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بازنمایی روابط خانوادگی در فیلم های اصغر فرهادی 
)چهارشنبه سوری، درباره الی...، و جدایی نادر از سیمین(
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چکیده
تجربــة زندگــی مــدرن بیانگــر آن اســت کــه نهــاد خانــواده و روابــط خانوادگــی دچــار تغییراتــی شــده اســت و مطالعــة 
روابــط خانوادگــی به عنــوان موضــوع پژوهشــی مهــم مطــرح و نیازمنــد توجــه پژوهشــگران اســت. در ســینمای ایــران، 
خانــواده و روابــط خانوادگــی یکــی از کانون هــای مهــم  فیلم هــای اصغــر فرهــادی بــوده اســت. ســؤال اصلــی مقالــة 
حاضــر ایــن اســت کــه در فیلم هــای مــورِد مطالعــه، روابــط خانوادگــی چگونــه بازنمایــی شــده اســت؟ و چــه تأمــات 
ــورد  ــده اســت. روش م ــی مطــرح ش ــرد بازنمای ــوب رویک ــن پرســش در چارچ ــرد؟ ای ــتخراج ک ــوان اس نظــری می ت
اســتفاده، تحلیــل محتــوای کیفــی بــا رویکــرد اســتقرایی مایرینــگ بــوده و ســعی شــده اســت کــه مضامیــن آشــکار و 
مضامیــن پنهــان موجــود در فیلم هــای مــورد مطالعــه شناســایی شــود. فیلم هــای مــورد مطالعــه بازنمایــی ای از روابــط 
ــه اســتحالة  ــراد ب ــط خانوادگــی اف ــی رواب ــن فضای ــد کــه در چنی ــه می  کنن خانوادگــی شــکننده در جهــان مــدرن ارائ
ارزش هــای وفــاداری، بی اعتمــادی و ناامنــی روانــی، دروغگویــی و پنهــان کاری، خشــونت، و فردگرایــی تنش آفریــن 

آغشــته اســت. 
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صمیمیـت،-و-تنش-هـای-بین-نسـلی-نیـز-بوده-ایـم.
---»سـینما-در-جایـگاه-هنـری-کـه-در-رابطـة-دیالکتیـک-بـا-واقعیت-اسـت،-به-شـناخت-ما-
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الـی-)1387(-و-جدایـی-نـادر-از-سـیمین-)1389(-مـورد-مطالعـه-قـرار-گرفتـه-اسـت.-فرهادی-
فیلم-سـاز-سـینمای-ایـران-در-دهـة-80-اسـت؛-مسـیری-کـه-فرهـادی-طـی-کـرده-اسـت،-از-
رقـص-در-غبـار-و-شـهر-زیبا-شـروع-شـده-تـا-چهارشنبه-سـوری،-دربـاره-الی،-جدایـی-نادر-از-
سـیمین،-گذشـته-و-اخیـراً-فروشـنده-)1394(-ادامه-یافته-اسـت.-بررسـی-آثار-سـینمایی-اصغر-
فرهـادی-نشـانگر-آن-اسـت-که-وی-به-سـاخت-فیلـم-با-موضوعـات-اجتماعی-دلبسـتگی-دارد-
و-دغدغه-هـای-فکـری-خـود-را-در-زمینه-هـای-اجتماعـی-و-مناسـبات-و-روابـط-افـراد-جامعـه-
به-ویـژه-در-چارچـوب-مسـائل-خانوادگـی-بـه-تصویر-کشـیده-اسـت.-مسـئلة-اصلـی-پژوهش-
حاضـر-ایـن-اسـت-کـه-اصغـر-فرهـادی-در-آثـار-سـه-گانظ-خـود،-روایتگـر-و-بازنماگـر-چـه-

