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 سعادت آباد کجاست؟
 نشانه شناسی گفتمانی فیلم »سعادت آباد« ساخته مازیار میری

سید علی اصغر سلطانی1 ، فاطمه ظهرابی2  

چکیده
ــی اکــران شــد کــه گفتمان هــای  ــرا در آن فیلم های ــود، زی ــران دهــۀ چشــمگیری ب ــرای ســینمای ای دهــۀ هشــتاد ب
ــد. »ســعادت آباد«3 از فیلم هــای ســینمای ایــران در اواخــر دهــۀ هشــتاد اســت  موجــود در جامعــه را روایــت می کردن
ــوردی  ــناختی م ــناختی و زبان ش ــات نشانه ش ــا مطالع ــت، ام ــده اس ــته  ش ــتی نوش ــای ژورنالیس ــرای آن نقده ــه ب ک
ــای  ــه نظام ه ــه چ ــن پرسش هاســت ک ــه ای ــخ ب ــی پاس ــه در پ ــن مقال ــم انجــام نشــده اســت. ای ــن فیل ــر روی ای ب
معنایــی ای در ایــن فیلــم بازنمایــی شــده اند و نســبت ایــن نظام هــا بــا گفتمان هــای حاکــم بــر ایــراِن دهــۀ هشــتاد 
ــناختی  ــاظ نشانه ش ــه لح ــر ب ــوان هرچه بهت ــش ها بت ــن پرس ــه ای ــخ ب ــق پاس ــه از طری ــت ک ــدف آن اس ــت. ه چیس
ــه  ــن مقال ــاخت. در ای ــان س ــت، نمای ــه اس ــدی از جامع ــه برآین ــم را ک ــود در فیل ــای موج ــناختی گفتمان ه و زبان ش
ــا  ــی )ســلطانی، 1393( اســتفاده شــد ت ــوف و روش ســه مرحله ای نشانه شناســی گفتمان ــۀ گفتمــان الکا و م از نظری
ــن روش  ــتفاده از ای ــا اس ــود. ب ــخص ش ــم مش ــود در فیل ــای موج ــی و خرده گفتمان ه ــای کان اجتماع گفتمان ه
ــن  ــران مشــهود اســت ای ــی ای ــۀ کنون ــه کــه در جامع ــان گفتمان هــای کان ســنت و مدرنیت روشــن شــد کــه از می
فیلــم گفتمــان مــدرن را پوشــش داده اســت. گفتمــان پررنــگ دیگــر فیلــم، روابــط انســانی و میــزان دوســتی میــان 
دو گــروه موجــود در فیلــم یعنــی دو گــروه شــخصیتی مــرد و زن اســت. گفتمــان بعــدی نــوع روابــط مــرد و زن و زن 
و شــوهر اســت و حتــی در بخشــی از فیلــم گفتمــان والدیــن و فرزنــد را هــم در برمی گیــرد کــه هریــک بــه  تفصیــل 

در متــن آمــده اســت.
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 مقدمه

نمادگرایـی-از-ویژگی-هـای-برجسـتة-سـینمای-ایـران-اسـت.-هنگامـی-کـه-فیلم-نامه-نویـس-یـا-
کارگـردان-به-دلیـل-شـرایط-اجتماعـی-و-آزادی-عمـل-کمتـر،-قـادر-بـه-ایجـاد-تغییـر-در-محور-
هم-نشـینی-نیسـت،-از-محـور-جانشـینی-دسـت-به-انتخـاب-می-زنـد-و-نمادهایی-را-می-سـازد-
کـه-دارای-الیه-هـای-بیشـتری-هسـتند-تـا-بتوانـد-معنـای-مـورد-نظـر-خـود-را-طـوری-در-این-
الیه-هـا-بگنجانـد-کـه-بـه-افزایش-عمـق-نشانه-شـناختی-اثـر-و-ارتقـای-کیفیت-هنـری-آن-منجر-
شـود.-از-نظـر-سـلطانی-)1393:-2(-فیلمـی-چـون-»جدایـی-نـادر-از-سـیمین«-نقطـة-عطـف-
نمادگرایـی-سـینمای-ایـران-اسـت-کـه-در-آن-همـه--چیـز-نمادین-اسـت.-فیلم-سـعادت-آباد-نیز-
چـون-سـایر-فیلم-هایـی-کـه-به-روابـط-انسـانی-می-پردازنـد-حاوی-گفتمان-های-انسـانی-اسـت-
کـه-زندگی-هـای-امـروزی-را-در-برگرفتـه-اسـت-و-هریـک-از-ما-نیـز-در-زندگـی-روزمرۀ-خود-
درگیـر-آن-گفتمان-هـا-هسـتیم.-مسـئلة-ایـن-مقالـه-کشـف-و-بررسـی-گفتمان-هـای-موجود-در-

ایـن-فیلم-اسـت.
چارچـوب-نظـری-مقالـه-نظریـة-گفتمـان-الکال-و-موف-اسـت-و-بـه-لحاظ-روش-شـناختی-
از-روش-سـه-مرحله-ای-نشانه-شناسـی-گفتمانـی-بهـره-گرفتـه-شـده-اسـت-تـا-گفتمان-هـای-
کالن-اجتماعـی-و-خرده-گفتمان-هـای-موجـود-در-فیلـم-مشـخص-شـود.-نمی-تـوان-موضـع-
خاصـی-را-بـه-کارگـردان-مـورد-نظـر-در-سـینما-نسـبت-داد؛-بـه-ایـن-دلیـل-کـه-وی-در-فیلـم-
»پـاداش-سـکوت«-بـه-روایتـی-از-دفـاع-مقـدس-می-پـردازد-و-در-»کتـاب-قانـون«-بی-مباالتی-و-
افراطی-گری-هـای-موجـود-در-جامعـه-و-مسـلمانان-ایرانی-را-نشـان-می-دهد.-در-»به-آهسـتگی«-
بـه-روابـط-میـان-زن-و-شـوهر-و-نـگاه-ظاهربیـن-و-خالـی-از-عاطفة-اطرافیـان-آنهـا-می-پردازد.-
گرچـه-ایـن-کارگـردان-در-همـة-ایـن-سـاخته-ها-بـه-روابـط-انسـانی-و-زن-و-شـوهر-پرداختـه-
اسـت،-امـا-در-»سـعادت-آباد«-سـعی-کرده-اسـت-فیلمی-اجتماعـی-بسـازد-و-چالش-هایی-را-که-
طبقـة-متوسـط-امـروزی-بـا-آن-روبه-روسـت-بـه-نمایش-بگـذارد.-عـده-ای-این-فیلـم-را-بهترین-

سـاختة-مازیـار-میـری-می-دانند.

پیشینۀ پژوهش
در-پیشـینة-پژوهـش-ارائه-شـده-صرفـًا-بـه-پیشـینة-تحقیق-هـای-زبان-شـناختی-در-مـورد-فیلـم-
و- موضـوع- بـا- مرتبـط- و-جامعه-شـناختی- روان-شـناختی- پژوهش-هـای- بلکـه- نپرداخته-ایـم،-
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مباحـث-ارائه-شـده-در-فیلـم-نیـز-آمـده-اسـت،-چراکه-فیلم-مـورد-نظـر-بن-مایـه-ای-اجتماعی-و-
دارد. نیز- انسـانی-

بـه-اعتقـاد-مـان-1983-)بـه-نقـل-از-نـوذری،1384:-5(-تعریف-هـا-و-رویکردهـای-متفاوتی-
در-مـورد-مفهـوم-قشـربندی-طبقـة-متوسـط-ارائه--شـده-اسـت.-عـده-ای-از-نظریه-پـردازان-طبقة-
متوسـط-را-بخشـی-از-نظـام-قشـربندی-نیـروی-کار-موجـود-در-یـک-جامعـه-می-داننـد-کـه-
نـه-جایـگاه-چنـدان-واالیـی-بـه-لحـاظ-رفاهـی-و-منزلـت-اجتماعـی-دارد-و-نـه-در-سـطوح-
پاییـن-و-محـروم-جامعـه-جـای-گرفتـه-اسـت.-این-نـوع-رویکـرد-تأییدی-اسـت-بر-شـناوری-
صورت-بنـدی-طبقاتـی-اجـزا-و-عناصـر-ایـن-طبقـه-و-نیـز-تأییـدی-بـر-اینکـه-هنـوز-تعریـف-
دقیقـی-بـرای-ایـن-تعبیر-وجود-نـدارد.-برزیـن-)1372(-می-گویـد:-»منظور-ما-از-طبقة-متوسـط-
طبقـه-ای-اسـت-کـه-اعضـای-آن-خود-را-نـه-از-طبقـات-حاکم-می-داننـد-و-نه-از-طبقـات-کارگر-
و-خـود-بـه-دو-گـروه-تقسـیم-می-شـوند:-آنهایـی-که-عضـو-بخش-خصوصـی-هسـتند.-آنهایی-

که-جـز-بخـش-دولتی-هسـتند.«
تنهایـی-و-شـکربیگی-)1387(-در-پـی-پاسـخ-بـه-ایـن-سـؤال-بوده-انـد-کـه-آیا-خانـواده-در-
ایـران-در-حـال-گـذار-یـا-فروپاشـی-اسـت.-یافته-های-تجربـی-و-اسـنادی--آنها-مبین-این-اسـت-
کـه-بسـتر-خانـوادۀ-ایرانـی-به-دلیـل-تجددگرایـی-دچـار-تحـول-و-دگرگونـی-شـده-اسـت-و-
به-عبارتـی-در-حـال-گـذار-از-سـنت-به-تجدد-اسـت.-آقابابایـی-و-کی-فرخـی-)1388(-به-مطالعة-
بازنمایـی-چالش-هـای-روشـنفکر-طبقة-متوسـط-شـهری-در-سـینمای-پایان-دهة-شـصت-ایران-
بـا-تمرکـز-بـر-نشانه-شناسـی-فیلـم-هامـون-می-پردازنـد.-هـدف-ایشـان-پاسـخ-به-این-پرسـش-
اسـت-که-چرا-شـخصیت-اول-فیلم-که-نمونة-روشـنفکر-طبقة-متوسـط-شـهری-اسـت-در-پایان-
حیـات-پرچالـش-خـود-بـه-این-نتیجه-می-رسـد-که-باید-خـود-را-نابـود-کند.-آنها-بـه-این-نتیجه-
رسـیده-اند-کـه-روشـنفکر-طبقة-متوسـط-شـهری-در-مواجهه-با-طبقـة-باال-به-سـوژه-بودن-خود-
پـی-بـرده-اسـت-و-حاضـر-به-توضیـح--وضع-موجود-نیسـت؛-بنابرایـن-درصـدد-برمی-آید-تا-با-

