ-جنـگ-نوشـته-اسـت-)توجـه-کنید-به-نـام-علی-مشـرقی-که-بـا-چنین-
شـخصیتی-قرابـت-دارد(.-بااین-حـال،-او-انسـانی-غیرمنعطـف-نیسـت-و-همـة-افـراد-را-بـا-یک-
خط-کـش-خوب-ـ-بـد-نمی-سـنجد.-چنانچـه-در-نظـر-او-یـک-زن-خیابانـی-نیـز-دارای-شـعور-و-
فهـم-بسـیار-اسـت.-رخدادهـای-»آشـنایی«-علـی--بـا-مریـم-و-»قتـل«-مهرانگیـز-در-تحلیل-هـا-
مـورد-توجـه-قرارگرفتـه-اسـت.-همچنیـن-بـر-کنش-هایـی-کـه-در-برابـر-ایـن-آشـنایی-از-علی-
سـر-می-زنـد-تأکیـد-شـده-اسـت؛-کنش-هایـی-کـه-آن-را-»تـالش-بـرای-شـناخت«-نامیده-ایـم.-
راوی-نیـز-تصویـری-مطلقـًا-سـیاه-از-هیـچ-شـخصیتی-ارائـه-نداده-اسـت-و-آنها-را-تنهـا-قربانی-
شـرایط-و-اجتمـاع-می-دانـد،-از-مریـم-و-مـادرش-کـه-قربانـی-پدر-بوده-اند-تا-سـیما-کـه-قربانی-
مجیـد-بـوده-و-حتـی-مجیـد-که-قربانی-سیاسـت-اسـت.-در-جـدول-12-معناهـای-اولیه-هریک-

از-مؤلفه-هـا-و-نـگاه-کلـی-راوی-گردآوری-شـده-اسـت.
جدول-12.-مؤلفه-های-متن-فیلم-آب-وآتش

تحلیل فرامتن
در-دهـة-هفتـاد-بـا-رشـد-اقتصـادی-و-اصالحـات-پـس-از-جنـگ-و-بـا-فزونـی-تغییـرات-در-
چهـرۀ-کشـور-و-افزایش-جمعیت-افراد-تحصیل-کرده،-طبقة-متوسـط-جدید-رشـد-چشـمگیری-
داشـت.-»طبقـة-متوسـط-جدیـد-به-لحاظ-دینـی-جزم-اندیش-نیسـت-و-درعین-حـال-که-مخالف-



46

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 8، شماره دوم پاییز و زمستان 1395

غرب-زدگی-اسـت،-دل-بسـتگی-شـدیدی-به-برخـی-از-ارزش-های-مثبت-غربـی-دارد«-)تاجیک،-
1388-:-132(.-ایـن-طبقـه-در-دهـة-هفتـاد-به-دنبـال-فهـم-عمیق-تـری-از-مسـائل-مهمـی-ماننـد-

مدرنیتـه،-عقل،-مذهـب-و...-بود.
همچنیـن-این-سـال-ها،-سـال-های-تسـلط-تفکـرات-اطالح-طلبانـه-در-عرصة-سیاسـت-و-نیز-
در-حوزۀ-روشـنفکری-اسـت.-به-طوری-که-گروهی-از-روشـنفکران،-در-این-دوره-تالش-کردند-
چهـره-ای-پذیـرای-عقایـد-گوناگـون-از-خـود-بـه-نمایـش-بگذارنـد.-در-این-بافـت-فرهنگی-و-
بـا-باز-شـدن-نسـبی-فضـای-سیاسـی-و-برنامه-هـای-اصالحاتی-دولت،-روشـنفکران-تـازه-ای-به-
نقـد-بعضـی-از-آموزه-هـای-غالـب-در-حـوزۀ-دیـن-و-نگـرش-اصالح-طلبانـه-به-مسـائل-جامعه-
روی-آوردنـد-و-در-راسـتای-تعامـل-و-گفت-وگـو-با-دیگـری-برآمدند.-این-روشـنفکران-معتقد-
بودنـد-کـه-معرفـت-دینـی-با-تحول-بشـری-تغییـر-می-یابد.-آنچـه-خداوند-فرموده-ثابت-اسـت،-
ولـی-معرفـت-دینـی-متغیـر-اسـت،-هیـچ-فهمـی-از-دیـن-به-هیچ-وجه-مقـدس-و-مطلق-نیسـت-
و-نیـز-هیچ-کـس-یـا-هیـچ-گـروه-خاصـی-نمی-توانـد-دعـوی-انحصـاری-بـودن-تفسـیر-دین-را-
داشـته-باشـد-)سـروش،-1373(.-ایـن-دوره،-دورۀ-مخالفـت-بـا-ارائـة-قرائت-رسـمی-از-دین-و-
تسـلط-گفتمـان-تکثرگرایـی-دینـی-اسـت.-دیـن-به-منزلـة-امری-خصوصـی-و-حداقلـی-در-نظر-
گرفتـه-می-شـود-و-نبایـد-وارد-مناسـبات-اجتماعی-و-سیاسـی-شـود-و-مالک-عمل-قـرار-بگیرد.
در-این-فیلم-می-توان-علی-مشـرقی-را-نمایندۀ-روشـنفکر-سـنتی-طبقة-متوسـط-جدید-نیمة-
دوم-دهـة-هفتـاد-در-نظـر-گرفـت.-او-فردی-بـا-دغدغه-های-مذهبی-اسـت،-امـا-پیش-فرض-های-
مذهبـی-او-در-قضاوتـش-در-مـورد-دیگـران-تأثیـر-چنـدان-پررنگـی-نـدارد-و-همـة-افـراد-را-با-
یـک-خط-کـش-خـوب-و-بـد-و-سـیاه-و-سـفید-نمی-سـنجد؛-در-خصـوص-یـک-زن-خیابانـی-
جزم-اندیـش-نیسـت-و-او-را-صاحـب-شـعور-و-مسـتحق-داشـتن-زندگـی-و-افـکار-بهتـری-
می-دانـد.-در-جـدول-زیـر-دالیـل-تعلـق-علـی-مشـرقی-بـه-طبقـة-متوسـط-جدیـد-ارائـه--شـده-