ابعـادی-از-روابـط-خانوادگـی-در-زندگـی-روزمـرة-افـراد-بوده-اسـت.-

1.Gupta
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شـخصی-در-جامعـة-مـدرن«-سـخن-می-گویـد-و-ظهور-سـاختارهای-نوین-هویت-شـخصی-را-
از-اساسـی-ترین-ویژگی-هـای-جامعـة-مـدرن-می-داند-)گیدنـز،-1378:-16(.-گیدنز-معتقد-اسـت-
کـه-در-دنیـای-مدرن-چگونگی-زیسـت-روزمـره-را-باید-»بـا-تصمیم-گیری-های-روزمـره-دربارة-
اینکـه-چگونـه-رفتـار-کنـم،-چه-بپوشـم-و-چه-بخـورم-و-بسـیاری-چیزهای-دیگر-پاسـخ-گفت-
و-در-نهایـت،-ایـن-پاسـخ-را-از-صافـی-هویـت-شـخصی-خود-گذرانـد-و-در-مالءِ-عـام-عرضه-

داشـت«-)همان:-33(.

نظریه بوردیو1 
امـروزه-مفهـوم-تمایـز-بوردیو-برای-تحلیل-بسـیاری-از-واقعیت-های-جامعة-مـدرن-قابل-کاربرد-
اسـت.-بوردیـو-نشـان-داده-اسـت-که-مصـرف-نه-تنها-راهـي-براي-نشـان-دادن-تمایـزات،-بلکه-
خـود-راهـي-بـراي-ایجاد-تمایزات-اسـت.-مفهوم-تمایـز-بوردیو-به-معنـی-مجموعه-تفاوت-هایی-
اسـت-کـه-رفتارهـا-و-سـبک-های-زندگـی-افـراد-جامعـه-به-دلیـل-موقعیت-هـای-متفاوتشـان-از-
لحـاظ-سـرمایه-)سـرمایة-اقتصـادی،-اجتماعـی،-فرهنگـی-و-نمادیـن(-و-قـرار-گرفتنشـان-در-
میدان-هـای-اجتماعـی-گوناگـون-میـان-آنهـا-ظاهـر-می-شـود-)بوردیـو،-1380:-31(.-بوردیو-در-
کتـاب-تمایـز-بـر-اسـاس-موقعیـت-اجتماعـی-افـراد-در-سـرمایه-و-نیـز-فضای-سـبک-زندگی،-
بـه-مطالعـة-تجربـی-سـوگیری-های-مصرفـی-و-سلسـله-مراتب-فرهنگـی-سـلیقه-دسـت-می-زند-
و-تـالش-می-کنـد-سـبک-های-زندگـی-خاصـی-را-بـه-گروه-هـای-اجتماعـی-خاصـی-پیونـد-
دهـد.-از-نظـر-بوردیـو-هـر-کنـش-مصرفـی-تفـاوت-اجتماعـی-را-بازآفرینـی-می-کنـد.-مصرف-
برخـی-اقـالم،-نشـانه-ای-از-تمایـز-تلقـی-می-شـود-و-مصرف-کاالهـای-دیگر-بیانگر-عـدم-تمایز-
اجتماعـی-اسـت-)بوردیـو،-1391:-228(.-بوردیـو-نشـان-می-دهـد-کـه-گروه-هـای-فرادسـت-و-
فرودسـت-در-جامعـه-درگیـر-مبـارزه-ای-بی-پایـان-بـرای-تثبیـت-موقعیـت-و-هویـت-اجتماعی-
خـود-هسـتند-و-در-ایـن-راه-»مصـرف«-و-به-ویـژه-»مصـرف-فرهنگی«-عامل-مهمی-اسـت.-وی-
ــادر از  ــی ن ــم جدای ــی از فیل ــش جامعه شــناختی بوردیوی ــوان »خوان ــا عن ــة  نویســندة دوم ب ــو در مقال ــات بوردی 1 نظری

ســیمین بــا تأکیــد بــر جامعــة ایــران« )1395( بــا تفصیــل بیشــتری توضیــح داده شــده اســت.
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اسـتدالل-می-کنـد-که-سـرمایه-و-مصـرف-فرهنگی-این-کارکـرد-اجتماعی-را-دارد-کـه-تمایزات-
اجتماعی-را-مشـروعیت-بخشـند-)اسـتوری،-1386:-268(.