نابـود-کـردن-خود،-خویشـتن-را-از-مناسـبات-حاکم-بـر-حیات-اجتماعـی-برهاند.
به-پـژوه-)1389(-عنـوان-می-کند-که-ریشـة-اکثـر-ناهنجاری-های-رفتـاری،-عاطفی،-اجتماعی-
و-اخالقـی-افـراد-یـک-جامعـه-از-خانـوادۀ-بحرانـی-سرچشـمه-می-گیـرد.-همان-طـور-کـه-هـر-
انسـانی-منحصربه-فـرد-اسـت،-زندگـی-مشـترک-هـر-زوج-جوان-نیـز-منحصر-به-نـوع-خودش-
اسـت.-او-عواملـی-کـه-خانـواده-را-تهدیـد-می-کنـد-شـامل-شـانزده-مـورد-زیـر-می-دانـد:-عدم-
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شـناخت-اصـول-زندگی-مشـترک،-سسـت-شـدن-باورهای-مذهبـی،-بی-صداقتـی،-فریب-کاری-
و-پنهـان-کاری،-عـدم-توجـه-بـه-نیازهای-همسـر،-ابهام-و-افـراط-در-انتظارها،-دخالـت-دیگران،-
مسـائل-اقتصادی-و-مالی،-موانع-فرهنگی-و-طبقاتی،-هوسـرانی-و-چندهمسـری،-سـوءتفاهم-و-
سـوءارتباط،-انتقام-گیـری-و-بهانه-جویـی،-سـلطه-گری-شـوهر-یـا-زن،-بی-نظمی-و-بی-مسـئولیتی-

در-آمـدن-بـه-خانه،-نابـاروری،-نازایـی-و-در-نهایت-ناتوانی-جنسـی.-
هزارجریبـی-و-صفـری-شـالی-)1389(-نیـز-کـه-به-بررسـی-نظری-سـاختار-طبقة-متوسـط-
در-ایـران-پرداخته-انـد،-معتقدنـد-کـه-مفهـوم-طبقـة-متوسـط-جدیـد-در-ایـران-حاصـل-ارتباط-
بـا-غـرب-اسـت؛-یعنـی-طبقة-متوسـط-حاصل-نوسـازی-و-مدرنیزاسـیون-اسـت-کـه-از-جوامع-
غربـی-وارد-ایـران-شـده-اسـت.-در-مجمـوع-طبقـة-متوسـط-جدید-بـا-محوریت-روشـنفکری-

شـکل--گرفتـه-اسـت،-چون-گفتمـان-روشـنفکران،-گفتمان-دموکراسـی-اسـت.
برزیـن-بـه-نقـل-از-سـاروخانی-)1376(-در-مـورد-بی-صداقتـی،-فریبـکاری-و-پنهـان-کاری-
می-نویسـد-کـه-جوهـرۀ-روابـط-سـالم-میـان-زن-و-شـوهر-صداقـت-اسـت-و-پنهـان-کاری-به-
تیرگـی-روابـط-بیـن-آنـان-منجـر-می-شـود-و-زمینـة-از-هـم-گسـیختن-بنیـاد-خانـواده-را-فراهم-
می-کنـد.-عـدم-توجـه-بـه-نیازهای-همسـر-یکـی-دیگر-از-نشـانه-هایی-اسـت-کـه-زوج-هایی-که-
بـه-سـمت-طـالق-گام-برمی-دارنـد-دارا-هسـتند.-در-ایـن-فیلم-با-سـه-مـرد-و-چهـار-زن-روبه-رو-
هسـتیم-و-در-بعضـی-از-قسـمت-های-فیلـم-به-خوبـی-گـروه-مـردان-و-زنـان-از-هـم-فاصلـه-

می-گیرنـد-و-تفاوت-هـای-روابطشـان-مشـهود-اسـت.-
اعظـم-و-دهقان-فـرد-)1385(-عالوه-بـر-پرداختـن-به-عواملی-همچون-شـکل-روابط،-شـیوۀ-
جامعه-پذیـری-نقش-هـای-جنسـیتی-در-خانـواده-و-سـرمایه-ها-و-منابـع-قابل-دسـترس-زنـان،-
پدیـدۀ-خشـونت-علیـه-زنـان-را-نیـز-از-زاویـة-نـوع-روابـط-حاکـم-میـان-همسـران-بررسـی-
کرده-انـد.-داده-هـا-از-طریـق-مصاحبـه-بـا-دویسـت-زن-تهرانـی-متأهـل-بـه--دسـت--آمده-اسـت-
و-یافته-هایشـان-نشـان-می-دهـد-کـه-نـوع-روابـط-در-خانـواده-دارای-نقـش-اساسـی-در-تعییـن-
میـزان-خشـونت-علیـه-زنـان-اسـت.-بشـیر-و-قمشـیان-)1391(-نیـز-بـه-تحلیـل-گفتمـان-فیلم-
»برخـورد-خیلـی-نزدیـک«-پرداخته-انـد-و-دو-شـخصیت-زن-فیلم-هرکدام-در-یکـی-از-دو-نحلة-
فمینیسـتی-مـورد-نظـر-در-مبانـی-نظری-جـای-می-گیرنـد.-مبانی-نظـری-در-تحلیـل-فیلم-حول-
دو-اندیشـة-فمینیسـتی-رمانتیـک-و-اگزیستانسیالیسـت-می-چرخـد.-در-واقـع-بشـیر-و-قمشـیان-
فیلـم-را-درصـدد-ترویـج-ایجـاد-تغییـر-در-جهان-که-راهبـرد-فمینیسـم-رمانتیک-اسـت-بهتر-از-
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راهبـرد-مبـارزه-کـه-شـیوۀ-فمینیسـم-اگزیستانسیالیسـت-اسـت-می-دانند.
---بـرای-بررسـی-انـواع-گفتمان-هـای-فیلم-هـا-از-چارچوب-هـای-نظـری-مختلفـی-اسـتفاده-
شـده-اسـت.-سـلطانی-)1386(-بـا-اسـتفاده-از-نظریـة-الکال-و-موف-نشـان-می-دهد-کـه-چگونه-
نظـام-گفتمانـی-حاکم-بـر-یک-جامعه-محصـوالت-فرهنگی-ماننـد-فیلم-های-سـینمایی-را-تولید-
می-کنـد-و-بـه-بازتولیـد-خـود-در-جامعـه-می-پـردازد.-فهیـم-و-نادری-جـم-)1391(-به-بررسـی-
و-تحلیـل-فیلـم-»کافـه-سـتاره«-بـا-روش-الکال-و-مـوف-پرداخته-انـد-و-تـالش-کرده-انـد-تـا-بـا-
به-کارگیـری-ابـزار-اقنـاع-و-فراینـد-عاطفـی-گفتمـان-مشـخص-کننـد-کـه-چگونه-کنشـگرهای-
اصلـی-بـا-به-کارگیـری-ایـن-ابزارها-و-شـیوه-های-خـاص-گفتمان،-نظـام-معنایی-فیلـم-را-تثبیت-
و-حفـظ-می-کننـد-و-چگونـه-گفتمان-هـای-سـنت-گرا-و-تجددگـرا-در-مصـاف-و-تعامـل-بـا-
یکدیگـر-به-عنـوان-شـبکه-های-هژمونیک-شـده-مفصل-بنـدی-می-شـوند.-آنهـا-بـه-ایـن-نتیجـه-
می-رسـند-کـه-گفتمان-رقیـب-گفتمان-تجددگراسـت-و-مبـارزه-ای-هم-برای-به-چالش-کشـیدن-

آن-رخ-نمی-دهـد.
فیلـم-»جدایـی«-می-پـردازد-کـه- بـه-بررسـی-نشانه-شناسـی-گفتمانـی- سـلطانی-)1394(-
مسـئله-اش-بازنمایـی-نظام-هـای-گفتمانـی-فیلـم-جدایـی-و-همچنیـن-گفتمان-هـای-حاکـم-بـر-
ایـراِن-دهـة-هشـتاد-اسـت.-حاصـل-این-مقالـه-ارائة-الگوی-مناسـبی-بـرای-تحلیل-فیلم-اسـت.-
بـا-کمـک-ایـن-روش،-چهـار-خرده-گفتمـان-فرهنـگ-اسـالمی،-ایرانـی،-غربـی-و-حکومتی-در-
فیلـم-شناسـایی-شـده-اند.-دو-گفتمـان-نیـز-جامعة-ایـران-را-دوپاره-کرده-اسـت؛-گفتمان-سـنت-
و-گفتمـان-مدرنیتـه.-وی-معتقـد-اسـت-کـه-بسـیاری-از-تضادهایـی-کـه-در-فیلم-هـای-ایرانـی-

مشـاهده-می-شـود-حاصـل-تقابـل-ایـن-دو-گفتمان-اسـت.

نظریه و روش
ایـن-پژوهـش-به-طورکلـی-مبتنی-بـر-نظریة-گفتمان-پساسـاختارگرای-الکال-و-موف-اسـت.1-اما-
بـرای-کاربسـت-این-نظریـه-بر-روی-فیلـم-نیازمند-یک-روش-عملیاتی-شـده-هسـتیم.-از-این-رو،-
بـرای-تحلیـل-ایـن-فیلـم-از-روش-سـه-مرحله-ای-نشانه-شناسـی-گفتمانـی-)سـلطانی،1393(-
اسـتفاده-می-شـود-که-سـعی-کرده-اسـت-نظریـة-گفتمـان-الکال-و-مـوف-را-برای-مطالعـة-فیلم،-

رمـان،-و-غیـره-به-صـورت-روشـی-مرحله-بندی-شـده-سـازمان-دهد.