است.
جدول-13.-طبقة-اجتماعی-روشنفکر-فیلم-آب-وآتش
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 چنین-فیلمی-خود-می-تواند-به-منزلة-بازنمایی-گفتمان-های-روشنفکری-این-دوره-باشد-و-به-

نظر-می-رسد-راوی-از-منظر-ایدئولوژی-این-روشنفکران-به-مسئله-نگریسته-است.-در-این-فیلم-
تمامی-افرادی-که-شاید-در-دهة-شصت-می-توانستند-تصویری-مطلق-داشته-باشند-در-اینجا-

خاکستری1-می-شوند.-و-درنهایت-هیچ-تصویری-از-معنویت-و-خوبی-مطلق-ارائه-نمی-شود،-
دیگران-به-خودی-و-غیرخودی-تقسیم-نمی-گردند-و-به-هرکس-در-جایگاه-خودش-اندک-

حقی-داده-می-شود.-در-جدول-زیر-نوع،-طبقه،-ایدئولوژی-و-دیدگاه-راوی-در-مورد-روشنفکر-
بازنمایی-شده-در-این-فیلم،-دیده-می-شود.

جدول-14.-جمع-بندی-فیلم-آب-وآتش

بحث و نتیجه گیری
در-ایـن-بخـش-تـالش-خواهـد-شـد-از-طریـق-جمع-بنـدی-نحـوۀ-بازنمایـی-روشـنفکران-و-
رابطـه-ای-کـه-روشـنفکران-و-راوی-در-هـر-فیلـم-بـا-بافـت-اجتماعـی-خـود-برقـرار-می-کنـد،-
شـمایی-از-آنچه-در-بخش-تحلیل-ها-حاصل-شـد،-ارائه-شـود-و-سـپس-مقایسـه-ای-بین-مفاهیم-

استخراج-شـده-انجـام-و-نتایـج-کلـی-حاصـل-گردد.
در-دهـة-چهـل-و-پنجـاه-بـا-تحلیـل-سـه-چهـرۀ-بازنمایی-شـده-از-روشـنفکران-در-دو-فیلم،-
سـه-معنـای-نسـبت-داده-شـده-بـه-فـرد-روشـنفکر-آشـکار-شـد-کـه-عبارت-انـد-از:-روشـنفکر-
متجـاوز-متعلـق-بـه-طبقـة-حاکـم،-روشـنفکر-دست-نشـانده-و-بی-حاصـل-متعلـق-بـه-طبقـة-
متوسـط-و-متوسـط-پاییـن-سـنتی-و-روشـنفکر-اصالح-گـر-نـاکام-متعلـق-بـه-طبقـة-متوسـط-
جدیـد.-نـگاه-راوی-در-یـک-فیلـم،-روشـنفکر-را-عامـل-حقارت-طبقـة-پایین-می-دانـد-و-چنین-
نگاهـی-را-می-تـوان-در-دیـدگاه-روشـنفکران-بومی-گـرای-دهـة-چهـل-و-پنجـاه-نظیـر-جـالل-
آل-احمد2-مشـاهده-کرد-)روشـنفکرانی-که-از-خیانت-و-از-دست-نشـاندگی-روشـنفکران-سـخن-
می-گفتنـد(-و-راوی-در-یـک-فیلـم-بـه-روشـنفکر-مـدرن-به-مثابـه-فـردی-گرفتـار-در-مناسـبات-
سـنتی-و-مناسـبات-سیسـتم-حکومتـی-می-نگـرد-و-ایـن-همـان-نگاهی-اسـت-که-روشـنفکران-