نظریة بازنمایی
اسـتوارت-هـال-کـه-یکی-از-شـاخص-ترین-چهره-هـاي-مطالعـات-فرهنگی-اسـت،-بازنمایی-را-
»تولیـد-معنـا-از-طریـق-چارچوب-هـای-مفهومـی-و-زبـان«-تعریف-می-کنـد-)رضایی-و-افشـار،-
1389(.-هـال-نظریه-هـای-بازنمایـی-را-در-سـه-دسـته-طبقه-بنـدی-نمـوده-اسـت:-نظریه-هـای-
بازتابـی،-نظریه-هـای-تعمـدی،-و-نظریه-های-برسـاختی1.-رویکرد-مورد-اسـتفاده-در-این-تحقیق-
رویکـرد-برسـاخت-گرایی-اسـت.-هـال-)2003(-معتقـد-اسـت-کـه-معنـا-از-طریـق-فرهنـگ-و-
توسـط-زبان-برسـاخته-می-شـود.-می-دانیم-که-شـیوه-های-متفاوتـی-از-تولید-معانـی-وجود-دارد.-
آنهـا-همچـون-نمـاد-و-نشـانه-عمـل-می-کننـد،-نشـانه-ها،-مقاصـد-و-ایده-هـای-مـا-را-نمایندگی-
می-کننـد،-به-گونـه-ای-کـه-دیگـران-می-تواننـد-آنها-را-رمزگشـایی-کننـد،-بفهمنـد-و-واکنش-های-
خـود-را-در-برابـر-آن-سـامان-دهنـد-)هـال،-2003:-5(.-بـه-بیان-روجـک2-رسـانه-ها-واقعیت-را-
بازتـاب-نمی-دهنـد،-بلکـه-آن--را-بـه-رمـز-درمی-آورنـد-(روژک،-2007:-72(.-بـر-اسـاس-ایـن-
رویکـرد،-اساسـٌا-فیلم-هـای-سـینمایی-به-عنـوان-متـون-برسـاختی-هسـتند-کـه-ارائه-گـر-همـة-
واقعیت-هـای-جامعـه-نیسـتند،-بلکـه-تصویری-از-واقعیت-هـای-اجتماعی-را-برسـاخت-می-کنند-
)صادقـی-فسـائی-و-پروائـی،-1395(.-بـر-اسـاس-این-رویکـرد،-در-متون-رسـانه-ای-واقعیتی-که-
ارائـه-می-شـود-صرفـًا-واقعیـت-برسـاخته-ای-اسـت؛-تنهـا-بخش-هایـی-از-واقعیت-مـورد-توجه-

قـرار-می-گیـرد،-ولـی-سـایر-جنبه-هـای-آن-دیـده-نمی-شـود-یـا-پنهـان-می--ماند.-

پیشینة تجربی تحقیق 
مـرور-مطالعـات-داخلـی-بـا-موضـوع-بازنمایـی-روابـط-خانوادگـی-در-عرصـة-سـینما-نشـان-
می-دهـد-کـه-اگرچـه-تحقیقاتـی-در-ایـن-زمینـه-انجـام-شـده-اسـت،-امـا-بـه-جهـت-اهمیـت-
موضـوع-هنـوز-جای-کار-بسـیاری-وجـود-دارد.-تحقیق-حاضر-با-روش-تحلیـل-محتوای-کیفی-
و-رویکـرد-بازنمایـی-به-تحلیـل-روابط-خانوادگـی-در-فیلم-های-مورد-مطالعـه-می-پردازد.-وجه-
تمایـز-ایـن-پژوهـش-نسـبت-بـه-سـایر-تحقیقات-این-اسـت-کـه-روابـط-خانوادگـی-در-دنیای-