ــوف  ــینی زاده )1386(، الکا و م ــلطانی )1384(، حس ــس )1394(، س ــن و فیلیپ ــه یورگنس ــد ب ــوع کنی ــد رج ــتر می توانی ــۀ بیش ــرای مطالع 1. ب
.)1985(
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---سـلطانی-)1393(-معتقـد-اسـت-کـه-بـرای-تحلیـل-یک-فیلم-به-شـکلی-تقریباً--جامع-سـه-
مرحلـه-بایـد-طـی-شـود.-مرحلة-نخسـت،-تحلیـل-نظام-های-نشـانه-ای-خـود-فیلـم-به-مثابه-یک-
متـن-اسـت.-هر-فیلم-سـینمایی-به-طورکلی-متشـکل-از-حداقل-سـه-نظـام-نشـانه-ای-درهم-تنیدۀ-
زبـان،-تصویـر-و-موسـیقی-اسـت.-ابتـدا-نیـاز-بـه-ابزاری-اسـت-کـه-قابلیـت-تحلیل-همـة-این-
نظام-هـا-را-داشـته-باشـد.-ایـن-سـطح-تحلیل-عینـی-و-مبتنی-بـر-داده-هـای-قابل-رد-یـا-اثبات-از-

درون-فیلم-اسـت.
مرحلـة-دوم-تحلیـل-بینامتنـی-اسـت.-بدیـن-معنـی-کـه-هـر-فیلـم-هـم-بـا-فیلم-هـای-دیگر-
اندیشـه-ای-کـه-در- بـا-جریانـات-کلـی- ارتبـاط-اسـت-و-هـم- کارگردان/فیلم-نامه-نویـس-در-
سـینمای-آن-کشـور-وجـود-دارد.-بنابرایـن-دریافت-هایمـان-را-در-فضـای-کلی-تـر-سـینمایی-
قـرار-می-دهیـم-تـا-درکـی-عمیق-تـر-از-فیلم-به-دسـت-آوریـم-و-از-جایـگاه-آن-فیلـم-در-فضای-

سـینمایی-بزرگ-تـر-نیـز-آگاه-شـویم.
بـرای-تکمیـل-تحلیـل،-رابطـة-فیلـم-را-بـا-فضـای-کلی-تـر-اجتماعی-ای-کـه-فیلم-برسـاخته-
اسـت-نیـز-پـی-می-گیریـم.-اینکـه-فیلم-بـه-چه-مسـئلة-اجتماعـی-و-فرهنگـی-می-پـردازد-و-چه-
کمکـی-بـه-درک-یـا-حـل-مسـائل-اجتماعی-عمیق-تـر-یا-کلی-تـر-می-کنـد؛-یا-برعکس،-مسـائل-

اجتماعـی-کلی-تـر-چـه-کمکـی-بـه-درک-فیلـم-می-کنند.
مرحلـة-سـوم-تحلیـل-بافت-اجتماعی-اسـت-که-بر-اسـاس-آن-با-رجوع-به-خـارج-از-حوزۀ-
سـینما،-تبیینـی-کالنتـر-از-منظـر-روشـنفکران-اجتماعـی-و-فرهنگـی-داده-می-شـود-و-رابطة-اثر-
هنـری-را-بـا-فضـای-بزرگ-تـری-کـه-آن-را-در-برگرفتـه-اسـت-مشـخص-می-شـود.-ایـن-سـه-

سـطح-تحلیل-را-به-این-شـکل-نشـان-داده-اسـت:

-شکل-1:-مراحل-سه-گانة-نشانه-شناسی-گفتمانی
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تحلیل فیلم »سعادت آباد«
فیلـم-سـعادت-آباد-در-یـک-لوکیشـن-آپارتمانی-فیلم-برداری-شـده-اسـت.-شـخصیت-های-فیلم-
در-مجمـوع-سـه-زوج-و-یـک-کـودک-و-یک-پرسـتار-هسـتند.-یاسـی-زن-خانـه-دار-و-در-ظاهر-
مدرنـی-اسـت-کـه-قصد-دارد-برای-همسـرش-محسـن-جشـن-تولـد-بگیـرد-و-دو-زوج-دیگر،-
یعنـی-علـی-و-اللـه،-بهـرام-و-تهمینـه-را-کـه-از-دوسـتان-قدیمی-شـان-هسـتند-بـه-ایـن-مهمانی-
دعـوت-کـرده-اسـت.-اللـه،-محسـن،-بهـرام-و-یاسـی-از-دوسـتان-قدیمـی-و-پیـش-از-ازدواج-

هسـتند.-تهمینـه-دختـر-رئیـس-شـرکتی-اسـت-که-قبـاًل-همة-آنهـا-آنجـا-کارمنـد-بوده-اند.
بعـد-از-ازدواج،-یاسـی-به-دلیـل-مخالفـت-محسـن-بـا-کار-زن-بیـرون-از-خانـه،-از-شـرکت-
اسـتعفا-می-دهـد-و-محسـن-هم-بازاری-می-شـود.-محسـن-در-شـب-مهمانی-درگیـر-وارد-کردن-
جنـس-قاچـاق-از-راه-دریاسـت-و-مـدام-بـا-تلفـن-مشـغول-گفتگو-اسـت-و-وانمـود-می-کند-که-
لنج-هـای-جنس-هایـش-غـرق--شـده-اند.-همچنین-محسـن-رابطـه-ای-پنهانی-با-پرسـتار-بچه-اش-
دارد.-بهـرام-و-تهمینـه-رابطه-شـان-متزلـزل-اسـت-و-مـدام-بحـث-می-کننـد.-درعین-حـال،-بهرام-
طـوری-رفتـار-می-کنـد-کـه-گویـی-بـه-یاسـی-عالقه-منـد-اسـت.-شـخصیت-دیگـر-علی-اسـت-
کـه-وصلـة-ناجـور-ایـن-جمع-اسـت-و-جدیـداً-با-اللـه-ازدواج-کـرده-اسـت.-الله-بـدون-اطالع-
علـی-و-بـا-کمک-یاسـی-و-سـایر-دوسـتانش،-علـی-را-به-بهانة-سـفر-کیش-فریب-داده-و-سـقط--
جنیـن-کـرده-اسـت.-در-شـب-مهمانـی-علـی-متوجـه-موضـوع-می-شـود،-به-شـدت-خشـونت-
نشـان-می-دهـد-و-مهمانـی-را-تـرک-می-کنـد.-در-پایـان،-همـة-افـراد-خانـه-را-تـرک-می-کننـد-و-
فقـط-یاسـی-اسـت-که-در-بالکن-آپارتمانش-چسـب-دور-انگشـتش-را-که-هنـوز-زخمش-کاماًل-

خـوب-نشـده--اسـت-می-کنـد-و-بـه-نهـال-تـوی-گلـدان-آب-می-دهد.

تحلیل متنی
ایـن-بخـش-در-پـی-تحلیـل-عناصـر-و-نظام-هـای-نشانه-شـناختی-درون-فیلـم-اسـت.-در-ایـن-
روش-کانـون-توجـه-بـر-شـخصیت-پردازی-اسـت.-شـخصیت--بیشـترین-بـار-معنایـی-را-حمل-
می-کنـد-و-کلیـة-نظام-هـای-نشـانه-ای-فیلـم-حول-آن-سـامان-پیـدا-می-کننـد.-زبان،-لباس،-اشـیا،-
تصویربـرداری،-اصـوات-و-غیـره-بـه-کار-گرفته-می-شـود-تا-شـخصیت-پردازی-قوی-ای-شـکل-
بگیـرد.-بـا-تحلیـل-شـخصیت-می-تـوان-بـه-تحلیلـی-هـم-از-فیلـم-و-هـم-از-اجتمـاع-بیـرون-
فیلـم-دسـت-یافـت.-بنابرایـن-هدف-کشـف-این-اسـت-کـه-چگونـه-مجموعـه-ای-از-نظام-های-
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نشـانه-ای-متجلـی-در-فـرد،-در-کنـار-هـم-تعریفی-از-شـخصیت-ارائـه-می-کننـد.-در-واقع-همان-
اسـت-کـه-الکال-و-مـوف-از-آن-تحـت-عنـوان-زنجیـرۀ-هـم-ارزی1-یـاد-می-کننـد.-بـا-کشـف-
مقابـل- بررسـی-شـخصیت-های- بـه- بـا-یـک-شـخصیت-می-تـوان- ویژگی-هـای-هم-ارزشـده-
پرداخـت-و-دریافـت-کـه-زنجیره-هـای-تفـاوت2-چگونـه-شـکل-می-گیرنـد.-شـخصیت-فـرد-
هویـت-اوسـت،-پـس-با-تحلیـل-ویژگی-های-شـخصیتی-او-می-تـوان-به-تعریفـی-از-هویت-های-
فـردی-در-فیلـم-رسـید.-بـا-در-کنـار-هـم-قـرار-دادن-هویت-هـای-فـردی-هـم-ارز-می-تـوان-در-
مرحلـة-بعـد-بـه-توصیـف-هویـت-گروهـی-آنها-دسـت-یافـت-و-از-هویت-گروهی-بـه-هویت-

گفتمانی-رسـید-)سـلطانی،-1393(.-

بازشناسی هویت های فردی
بـرای-پـی-بـردن-بـه-ویژگی-هـای-شـخصیتی-یـا-هویـت-فـردی-در-چارچـوب-نشانه-شناسـی-
گفتمانـی،-هـر-شـخصیت-را-یـک-دال-مرکـزی-در-نظر-می-گیریـم-و-به-دنبال-دال-هـای-دیگری-
می-گردیـم-کـه-ایـن-دال-مرکـزی-را-تعریـف-می-کنند.-به-چنیـن-دال-هایی-که-هدفشـان-تعریف-
دال-مرکـزی-اسـت،-دال-ارزشـی-گفتـه-می-شـود-کـه-می-تواند-شـامل-زبـان،-پوشـاک،-تصویر،-
کنـش-شـخصیت،-زاویـة-دوربیـن-یـا-هـر-آنچـه-معنایـی-یـا-ویژگـی-ای-را-بـه-دال-مرکـزی-
می-دهـد-باشـد.-فیلـم-سـعادت-آباد-دارای-هشـت-شـخصیت-اسـت:-محسـن-و-یاسـی.-علی-و-