1. برای مثال شخصیت زن خیابانی کتابخوان و شاعر
2. رجوع کنید به کتاب غرب زدگی )1341( و  در خدمت و خیانت روشنفکران )1357( نوشتۀ جال آل احمد.
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نوگـرای-دهـة-چهـل-و-پنجـاه-در-خصـوص-جایـگاه-خویـش-داشـتند-و-خـود-را-از-طرفـی-
گرفتـار-سـنت-در-جامعـه-می-دیدنـد-و-از-طرفـی-دیگـر-نیـز-خـود-را-در-عرصـة-آزادی-هـای-

می--یافتنـد. سیاسـی-دست-وپابسـته-
در-دهة-شـصت-با-تحلیل-دو-چهرۀ-بازنمایی-شـده-از-روشـنفکران-در-یک-فیلم،-دو-معنای-
نسـبت-داده-شـده-بـه-فـرد-روشـنفکر-آشـکار-گردیـد-کـه-عبارت-انـد-از:-روشـنفکر-ناخـودی-
نـاآگاه-متعلـق-بـه-طبقـة-متوسـط-و-روشـنفکر-خـودی-آگاه-متعلـق-به-طبقـة-حاکـم.-راوی-در-
ایـن-دوره-دو-نـگاه-متفـاوت-بـه-دو-گـروه-از-روشـنفکران-دارد-کـه-چنیـن-نگاهـی-را-می-توان-
در-ایدئولـوژی-طبقـة-حاکـم-دهـة-شـصت-مشـاهده-کـرد.-ایـن-نـگاه،-نگاهی-اسـت-کـه-همة-
افـراد،-اماکـن-و-اشـخاص-را-بـا-برچسـب-هایی-ماننـد-خـودی-و-غیرخودی-قضـاوت-می-کند.
در-دهـة-هفتـاد-بـا-تحلیـل-یک-چهرۀ-بازنمایی-شـده-از-روشـنفکر-معنای-نسـبت-داده-شـده-
بـه-فـرد-روشـنفکر-آشـکار-شـد-کـه-عبـارت-اسـت-از:-روشـنفکر-نوگـرا-و-پذیـرا-متعلـق-به-
طبقـة-متوسـط-جدیـد.-نـگاه-کلـی-راوی-در-تصویر-کردن-خاکسـتری-شـخصیت-ها-و-تقسـیم-
نکـردن-آنهـا-بـه-خـودی-و-ناخـودی،-همـان-نـگاه-روشـنفکران-دهة-هفتـاد-مبنی-بـر-پذیرش-
عقایـد-و-تکثرگرایـی-اسـت.-در-جـدول-زیـر-نـگاه-کلـی-راوی-در-هـر-فیلـم-و-رابطـه-آن-بـا-

ایدئولوژی-هـای-هـر-دوره-ارائه-شـده-اسـت.
جدول-15-.-رابطة-نگاه-راوی-با-ایدئولوژی-های-دوران-خود
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در-روند-مقایسـة-فیلم-ها-با-یکدیگر-آشـکار-شـد-که-آزادی-عمل-روشنفکران-بازنمایی-شده-
در-دورۀ-اول-و-دوم،-در-رابطـه-بـا-ایدئولوژی-قدرت-در-فیلم-ها-تعریف--شـده-و-سـایة-سـنگین-
نیروهـای-حاکـم-بـر-سـر-روشـنفکران-سـایه-گسـترانیده-اسـت-و-ایـن-در-حالـی-اسـت-کـه-
روشـنفکر-بازنمایی-شـده-در-دورۀ-سـوم-در-ارتبـاط-بـا-قـدرت-در-فیلـم-مطرح-نشـده-اسـت.-

در-جـدول-زیـر-رابطـه-هریـک-از-روشـنفکران-با-قـدرت-در-هر-فیلم-گنجانده--شـده-اسـت.
جدول-16.-رابطة-روشنفکران-بازنمایی-شده-با-قدرت

از-ایـن-مقایسـه-می-تـوان-ایـن-نتیجـه-کلـی-را-حاصـل-کـرد-کـه-روشـنفکران-دورۀ-اول-و-
دوم،-در-رابطـه-بـا-امـر-سیاسـی-بازنمایی-شـده-اند-)تنها-تفـاوت-در-اینجا-موضع-قدرت-اسـت-
)پهلـوی-و-اسـالمی((،-امـا-بـه-نظر-می-رسـد-با-سـپری-شـدن-دهـة-اول-انقالب-و-پایـان-یافتن-
جنـگ-،-روشـنفکر-کـه-اکنـون-از-زیـر-سـایة-نیـروی-عظیـم-انقـالب-خـارج--شـده-اسـت،-در-

رابطـه-بـا-امـر-اجتماعـی-تعریـف-و-فـردی-سـازنده-در-این-عرصـه-بازنمایی-می-شـود.
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