ــر  ــای اصغ ــدرن در فیلم ه ــان م ــت  جه ــی زن در زیس ــوة بازنمای ــوان » نح ــت عن ــه تح ــن مقال ــندگان ای ــه نویس ــی در مقال ــه بازنمای 1 نظری
فرهــادی )مطالعــة مــوردی: چهارشنبه ســوری، دربــارة الــی و جدایــی نــادر از ســیمین(« )1395( بــا تفصیــل بیشــتری توضیــح داده شــده اســت.
2. Rojek 
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امـروز-را-بـا-رویکـرد-آسیب-شـناختی-کاویده-شـده-و-مهم-تریـن-مضامین-آشـکار-و-پنهان-متن-
اسـتخراج-شـده-اسـت.-اغلـب-تحقیقـات-موجـود-بـه-روش-تحلیـل-گفتمـان،-نشانه-شناسـی،-
تحلیـل-محتـوای-کیفـی-و-تحلیـل-روایـت-بـوده-اسـت.-در-بخـش-زیر-بـه-مـرور-مطالعات-به-

تفکیـک-روش-تحقیـق-مـورد-اسـتفاده-پرداخته-می-شـود.-
---صادقـی-فسـائی-و-کریمـی-)1385(-در-تحقیقـی-بـا-عنـوان-»تحلیـل-جنسـیتي-بازنمایـش-
سـاخت-خانـواده-در-سـریال-های-تلویزیونـي-ایراني«،-بـا-روش-تحلیل-محتـواي-کمي-و-کیفي-
سـریال-ها-نشـان-دادنـد-کـه-می-دهـد-کـه-در-سـاخت-خانـواده،-نقش-های-جنسـیتي-سـنتي-در-
حـال-بازتولیـد-هسـتند.-عقیلـی-و-گلی-اسـرمی-)1392(-نیز-بـا-روش-تحلیل-محتـوای-کّمی-و-
کیفـی،-بـه-بازنمایی-خانـواده-در-فیلم-های-پـوران-درخشـنده-و-تهمینه-میالنـی-پرداخته-اند.-در-
فیلم-هـای-مـورد-مطالعـه،-خانواده-به-شـکل-سـنتی،-زن-از-نوع-مدرن-یا-فمینیسـم،-مـرد-با-نقش-
مـرد-سـنتی،-و-ازدواج-از-نـوع-مـدرن-بازنمایـی-شـده-اسـت.-صادقـی-فسـایی-و-عرفان-منـش-
)1394(-بـه-مطالعـة-بازنمایـی-بحـران-معنـا-و-خانـواده-در-فیلم-هـای-»گونزالـس-ایناریتـو«،-
بـا-روش-تحلیـل-محتـوای-کیفـی-پرداخته-انـد.-تحلیل-هـا-نشـان-می-دهـد-کـه-شـخصیت-های-
فیلم-هـا-نشـان-دهندة-اسـتیصال-افـرادی-هسـتند-کـه-در-شـرایط-فقـدان-یـا-کم-مایگـی-پیلـة-
محافظتـی-و-خانـواده،-تـالش-می-کننـد-تا-بـه-زندگی-خـود-ادامه-دهنـد.-برآمدن-پرسـش-های-
هستی-شناسـانه،-جسـت-وجوی-نظامـی-معنـوی-و-اخالقـی-و-پنـاه-بردن-بـه-رابطة-نـاب-نیز-از-