اللـه.-بهـرام-و-تهمینـه.-مینا-و-شـیرین-)پرسـتار-و-بچه(.
محسـن:-بررسـی-محسـن-به-عنـوان-یـک-دال-مرکـزی-و-دال-هـای-ارزشـی-ای-که-بـا-او-در-

پیونـد-هسـتند-و-شـخصیت-وی-را-سـاخته-اند،-در-جـدول-زیـر-1-آمده-اسـت:
-جدول-1:-ویژگی-های-مهم-شخصیتی-محسن

-

1. Chain of equivalence
2. Chain of difference
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از-بررسـی-دال-های-ارزشـی-مرتبط-با-محسـن-نتایج-زیر-حاصل-می-شـود:-محسـن-مردی-
بازاری-از-طبقة-متوسـط-غیرمذهبی-اسـت-که-برای-سـود-بیشـتر-رو-به-واردات-جنس-قاچاق-
آورده-اسـت.-علی-رغـم-ظاهرسـازی-هایش-بـه-همسـرش-یاسـی-متعهـد-نیسـت-و-به-صـورت-
پنهانـی-بـه-او-خیانـت-می-کند-و-با-پرسـتار-بچه-اش-سـر-و-سـری-دارد.-در-دوسـتی-اش-با-بهرام-
صـادق-نیسـت-و-بـه-او-در-رابطـه-بـا-غـرق-شـدن-جنس-هایـش-دروغ-می-گویـد،-نقـش-بازی-
می-کنـد-و-بـرای-رسـیدن-بـه-پـول-همه--چیـز-را-زیر-پـا-می-گـذارد.-در-واقـع-او-از-همـان-ابتدا-
کـه-وارد-محیط-خانه-اش-می-شـود-شـروع-بـه-ایرادگیـری-می-کنـد-و-دروغ-و-پنهان-کاری-هایش-
شـروع-می-شـود.-بـه-قول-هایـش-بـه-همسـرش-پایبنـد-نیسـت-و-به-قـدری-از-همسـرش-غافل-
اسـت-کـه-نمی-دانـد-او-بـاردار-اسـت-و-خبـر-بـارداری-او-را-از-مینـا-می-شـنود.-رابطـة-گرمـی-
بـا-بچـه-اش-نـدارد،-امـا-وقتـی-مجبـور-بـه-قسـم-خـوردن-می-شـود-بـه-جـان-بچـه-اش-قسـم-

می-خـورد.-در-طـول-فیلـم-مشـخص-نمی-شـود-که-َقسـمش-راسـت-بوده-اسـت-یـا-دروغ.
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-
نمودار-شمارۀ-1---ویژگی-های-هویتی-محسن

یاسـی:-بررسـی-شـخصیت-یاسـی-به-عنـوان-دالـی-مرکـزی-مـا-را-بـه-دال-هـای-ارزشـی-زیـر-
1 می-رسـاند:-

ویژگی-هـای-شـخصیتی-یاسـی-تطابقـی-بـا-همسـرش،-محسـن،-نـدارد.-فیلـم-با-یاسـی-و-
جایـی-شـروع-می-شـود-کـه-پوسـت-لـب-خـود-را-در-آینـه-ماشـین-می-َکنـد.-وقتـی-وارد-خانه-
می-شـود-جلـوی-آینـه-ای-می-نشـیند-کـه-به-خاطـر-دعوای-او-و-محسـن-شکسـته-اسـت.-بیننده-
در-آینـه-یاسـی-را-می-بینـد-کـه-هـر-تکـه-اش-قسـمتی-از-او-را-نشـان-می-دهـد.-این-شـاید-نماد-
زندگـی-کنونـی-او-باشـد-کـه-هـر-تکـه-از-فیلـم-بخشـی-از-شـخصیت-او-را-رو-می-کنـد.-او-در-
مقابـل-همیـن-آینـة-شکسـته-بـرای-جشـن-آماده-می-شـود،-گویـی-به-همیـن-نیز-راضی-اسـت.-
یاسـی-زن-خانـه-دار-غیرمذهبـی-و-از-طبقـة-متوسـط-اسـت-کـه-سـعی-می-کنـد-بـا-یـادآوری-و-
تأکیـد-بـر-دقیـق-بـودن-جشـنش-در-روز-تولـد-محسـن،-کمـی-عواطف-مـردش-را-بیـدار-کند-
و-پاسـخی-بـه-نگرانـی-خـودش-بدهـد.--او-هـم-مثـل-دو-زن-متأهـل-دیگـر-قصـه،-سـالمتش-
کامـل-نیسـت-و-قـرص-مصـرف-می-کند.-قـرص-اسـت.-از-خیانت-شـوهرش-بی-اطالع-اسـت-
و-تـا-انتهـای-فیلـم-هـم-بی-اطـالع-می-مانـد.-دلسـوزترین-فـرد-فیلـم-اسـت-و-سـعی-می-کنـد-
آشـتی-برقـرار-کنـد؛-حتـی-بین-خـودش-و-محسـن-کـه-در-هیچ-کـدام-موفق-نیسـت.-علی-رغم-

افسـردگی-نشـانه-هایی-از-امیـد-دارد-و-از-مـردی-کـه-بـه-او-خیانـت-می-کنـد-بـاردار-اسـت.

1. به دلیل فضای ناکافی جدول های مربوط به سایر شخصیت ها حذف شده است.
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-
نمودار-شمارۀ-2---ویژگی-های-هویتی-یاسی

علـی:-اسـتاد-دانشـگاه-و-تنهـا-فردی-اسـت-کـه-در-این-میـان-تازه-وارد-اسـت؛-یعنـی-مانند-
سـایر-افـراد-مهمانـی-با-آنها-سـابقة-دوسـتی-نـدارد،-ولی-مذهبـی،-مضطرب-و-دروغگوسـت.-
شـکاک-و-تعصبـی-بودنـش-هم-در-رفتـارش-و-هم-در-گفتـارش-نمایان-اسـت.-خانة-جدیدش-
را-می-خواهـد-بـا-پـرده-بپوشـاند-تـا-زنـش-از-دیدهـا-پنهـان-باشـد.-بـه-برخـی-کنش-هـای-الله-
حسـاس-اسـت-و-اوقاتـش-تلـخ-می-شـود.-فـردی-اسـت-حسـاس-کـه-از-اللـه-انتظـار-چنیـن-
پنهان-کاری-هایـی-را-نـدارد.-اصـاًل-خـوددار-نیسـت-و-بعـد-از-متوجـه-شـدن-دروغ-هـای-اللـه-
و-سـقط-بچـه،-اوج-عصبانیتـش-را-بـا-کتـک-زدن-و-خشـونت-آشـکار-و-اشـک-ریختن-نشـان-
می-دهـد.-در-واقـع-ایـن--طـور-بـه-مخاطـب-حـرف-آخـر-را-می-زنـد-کـه-در-آن-جمـع-از-همـه-

غریبه-تـر-و-بـا-همـه-متفاوت-تـر-اسـت-و-در-آخـر-هـم-آن-جمـع-را-تـرک-می-کنـد.

-
نمودار-شماره-3---ویژگی-های-هویتی-علی
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اللـه:-وقتـی-بـه-بررسـی-ویژگی-هـای-شـخصیتی-و-دال-هـای-ارزشـی-اللـه-می-پردازیـم-او-
را-زنـی-می-یابیـم-از-طبقـة-متوسـط-کـه-از-لحظـه-ای-ورودش-بـه-فیلـم-سـعی-در-پنهـان-کاری-
دارد.-مـدام-بـرای-رسـیدن-بـه-هدفـش-کـه-سـفری-خارجـی-اسـت-بـرای-همسـرش-نقـش-
بـازی-می-کنـد،-از-نظـر-روحیـات-با-همسـرش-علـی-تفاوت-هـای-اساسـی-دارد،-غیرمذهبی-و-
غیرمتعهـد-بـه-حقـوق-اوسـت.-به-صـورت-پنهانی-با-کمـک-یاسـی-و-تهمینه-بچه-اش-را-سـقط-
کـرده-اسـت-و-بـا-کمـک-بهـرام-ویـزای-سـفرش-به-آلمـان-را-کـه-در-همـان-شـب-مهمانی-به-
دسـتش-می-رسـد-و-آن-را-از-چشـم-همسـرش-پنهـان-می-کنـد،-فراهم-کرده-اسـت.-آزادی-طلب-
و-عالقه-منـد-بـه-غـرب-اسـت.-گرایـش-و-کنـش-وطن-دوسـتی-نـدارد.-ناراضی-اسـت-از-اینکه-
علی-این-چنین-نسـبت-به-او-حسـاس-اسـت.-از-علی-و-فاش-شـدن-رازش-به-شـدت-می-ترسـد-

و-بـرای-آرام-کـردن-علـی،-دروغ-می-گویـد-و-کمـک-می-گیـرد-و-از-او-دوری-می-کنـد.