ویژگی-هـای-چنیـن-افرادی-اسـت.
---دینـدار-)1391(-در-چارچـوب-تحلیـل-گفتمـان-الکال-و-موفـه،-بـا-تحلیـل-فیلم-هـای-دو-
زن،-قرمـز،-واکنـش-پنجـم،-چهارشنبه-سـوری،-درباره-الي،-جدایي-نادر-از-سـیمین-و-شـهر-زیبا-
بـا-محوریـت-خانـواده،-به-این-نتیجه-رسـیده-اسـت-که-می-تـوان-خانوادة-امروزي-و-مسـائل-و-
مشـکالت-آن-را-ناشـي-از-تقابل-و-کشـمکش-معنایي-گفتمان-هاي-سـنت-و-مدرنیته-دانسـت.-
---بشـیر-و-اسـکندری-)1392(-در-تحقیقـی-بـا-عنـوان-»بازنمایـی-خانـواده-ایرانـی-در-فیلم-
سـینمایی-یـه-حبـه-قنـد«-بـا-اسـتفاده-از-روش-تحلیـل-گفتمـان-نشـان-دادنـد-که-کارگـردان-با-
برشـمردن-تأثیـر-عناصـر-مثبـت-تجـدد-و-سـنت-بـر-خانـوادة-ایرانی-نگاه-هـای-صرفـًا-انتقادی-
نسـبت-بـه-ایـن-دو-مقولـه-را-رد-می-کنـد-و-در-نهایـت-ایدئال-ترین-شـکل-خانـواده-را-همراهی-
عناصـر-مثبـت-سـنت-و-مـدرن-در-کنـار-یکدیگـر-معرفـی-می-کنـد.-عاملـی--رضایـی-)1392(-
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بـه-بررسـی-و-تحلیـل-سـاختار-مناسـبات-خانوادگـی-در-رمان-هـای-اجتماعـی-دهـة-شـصت،-
پرداختـه-اسـت-و-نشـان-می-دهـد-کـه-در-ایـن-دهـه،-نویسـندگان-بـا-پرداختـن-بـه-مناسـبات-
خانوادگـی،-الگویـی-از-مناسـبات-کالن-اجتماعـی-را-بازتاب-می--دهنـد-و-تضادها-و-چالش--های-
زندگـی-اجتماعـی-را-بـا-ایجـاد-یـک-همبسـتگی-درونـی-و-بـا-در-نظـر-گرفتـن-پیچیدگی--های-

روابـط-انسـانی-در-مناسـبات-خانوادگـی-بازتولیـد-می--کنند.
رضایـی-)1393(-بـه-مطالعـة-بازنمایـی-خانـواده-در-سـینمای-ایـران،-بـا-اتـکا-بـه-نظریـة-
بازنمایـی-هـال-و-روش-نشانه-شناسـی-انتقـادی-بـه-تحلیـل-سـه-فیلم-دو-زن،-تسـویه-حسـاب-
و-واکنـش-پنجـم-پرداختـه-اسـت.-نتایـج-تحقیق-حاکـی-از-نمایش-خانـواده-از-دنیایـی-زنانه-و-
انتقـادی-اسـت-و-میالنـی-روابـط-و-صورت-هـای-موجـود-خانـواده-مردسـاالر-را-مـورد-انتقاد-
قـرار-می-دهـد.-کوثـری-و-عسـکری-)1394(-در-مطالعه-ای-با-عنـوان-»بازنمایي-خانـوادة-ایراني-
از-منظـر-روابـط-جنسـیتي-و-نسـلي-در-آگهي-هـاي-تلویزیونـي«-بـا-روش-کیفي-نشانه-شناسـي-
نشـان-می-دهنـد-کـه-تبلیغـات-تلویزیونـي-در-»وجـه-ذهنـي-قـدرت«-بـا-نمایـش-انگاره-هـاي-
ذهنـي-همخـوان-بـا-نظـام-مردسـاالر-و-در-»وجـه-عینـي-قـدرت«-بـا-نمایـش-کلیشـه-هایي-که-
در-گام-اول-مـردان-و-در-گام-دوم-والدیـن-تصمیـم-نهایـي-را-مي-گیرنـد،-بـه-بازتولیـد-شـکاف-
قـدرت-و-نابرابـري-در-روابـط-خانوادگـي-مي-انجامـد.-کرمـی-و-فراهانـی-)1395(-در-تحقیقی-
بـا-عنـوان-»اسـتراتژی-های-خانـوادة-ایرانـی-در-مواجهـه-بـا-دیالکتیـک-فردیت-و-خانـواده«-به-
تحلیـل-سـه-فیلـم-»چهارشنبه-سـوری«،-»زندگی-مشـترک-آقای-محمـودی-و-بانو«-و-»سـعادت-
آبـاد«-پرداخته-انـد.-نتایـج-حاکـی-از-ایـن-اسـت-کـه-خانـوادة-مـدرن-بـدون-توجه-بـه-فردیت-
سـوژه-ها-نمی-توانـد-فهـم-شـود؛-زیـرا-با-سـوژه-های-به-شـدت-فردیت-یافتـه-مواجه-هسـتیم-که-
دائمـًا-فردیـت-در-بـروز-تعارض-ها-و-مناقشـات-خانوادگـی-نقش-دارد-و-همچنیـن-به-مثابه-یک-