-
نمودار-شمارۀ-4---ویژگی-های-هویتی-الله

بهـرام:-با-بررسـی-دال-های-ارزشـی-بهـرام-به-این-نتیجه-می-رسـیم-که-او-فـردی-غیرمذهبی-
از-طبقـة-متوسـط-اسـت-که-رضایتـی-از-زندگی-اش-با-تهمینـه-ندارد-و-مدام-این-دو-شـخصیت-
بـا-هـم-در-حـال-مجادلـه-هسـتند.-برخـالف-اینکـه-بـا-تهمینـه-تندوتیـز-و-بـا-کنایـه-صحبـت-
می-کنـد،-امـا-بـا-لطافـت-و-نرمـی-بـا-یاسـی-برخـورد-می-کنـد-کـه-موجـب-برانگیختـه-شـدن-
حسـادت-تهمینـه-می-شـود-و-به-نظر-می-رسـد-بهـرام-آگاهانه-ایـن-کار-را-انجـام-می-دهد.-دنیای-
بهـرام،-دنیـای-پرحسـرتی-اسـت-از-یـک--طرف-حسـرت-عشـق-به-یاسـی-و-از-طرفـی-زیر-بار-
ریاسـت-گونه-بـودن-تهمینـه.-بـا-ایـن-احـوال،-او-سـعی-کـرده-اسـت-بـا-ظاهرسـازی-–-از-نوع-
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پوشـش-گرفتـه-تـا-رفتـارش-کـه-شـامل-شـوخ-طبعی-و-آوازخواندن-می-شـود--نقابـی-بر-روی-
حسـرت-هایش-بکشـد.-بهـرام-در-ابتـدا-بـه-تهمینـه-بـرای-قـرض-دادن-پـول-به-محسـن-دروغ-
می-گویـد،-امـا-وقتـی-بـا-تهمینـه-تنها-می-شـود-دیگـر-اِبایـی-از-مخفی-کـردن-این-حـرف-ندارد-

و-حقیقـت-را-می-گویـد.

-
نمودار-شمارۀ-5--ویژگی-های-هویتی-بهرام

تهمینـه:-دال-هـای-ارزشـی-تهمینه-نشـان-می-دهد-کـه-در-میان-ایـن-جمع-ویژگـی-متمایزی-
دارد-و-آن--هـم-تعلـق-بـه-طبقـة-باال-اسـت-کـه-صراحتًا-همـه-او-را-دختـر-رئیـس-می-خوانند-و-
خـودش-نیـز-از-ایـن-موضـوع-لـذت-می-بـرد-و-نوعـی-نـگاه-و-لبخنـد-برتـری-به-جمـع-دارد؛-
ماننـد-سـایر-شـخصیت-ها-به-جـز-علـی،-غیرمذهبـی-اسـت-و-از-زندگـی-اش-راضـی-نیسـت،-
از-بی-توجهی-هـا-و-وضعیـت-پوشـش-بهـرام-شـاکی-اسـت.-سـعی-در-ظاهرسـازی-دارد.-بـه-
حرف-هـای-بهـرام-در-مـورد-یاسـی-حسـادت-می-کنـد،-اما-بـا-وجود-ایـن-بعد-از-اینکـه-متوجه-
بـارداری-یاسـی-می-شـود-بـه-او-می-گویـد-کـه-قرص-زاناکـس-مصـرف-نکنـد.-در-موقعیتی-که-
علـی-بـرای-فهمیـدن-حقیقـت-او-را-سـؤال-پیچ-می-کنـد-مجبـور-بـه-گفتـن-دروغ-می-شـود-کـه-
همیـن-دروغ-باعـث-سـرزنش-او-نیـز-می-گـردد.-رئیس-مآب-بـودن-تهمینه-و-غـرورش-از-ظاهر-
او-نمایـان-اسـت؛-به-طوری-کـه-زیـورآالت-و-نـوع-برخـورد-اولـش-با-اللـه-و-همچنیـن-تحقیر-
کـردن-و-نیـش-و-کنایه-هایـش-بـه-بهـرام-همگـی-بر-ایـن-ویژگی-اش-صحـه-می-گـذارد.-در-پی-
جدایـی-اش-از-بهـرام-تصمیـم-دارد-بـه-خـارج-از-ایـران-برگـردد؛-یعنی-همان--جایی-کـه-قبل-از-

آشـنایی-بـا-بهرام-و-سـایر-اعضـای-مهمانی-بوده-اسـت.
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-
نمودار-شمارۀ-6---ویژگی-های-هویتی-تهمینه

مینـا-)پرسـتار-شـیرین(:-او-را-در-فیلـم-به-انـدازۀ-سـایر-شـخصیت-ها-نمی-بینیـم،-امـا-تأثیـر-
زیـادی-در-درون-مایـة-شـخصیتی-محسـن-و-سـادگی-یاسـی-دارد.-کسـی-اسـت-کـه-بـه-خانة-
محسـن-و-یاسـی-رفت-وآمـد-دارد-و-از-جزئیـات-زندگـی-آنهـا-آگاه-اسـت؛-یعنـی-در-مکانـی-
کـه-بایـد-مأمنـی-باشـد-بـرای-آرامـش-و-پوشـیده-بـودن-روابـط-و-رازهـای-زندگـی-خانـوادۀ-
محسـن،-بـا-رابطـة-پنهانـی-ای-کـه-بـا-محسـن-برقـرار-کـرده-توانسـته-اسـت-بـه-همـه--چیـز-
احاطـه-پیـدا-کنـد.-حتـی-اوسـت-کـه-خبـر-بـارداری-یاسـی-را-بـه-محسـن-می-دهـد.-رفتارش-
بـا-یاسـی-ظاهرسازی-شـده-اسـت-و-نقـش-بـازی-می-کنـد-و-او-را-فریـب-می-دهـد.-در-واقع-از-
اعتمـاد-یاسـی-بـه-خـود-کامـاًل-سوءاسـتفاده-می-کند.-بـا-این-احـوال،-رفتـار-ظاهرسازی-شـده-
و-فریبکارانـة-محسـن-نیـز-بـه-حـدی-اسـت-کـه-از-یاسـی-می-خواهد-پرسـتار-را-عـوض-کند.-

دال-هـای-ارزشـی-مینـا-و-محسـن-بـه-هـم-شـباهت-های-بسـیاری-دارد.

-
نمودار-شمارۀ-7---ویژگی-های-هویتی-مینا
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از هویت فردی به هویت خانوادگی
تاکنـون-بـه-بررسـی-دال-هـای-مرکـزی-ای-پرداخته-شـد-که-شـخصیت-های-اصلی-فیلـم-بودند.-
بنـا-بـر-ویژگی-هایـی-کـه-از-ایـن-شـخصیت-ها-بـه-دسـت-آمـد-می-تـوان-اکنـون-سـطح-تحلیل-
را-از-فـرد-بـه-الیه-هـای-دیگـر-اجتمـاع-بسـط-داد.-سـطح-پـس-از-فـرد-خانـواده-اسـت.-بـرای-
اینکـه-بـه-ویژگی-هـای-اصلـی-خانـواده-در-فیلم-و-قضـاوت-فیلـم-از-خانواده-دسـت-پیدا-کنیم-
می-توانیـم-ویژگی-هـای-شـاخص-اعضـای-خانـواده-را-بـا-هـم-جمـع-کنیـم-و-بـه-توصیفـی-از-
خانـوادۀ-مدنظـر-برسـیم.-در-ایـن-فیلـم-سـه-خانـواده-را-می-بینیـم:-خانـوادۀ-محسـن،-خانوادۀ-

علـی-و-خانـوادۀ-بهرام.
خانواده-محسـن-تشکیل-شـده-از-محسـن،-یاسـی-و-شـیرین.-این-خانواده-از-طبقة-متوسـط-
اسـت-و-دو-شـخصیت-فیلـم-یعنـی-محسـن-و-یاسـی-از-نظـر-دال-هـای-ارزشـی-گفته-شـده-
شـباهتی-باهـم-ندارنـد،-مگـر-در-غیرمذهبی-بودنشـان.-محسـن-فـردی-دروغگـو،-خیانت-کار،-
تنوع-طلـب-و-شـاد-اسـت؛-درحالی-کـه-یاسـی-زنـی-ارزش-مـدار،-متعهـد-و-افسـرده.-محسـن-
جـز-بـرآورده-کـردن-نیازهای-مادی-یاسـی-و-شـیرین-چیـزی-را-نمی-بینـد،-اما-یاسـی-دلواپس-
محسـن-و-شـیرین-اسـت-و-تمـام-سـعی-اش-بـر-این-اسـت-کـه-از-آنها-غافـل-نباشـد.-در-واقع-
چندگانگـی--------ای-بیـن-محسـن-و-یاسـی-وجود-دارد-که-ناشـی-از-اولویت-ها-و-طـرز-فکر-متفاوت-
ایـن-دو-اسـت-و-یاسـی-علی-رغـم-تمـاش-تالشـش-بـرای-نزدیـک-کردن-محسـن-بـه-خود-و-
بیـدار-کـردن-عواطـف-و-خاطـرات-گذشته-شـان-در-ایـن-امر-ناکام-اسـت-و-در-آخـر-هم-رو-به--
تنهایـی-خـود-مـی-آورد-و-محسـن-نیـز-با-گفتـن-دروغ-بـرای-برآورده-کـردن-نیازهایـش-رو-به-

خیانت-مـی-آورد.

-نمودار-شمارۀ-1---ویژگی-های-هویتی-خانوادۀ-محسن



68

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

اما-خانوادۀ-علی-از-طبقة-متوسـط-اسـت.-علی-اسـتاد-دانشـگاه-و-الله-کارمند-بهرام-اسـت.-
علـی-فـردی-تحصیل-کـرده،-مذهبـی،-احساسـاتی-و-شـکاک-اسـت.-در-مقابل-الله-زنی-اسـت-
آزادی-طلـب،-غیرمذهبـی،-دروغگـو-و-پنهـان-کار.-اللـه-و-علـی-نیـز-در-دو-سـوی-یـک-طیـف-
هسـتند-کـه-بـه-لحـاظ-ویژگی-هـای-شـخصیتی-شـباهتی-در-آنهـا-دیده-نمی-شـود.-اللـه-در-پی-
فریـب-دادن-علـی-اسـت-و-بـه--حـق-پـدر-شـدن-او-احتـرام-نگذاشـته-اسـت-و-حاال-بـرای-رو-
نشـدن-دسـتش-پشـت-سـر-هم-برایش-دروغ-می-بافد.-علی-به-دنبال-همسـری-اسـت-که-مطیع-
و-کمـی-سـنت-مدارتر-باشـد،-درحالی-کـه-اللـه-هیچ-کـدام-از-توقعـات-علـی-را-بـرآورده-نکرده-
و-موجـب-طغیـان-احساسـات-و-پرخـاش-شـدید-او-شـده-اسـت.-در-آخر-گرچه-اللـه-به-خانه-

برمی-گـردد،-امـا-رابطه-شـان-بـه-سـمت-سـردی-و-تیرگی-رفته-اسـت.

-
نمودار-شمارۀ-7---ویژگی-های-هویتی-خانوادۀ-علی

خانـوادۀ-بهـرام:-بهـرام-و-تهمینـه-ماننـد-دو-خانوادۀ-دیگـر-دارای-تضادهایی-هسـتند-که-در-
مقابـل-هـم-قـرار-می-گیرند.-بهرام-جزو-طبقة-متوسـط-جامعه،-سـرخورده-و-غیرمتعهد-اسـت-و-
در-مقابـل-تهمینـه-جـز-طبقة-باالی-جامعه،-رئیس-مآب-و-ظاهرسـاز-اسـت.-ویژگی-مشترکشـان-
نیـز-در-غیرمذهبـی-و-ناراضـی-بودنشـان-اسـت،-درحالی-کـه-هـر-دو-موجـب-ایـن-نارضایتـی-
هسـتند.-بهـرام-توجـه-ای-بـه-تهمینه-ندارد-و-ایـن--گونه-به-نظر-می-رسـد-که-نـه-از-روی-عالقه،-
بلکـه-به-خاطـر-منافـع-بـا-او-ازدواج--کـرده-اسـت-کـه-حـاال-به-بن-بسـت-رسـیده-اند.-هـر-دو-و-
به-خصـوص-بهـرام-دیگـر-تالشـی-بـرای-برگرداندن-ایـن-رابطه-به-شـکل-طبیعی-خـود-ندارند-
و-در-انتظـار-پایـان-آن-اسـت.-بهـرام-از-اینکـه-حس-حسـادت-تهمینـه-را-برانگیـزد-ابایی-ندارد-
و-تهمینـه-نیـز-از-بـه-رخ-کشـیدن-مـال-و-ثروتـش-به-بهرام-خرسـند-اسـت.-رابطة-ایـن-زوج-به--
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نوعـی-لجاجـت-تبدیـل--شـده-اسـت-و-در-هیچ-یـک-قصد-کوتـاه-آمـدن-را-نمی-بینیـم.-این-طور-
مخاطـب-در-آخـر-برداشـت-می-کنـد-کـه-ایـن-دو-از-یکدیگر-جدا-خواهند-شـد.

-
نمودار-شمارۀ-8---ویژگی-هویتی-خانوادۀ-بهرام

از هویت خانوادگی به هویت طبقاتی
از-میـان-شـخصیت-های-فیلـم-محسـن،-یاسـی،-علـی،-اللـه،-بهـرام-و-پرسـتار-بچـه-را-به-خاطر-
برخـی-ویژگی-هـای-مشـترکی-کـه-دارنـد-می-توان-در-یـک-طبقة-اجتماعی-متوسـط-جـای-داد.-
در-مقابـل-تهمینـه-به-خاطـر-برخـی-ویژگی-هـای-متمایـزش-عضـوی-طبقة-بـاال-قـرار-می-گیرد.-
بـا-کمـک-منطـق-هـم-ارزی-می-تـوان-بـه-بررسـی-ویژگی-هایـی-پرداخـت-کـه-فیلـم-بـه-طبقـة-
متوسـط-نسـبت-می-دهـد.-بـر-این-اسـاس،-اگر-ویژگی-هـای-کلیة-ایـن-شـخصیت-ها-را-در-کنار-

هـم-بگذاریـم-بـه-نمودار-شـمارۀ-9-خواهیم-رسـید:

-
نمودار-شمارۀ-9
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ویژگی های هویتی طبقۀ متوسط
وقتـی-افـراد-در-یـک-گـروه-قـرار-می-گیرنـد-به-ایـن-معنی-اسـت-کـه-دارای-هویت-مشـترکی-
هسـتند.-بـه-ایـن-صـورت-طبقة-متوسـط-معرفی-شـده-در-فیلم-با-توجـه-به-نمودار-فـوق-دارای-
چنـد-ویژگـی-مشـترک-هسـتند.-بـه-لحـاظ-مالـی-همـه-در-سـطح-مشـترکی-هسـتند.-یاسـی،-
محسـن،-بهـرام،-اللـه،-علـی-و-پرسـتار-دارای-خانـه-و-ماشـین-هسـتند-و-در-محلـة-خوبـی-
زندگـی-می-کننـد.-ویژگـی-مشـترک-دیگری-کـه-همگی-به-جـز-علی-دارنـد،-غیرمذهبـی-بودن-
آنهاسـت.-هیچ-کـدام-کنـش-مذهبـی-ندارنـد-و-نکتـه-ای-کـه-در-اینجا-دیده-می-شـود-این-اسـت-
کـه-علـی-کـه-فردی-مذهبـی-اسـت-دارای-ویژگی-هـای-متعصب-بودن،-شـکاک-بـودن-و-حتی-
متهـم-بـه-پارانویا-داشـتن-و-خشـن-بودن-اسـت.-قـرار-گرفتـن-دال-مذهب-در-کنـار-تعصب-و-
شـکاکیت،-در-مقابـل-داِل-غیرمذهبـی-بـودن-در-کنـار-آزادی-عمل-دادن-به-همسـر-در-این-فیلم-
دیـده-می-شـود.-علـی-در-کنـار-همـة-ایـن-دال-هـا-و-ویژگی-هـا،-ویژگـی-متفـاوت-دیگـری-نیز-
بـا-سـایرین-دارد-و-آن-ایـن-اسـت-کـه-او-هنگام-خوانـدن-ترانة-جمعـی-و-فـردی-در-هیچ-کدام-

نمی-کند. شـرکت-
---افـراد-ایـن-طبقـه-همگـی-دروغ-می-گوینـد.-تنها-یاسـی-اسـت-کـه-دروغ-نمی-گویدف-اما-
همـة-اعضـای-ایـن-طبقـه-پنهـان-کاری-می-کننـد.-حتـی-یاسـی-هـم-موضوع-سـقط-شـدن-بچة-

اللـه-را-از-علـی-پنهـان-کرده-اسـت،-گرچه-از-کارش-پشـیمان-اسـت.

-
نمودار-شمارۀ-10---ویژگی-های-هویتی-طبقة-باال

---طبقـة-بـاال-در-ایـن-فیلـم-افـرادی-هسـتند-ثروتمنـد-و-ریاسـت-طلب-کـه-بر-طبقـة-پایین-
نظـارت-می-کننـد-و-افـراد-طبقـة-پاییـن-کـه-یکـی-از-آنهـا-بهـرام-اسـت-بـرای-طبقـة-بـاال-کـه-
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در-اینجـا-تهمینـه-اسـت-کار-می-کنـد.-تهمینـه-کـه-نمـادی-از-طبقـة-بـاال-در-ایـن-فیلـم-اسـت-
غیرمذهبـی-و-فاقـد-کنـش-مذهبـی-اسـت.-در-مواقعـی-کـه-ناچـار-اسـت-دروغ-می-گویـد-و-با-

وجـود-توانایـی-مالـی-عالـی-از-زندگـی-اش-رضایتـی-ندارد.

نظم های گفتمانی
از-میـان-دال-هـا-و-مفاهیـم-مطرح-شـده-در-فیلـم-و-تأثیـرات-آن-در-فـرد،-خانـواده-و-اجتمـاع-
می-تـوان-بـه-گروه-هـای-مختلفـی-رسـید-و-بـا-اسـتخراج-دال-هایـی-کـه-در-فیلـم-وجـود-دارد-
مفصل-بنـدی-گفتمان-هـای-موجود-در-فیلم-را-شناسـایی-کـرد.-اولین-گفتمـان،-گفتمان-ایرانی-
مـدرن-اسـت.-یکـی-از-دال-هـای-مربوط-به-این-گفتمـان-در-این-فیلم-خـود-را-در-قالب-خانواده-
نشـان-می-دهـد.-دال-خانـواده-در-اینجـا-به-صـورت-سـه-خانـواده-بـه-تصویر-کشـیده-می-شـود-
کـه-در-یـک--شـب-در-کنـار-هـم-جمع-می-شـوند،-اما-در-بیـن-همة-آنهـا-شـکافی-نامرئی-وجود-
دارد-کـه-مانـع-از-جمـع-شـدن-آنهـا-به-مـدت-طوالنی-گرد-هـم-می-شـود-و-در-دو-مرحله-یعنی-
بریـدن-کیـک-و-میـز-شـام-به-محـض-اینکه-همگـی-کنار-هم-قـرار-می-گیرنـد،-پیشـامدی-اتفاق-
می-افتـد-کـه-همـه-را-از-هـم-جـدا-می-سـازد.-مشـخصة-بـارز-در-هـر-سـه-خانـواده،-معضالتی-
چـون-دروغ،-پنهـان-کاری،-آزادی-طلبـی،-َشـک،-خیانـت-و-تحقیر-اسـت.-میری-زندگـی-ایرانی-
مـدرن-را-بـا-ایـن-سـه-خانـوادۀ-عضو-طبقـة-متوسـط-که-همگـی-جز-یـک-نفـر-غیرمذهبی-اند-
بـه-تصویـر-می-کشـد.-دال-دیگـری-مبنـی-بر-ایرانی-مدرن،-روابط-دوسـتانه-اسـت-کـه-در-اینجا-
اگـر-دوسـتی-مـردان-را-از-دوسـتی-زنـان-جـدا-کنیم-و-میـزان-صداقـت-را-در-آنها-مـورد-توجه-
قـرار-دهیـم،-ایـن-صداقـت-در-دوسـتی-مـردان-کمتـر-اسـت-و-به-نوعـی-دورویـی-و-فریـب-و-

تظاهـر-در-آن-دیده-می-شـود.
دال-دیگـر-ایـن-گفتمان،-همسـران-هسـتند.-سـه-زوج-فیلـم-عبارت-اند-از-زوج-اول،-یاسـی-
و-محسـن-کـه-دچـار-دروغگویـی،-تظاهـر-و-خیانت-هسـتند؛-زوج-دوم،-علی-و-اللـه-که-دچار-
شـک،-خشـونت،-پنهـان-کاری-و-دروغگویـی-هسـتند؛-و-زوج-سـوم،-بهرام-و-تهمینـه-که-دچار-
دروغگویـی،-پنهـان-کاری-و-تحقیـر-هسـتند.-ایـن-گفتمـان-اخیـر-نیـز-بـا-دیـد-جامعه-شناسـانه-
مهـم-اسـت.-جوهـرۀ-روابـط-سـالم-میـان-زن-و-شـوهر-صداقـت-اسـت-و-پنهـان-کاری-تیرگی-
روابـط-بیـن-آنـان-و-زمینـة-از-هـم-گسـیختن-بنیاد-خانـواده-را-فراهـم-می-کند،-امـا-در-این-فیلم-
زوج-اول-دچار-هوسـرانی-و-چندهمسـری،-زوج-دوم-دچار-سـلطه-گری-شـوهر-و-زوج-سـوم-
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درگیـر-موانـع-فرهنگـی-و-طبقاتـی-و-به-نوعـی-سـلطه-گری-زن-و-همچنیـن-عدم-توجه-شـوهر-
بـه-نیازهـای-عاطفـی-زن-اسـت.-همان-طور-که-می-بینیم-زوج-سـوم-یعنی-بهـرام-و-تهمینه-دارای-
سـه-مشـکل-عمـده-هسـتند-و-بنـا-بـر-روایـت-فیلـم-ایـن-زوج-در-حـال-جـدا-شـدن-و-طالق--

. هستند
گفتمـان-دیگـر-فیلـم،-غرب-گرایـی-اسـت؛-دال-هـای-مربـوط-بـه-ایـن-گفتمـان-از-پوشـش-
افـراد-شـروع-می-شـود-و-تـا-نـوع-رفتـار-و-عقایـد-را-در-بـر-می-گیـرد.-همـة-افـراد-ایـن-فیلـم-
گرایـش-غرب-گرایانـه-دارنـد؛،-بهـرام-بـا-نـوع-پوشـش-کراواتـی،-اللـه-با-سـقط-جنیـن-بدون-
اطـالع-همسـر-بـرای-رفتن-به-سـفر-خارج،-محسـن-بـا-واردات-جنس-خارجـی-و-تبلیغ-کاالها-
و-زن-هـای-چینـی،-تهمینـه-بـا-تـرک-بهـرام-و-برگشـتن-بـه-خـارج-نـزد-بچه-هایـش،-یاسـی-با-

پختـن-و-تعریـف-کـردن-از-غـذای-چینی
دال-دیگـر-در-ایـن-فیلـم،-دال-والدیـن-و-فرزنـد-اسـت-کـه-به-زعـم-نگارنده-هـم-مربوط-به-
گفتمـان-غرب-دوسـتی-و-هـم-مربـوط-بـه-گفتمـان-ایرانی-مـدرن-می-شـود،-چراکه-در-این-سـه-
خانـواده-فقـط-زوج-اول-فرزنـد-دختـری-دارنـد-کـه-پرسـتادی-از-او-مراقبـت-می-کنـد؛-یعنـی-
پـدر-و-مـادر-ارتبـاط-زیـادی-بـا-کـودک-ندارنـد-و-برخـی-امـور-او-را-بـه-دیگـری-سـپرده-اند،-
به-خصـوص-در-ایـن-فیلـم-محسـن-به-عنوان-پدر-شـیرین-جز-بـرآورده-کردن-نیازهـای-مالی-او-
کاری-نمی-کنـد-و-در-واقـع-یاسـی-اسـت-کـه-پیگیـر-و-مراقب-شـیرین-اسـت.-زوج-دوم-الله-و-
علـی-در-مـورد-داشـتن-فرزنـد-تفاهمی-ندارنـد؛-به-گونه-ای-که-اللـه-بدون-اجازۀ-علـی-جنین-را-
سـقط-کـرده-و-تعهـدی-به-آن-احسـاس-نمی-کرده-اسـت.-بهـرام-و-تهمینه-فرزنـدی-ندارند،-اما-
تهمینـه-تصمیـم-دارد-نزد-فرزنـدان-حاصـل-از-ازدواج-اولش-برگردد.-در-واقـع-به-نوعی-به-آنها-
احسـاس-تعهـد-دارد،-البتـه-بـه-ایـن-دلیـل-کـه-همسـرش-ازدواج--کرده-اسـت.-گفتمـان-غالب-
والدیـن-و-فرزنـد-در-اینجـا-مسـئلة-عدم-تعهـد-عمیق-به-فرزند-اسـت.-درحالی-کـه-در-فرهنگ-
ایرانـی-سـنتی-نگهـداری-از-کـودک-و-نظـارت-بـر-او-وظیفـة-پدر-و-مـادر-اسـت.-همچنین-در-
فرهنـگ-ایرانـی-معمـوالً-خانواده-هـا-راغب-بـه-داشـتن-اوالد-بودند-و-یکی-از-دل-مشـغولی-های-
زن-و-شـوهرها-بچـه-دار-شـدن-بـوده-اسـت.-درحالی-کـه-در-این-فیلم-تنها-کسـی-کـه-عالقه-مند-

بـه-داشـتن-فرزنـد-اسـت،-علی-اسـت-که-از-بـاردار-بودن-و-سـقط-بچـه-اش-بی-اطالع-اسـت.
گفتمـان-دیگـر-ایـن-فیلم،-مذهب-اسـت.-در-این-فیلم-اگـر-کودک-فیلـم-را-در-نظر-نگیریم،-
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پنـج-نفـر-از-اشـخاص-فیلـم-غیرمذهبـی-جلـوه-می-کننـد؛-یعنی-کنـش-مذهبـی-در-هیچ-یک-از-
ایـن-پنـج-نفـر-نمی-بینیـم،-امـا-کنشـی-کـه-دال-بـر-غیرمذهبـی-بـودن-آنها-باشـد-در-ایـن-فیلم-
مشـهود-اسـت.-چهـار-زن-حاضـر-در-فیلـم-غیرمذهبی-انـد.-بـه-لحـاظ-پوشـش-هیـچ--پوشـش-
مذهبـی--ای-ندارنـد.-پرسـتار-تـن-بـه-رابطـه-ای-پنهانـی-و-غیرشـرعی-بـا-یک-مـرد-متأهـل-داده-
اسـت.-سـه-زن-دیگـر-دروغ-می-گوینـد،-آواز-می-خواننـد-و-حتـی-اللـه-بدون-اجازۀ-شـوهرش-
جنیـن-را-سـقط-کـرده-اسـت.-از-بیـن-مـردان-ایـن-فیلـم-تنهـا-علـی-فـردی-مذهبی-اسـت-که-
دارای-دال-هـای-نگرانـی،-خشـونت-و-شـک-بیش-ازانـدازه-اسـت،-به-هیچ-وجه-خوددار-نیسـت-
و-بـا-کتـک-زدن-اللـه-اوج-خشـمش-را-نشـان-می-دهـد.-احساسـاتی-اسـت-و-بعـد-از-فهمیدن-
ماجـرا-اشـک-می-ریـزد،-ولـی-قابلیـت-پذیرش-جمـع-را-ندارد-و-آنجـا-را-ترک-می-کنـد.-اگر-او-
را-نماینـدۀ-گـروه-مذهبـی-بدانیم-تنهـا-دو-دال-مثبت-در-او-می-توان-دید-و-آن-احساسـاتی-بودن-
و-تحصیل-کـرده-بـودن-اوسـت،-درحالی-کـه-از-احساسـاتش-به-درسـتی-نمی-تواند-اسـتفاده-کند-
و-عمـاًل-تحصیالتـش-بـه-هیچ-کار-او-در-روابط-انسـانی-اش-نیامده-اسـت-و-در-واقع-مسـتأصل-
جلـوه-می-کنـد.-دو-مـرد-دیگـر-فیلم-هـر-دو-غیرمذهبـی-و-به-لحـاظ-ظاهر-و-کنـش-هیچ-فعلی-

مبنـی-بر-مذهبـی-بـودن-را-ندارند.

تحلیل بینامتنی
تاکنـون-کل-فیلـم-سـعادت-آباد-به-مثابـه-یـک-متـن-در-نظـر-گرفته-شـد-و-در-طی-چهـار-مرحله-
نظـم-گفتمانـی-فیلـم-شناسـایی-و-توصیـف-شـد.-بـرای-رسـیدن-بـه-فهمـی-عمیق-تـر-الزم-
اسـت،-نخسـت-پیونـد-میـان-نظـم-گفتمانـی-و-مضامیـن-پیش-کشیده-شـده-در-ایـن-فیلـم-بـا-
فیلم-هـای-دیگـر-فیلم-سـاز-مشـخص-شـود-و-سـپس-فیلم-سـاز-و-مجموعـة-فیلم-هایش-بـا-آثار-

و-اندیشـه-های-فیلم-سـازان-دیگـر-سـینمای-ایـران-مقایسـه-گـردد.
مازیـار-میـری-کارگـردان،-مجـری-طـرح-و-تدوینگـر-اسـت.-او-فیلم-هـای-»قطعـه-ناتمـام-
1379«،-»به-آهسـتگی-1384«-»پـاداش-سـکوت-1385«،-»کتـاب-قانـون-1387«،-»گاوصنـدوق-
1388«،-»سـعادت-آباد-1389«-و-»حـوض-نقاشـی-1391«-را-کارگردانـی-کـرده-کـه-از-این-میان-
»گاوصنـدوق«-مجموعـه-ای-تلویزیونـی-بـوده-اسـت.-بهتریـن-فیلم-میـری-را-»سـعادت-آباد«-و-

برخـی-نیـز-»حـوض-نقاشـی«-می-دانند.
در-»قطعـه-ناتمـام«-کانـون-توجهـش-بـه-موسـیقی-محلـی-و-اهمیت-آن-اسـت.-در-سـاخته-
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بعـدی-اش-بـه-نـام-»به-آهسـتگی«-بـه-روابط-انسـانی-و-زندگـی-زن-و-شـوهری-از-طبقـة-پایین-
کـه-دچـار-مشـکالت-و-در-برهـه-ای-گرفتـار-طرز-فکـر-اطرافیان-خود-هسـتند-پرداخته-اسـت.-
»پـاداش-سـکوت«-را-بـا-محـور-جنـگ-و-عواقـب-پـس--از-آن-و-روابـط-انسـان-ها-و-تأثیـرات-
جنـگ-بـر-ایـن-روابـط-سـاخته-اسـت.-امـا-»کتـاب-قانـون«-روایتـی-متفـاوت-دارد،-فیلمـی-
اجتماعی-مذهبـی-اسـت-کـه-زن-تازه-مسـلمانی-را-شـاهد-تناقـض-رفتـاری-مسـلمانان-ایرانی-
قـرار-داده-اسـت.-وی-دسـت-بـه-سـاخت-مجموعـة-تلویزیونـی-هـم-زده-کـه-طنـز-اجتماعـی-
اسـت-و-روایتـی-طنزآمیـز-از-دنیـای-خـالف-کاران-را-نقـل-می-کنـد-کـه-در-کنـار-ایـن-جریـان-
خـالف-قانـون،-مسـئله-ای-عاشـقانه-را-پیـش-کشـیده-اسـت.-سـعادت-آباد-روابـط-خانوادگـی-
و-رونـد-زندگـی-را-بـه-نمایـش-گذاشـته-اسـت،-امـا-بـا-کنـار-هـم-قـرار-دادن-سـه-خانـواده-و-
داشـتن-وجـوه-اشـتراک-و-افتـراق-گوناگـون-پنهان-و-آشـکار،-روایتـی-وسـیع-تر-و-اجتماعی-تر-
اسـت-کـه-بـه-مخاطب-خـود-تلنگـری-وارد-می-کنـد-و-در-خود-فـرو-می-برد.-در-»به-آهسـتگی«-
مـردی-را-می-بینیـم-کـه-در-هیاهـوی-غیبـت-نابهنـگام-زنـش-و-حرف-وحدیث-هـای-مـردم-و-
روحیـة-شـکننده-اش-گرفتـار-اسـت-تـا-جایـی-کـه-ترجیح-می-دهـد-زنش-مـرده-باشـد؛-گرچه-
زن-برمی-گـردد-و-بـا-وجـود-همـة-جسـارتش-بـرای-نبودنـش،-مرد-را-بـا-خود-همـراه-می-کند.-
به-طورکلـی،-بـه-نظـر-می-رسـد-وی-خط-مشـی-واحـدی-را-در-فیلم-هایـش-به-نمایش-نگذاشـته-
اسـت-و-در-فیلم-هایـش-بـه-مسـائل-مختلفـی-چـون-روابـط-زن-و-مـرد،-طبقـة-پاییـن،-جنـگ،-
مذهـب-و-زندگـی-اجتماعـی،-قانون-شـکنی-در-جامعـه،-خیانـت-و-پنهـان-کاری-و-دروغگویی،-
طبقـة-بـاال-و-به-خصـوص-طبقـة-متوسـط،-تقابـل-دو-خانـوادۀ-بـا-معلولیـت-و-فاقـد-معلولیت-

اسـت.- پرداخته-

تحلیل بافت
مرحلـة-سـوم-تحلیـل-بـر-اسـاس-الگـوی-نشانه-شناسـی-گفتمانـی،-قـرار-دادن-درون-مایه-هـا-و-
نظام-هـای-گفتمانـی-به-دسـت-آمده-از-فیلـم-در-بافـت-اجتماعی-کالن-تر-اسـت.-چون-بر-اسـاس-
نظریـة-گفتمـان-الکال-و-مـوف،-اجتمـاع-عرصة-نـزاع-میـان-گفتمان-های-مختلفی-اسـت-که-هر-
کـدام-تـالش-دارنـد-مناسـبات-اجتماعـی-را-بـه-شـیوۀ-خود-تعریـف-کنند.-بـرای-دسـتیابی-به-
فهـم-دقیق-تـری-از-محصـوالت-فرهنگی-هنـری-ای-مانند-فیلم-نیاز-اسـت-آنها-را-در-سـایة-این-

منازعـات-کالن-اجتماعـی-دیـد-و-تعبیر-کرد.
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---فیلـم-سـعادت-آباد-در-اواخـر-دهـة-هشـتاد-سـاخته-شـد.-اگـر-بپرسـیم-فضای-سیاسـی-
گفتمانـی-ایـران-در-ایـن-دهـه-چگونـه-بـوده-و-چـه-اثـری-بـر-فیلم-داشـته-اسـت،-بایـد-گفت-
کـه-ایـن-فیلـم-از-نظـر-سیاسـی-در-دورۀ-ریاسـت-جمهوری-محمـود-احمدی-نـژاد-قـرار-گرفته-
و-فضـای-فرهنگـی،-فضایـی-بسـته-بـوده-و-نوعـی-یـأس-و-ناامیـدی-و-فشـار-اقتصـادی-در-
جامعـه-وجـود-داشـته-اسـت.-اینکـه-افراد-بـازاری-جامعـه-همچون-شـخصیت-محسـن-برای-
رسـیدن-بـه-پـول-و-سـرمایة-بیشـتر-همة-زندگـی-اش-را-بـرای-قاچـاق-کاال-می-گـذارد-و-اینکه-
شـخصیت-های-زن-قصـه-بـه-لحـاظ-عاطفـی-مشـکل--دارنـد-و-حتـی-مـردان-فیلـم-در-خانوادۀ-
خـود-پاسـخی-بـه-نیازهـای-خـود-نمی-یابنـد،-نشـان-دهنده-ایـن-اسـت-کـه-هریک-به-روشـی-
سـعی-در-شکسـتن-ایـن-جـو-عـدم-رضایت-دارند.-شـخصیت-محسـن-رو-بـه-ارتبـاط-پنهانی-
مـی-آورد،-بهـرام-تصمیـم-بـه-جدایی-دارد-و-علی-با-وجود-اسـتاد-دانشـگاه-بـودن-و-تحصیالت-
بـاال-نمی-توانـد-بـر-خشـمش-فائـق-آیـد-و-زنـش-را-با-وجـودی-کـه-در-مهمانی-هسـتند-کتک-
می-زنـد.-از-طرفـی-شـخصیت-اللـه-بـرای-رسـیدن-بـه-خواسـته-هایش-از-جنینـش-می-گذرد-و-

دسـت-بـه-پنهان-کاری-هایـی-می-زنـد؛-درسـت-ماننـد-فضـای-سیاسـی-دهة-هشـتاد.
دهة-هشـتاد-برای-سیاسـت-ایران-دهة-پرتنشـی-بود-و-این-تنش-تأثیر-مسـتقیم-بر-رسـانه-ها-
و-نـوع-نـگاه-فیلم-سـازان-کشـور-داشـت،-فیلم-هایـی-که-علنًا-با-سـوگیری-سـاخته-می-شـدند-و-
فیلم-هایـی-کـه-بـر-مشـکالت-جامعه-بـا-زبانی-نمادین-و-پوشـیده-اشـاره-می-کردنـد،-همگی-در-
ایـن-دهـه-سـاخته-شـدند.-دروغ-معضلـی-کـه-جامعـة-ایرانی-بـا-آن-دسـت-وپنجه-نـرم-می-کند-
در-فیلم-هـای-کارگردانانـی-چـون-فرهـادی-خـود-را-نشـان-می-دهـد-و-حتـی-خـارج-از-حوزۀ-
سـینما-سـریع-القلم-)1391(-در-کتـاب-اقتدارگرایـی-ایرانـی-در-عهـد-قاجـار-وجـود-دروغ-و-

اقتدارگرایـی-را-از-دورۀ-قاجـار-بـه-این--سـو-ریشـه-یابی-کرده-اسـت.
---مسـئلة-دیگـری-کـه-در-ایـن-دهه-در-سـینما-مورد-توجـه-برخی-کارگردانان-بـود-گفتمان-
خانـواده-ی-ایرانـی-اسـت.-در-فیلم-هایـی-چـون-مهمـان-مامـان،-یه-حبـه-قند،-چهل-سـالگی،-به-
همیـن-سـادگی،-نـوع-روابـط-درون-خانواده-و-زن-و-مـرد-و-همچنین-گفتمان-سـنت-و-مدرنیته-

کـه-امروزه-ایجادکنندۀ-شـکاف-شـده-مـورد-توجه-فیلم-نامه-نویسـان-بوده-اسـت.
---توجـه-بـه-طبقـات-اجتماعـی--ایـران-موضـوع-دیگـری-اسـت-کـه-در-فیلم-هـا-نیـز-دیده-
می-شـود.-از-فیلم--فارسـی-های-قبـل-از-انقـالب-کـه-از-عشـق-های-پسـر/دختری-از-طبقـة-پایین-
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بـه-دیگـری-کـه-از-طبقـة-بـاال-بـود-و-بـه-تصویر-کشـیدن-وضعیـت-و-نـوع-امکانـات-و-مکان-
زندگـی-هـر-دو-طبقـه-تـا-فیلم-هـای-پـس--از-آن-دوره-که-هنوز-هـم-طبقات-اجتماعـی-مختلف-
در-کنـار-هـم-قـرار-می-گیرنـد،-نمونـه-ای-از-توجـه-به-طبقـات-اجتماعی-اسـت.-طبقـة-دیگری-
کـه-در-ایـران-غالـب-شـده-اسـت-طبقة-متوسـط-اسـت-کـه-خود-بـه-انواعـی-تبدیل-می-شـود.-
در-کشـورهای-درحال-توسـعه-ایـن-طبقـه-حاصـل-نفـوذ-غـرب-و-دگرگونی-در-جامعه-سـنتی-
اسـت.-عامـل-اصلـی-نوسـازی-و-دگرگونـی-اسـت-کـه-به-تجدیـد-نظـر-در-سـنن-و-اعتقادات-
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