اسـتراتژی-بـرای-سـوژه-ها-فهم-می-شـود.
آقابابایـی-)1394(-بـه-تحلیـل-روایـت-چگونگـی-بازنمایـی-خانـواده-در-سـینمای-بعـد-از-
انقـالب-اسـالمی-ایـران-بـا-روش-تحلیل-گفتمـان-الکالئو-و-موفه-پرداخته-اسـت.-نتایج-نشـان-
می-دهـد-کـه-گفتمـان-فیلم-هـا-بـا-گفتمـان-سیاسـی-ـ-اجتماعی-در-هـر-دهـه-هم-پوشـانی-دارند.-
نتایـج-تحقیـق-نشـان-می-دهـد-کـه-بـا-حرکـت-از-دهـة-1360-بـه-دهـة-1370-و-سـپس-دهـة-
1380،-از-میـزان-کنش-هـای-پرخاشـگرایانه-میـان-اعضـای-خانـواده-کاسـته-شـده-و-کنش-های-
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فاقـد-محبـت-جـای-آن-را-گرفتـه-اسـت-و-در-اواخـر-دهـة-1380-کنش-هـای-جدلـی-و-همراه-
بـا-سـوءظن-بین-زن-و-مـرد-در-خانواده-نمـود-یافته-اسـت.-آقابابایـی-و-خادم-الفقرایی-)1395(-
در-تحقیـق-دیگـری-بازنمایـی-روابـط-درونـی-خانـواده-را-بـا-روش-تحلیـل-روایـت-در-پنـج-
فیلـم-شـام-آخـر-)1380(،-تـب-)1382(،-رؤیـای-خیـس-)1384(،-کنعـان-)1386(-و-هفـت-
دقیقـه-تـا-پاییـز-)1388(-تحلیل-نمودنـد.-نتایج-حاکی-از-آن-اسـت-که-خانوادة-بازنمایی-شـده،-
خانـواده-ای-بحـران-زده-اسـت.-کنش-هـای-خشـونت-آمیز-و-رخـداد-طـالق،-ایـن-بحـران-را-
نمایندگـی-می-کننـد-و-فاصله-گیـری-از-نقش-هـای-سـنتی-و-فردگرایـی-دالیـل-ایـن-بحران-انـد.-

روش شناسی تحقیق
در-ایـن-تحقیـق-از-روش-شناسـی-کیفـی-و-روش-تحلیل-محتـوای-کیفی-برای-کشـف-مضامین-
آشـکار-و-مضامیـن-پنهـان-متـن-و-از-تکنیـک-کدگـذاری-نیز-بـرای-یافتـن-مفاهیـم-و-مقوله-ها-
اسـتفاده-شـده-اسـت.-هـدف-تحلیـل-محتـوای-کیفی-فشـرده-کـردن،-توصیـف-و-دسـتیابی-به-
تعریـف-فراگیـری-از-پدیـده-اسـت-و-نتیجـه-ایـن-تحلیـل،-مفاهیـم-یـا-مقوله-هایی-هسـتند-که-
بـه-توصیـف-پدیـده-می-پردازنـد.-معمـوالً-هدف-ایـن-مفاهیم-یا-مقـوالت،-سـاخت-یک-مدل،-
سیسـتم-مفهومـی،-نقشـة-مفهومـی-یـا-مقـوالت-اسـت-)الـو1-و-کینـگاس2،-2008(.-مایرینگ3-
)2000(-دو-رویکـرد-در-فراینـد-تحلیـل-محتـوای-کیفـی-ارائـه-می-دهد-که-عبارت-اند-از-بسـط-
مقولـه-ای-اسـتقرایی-و-کاربـرد-مقولـه-ای-قیاسـی.-در-ایـن-تحقیـق،-رویکـرد-تحلیـل-محتـوای-
کیفـی-اسـتقرایی-مایرینـگ-بـه-کار-رفتـه-اسـت-که-بـرای-روش-های-کیفی-مناسـب-اسـت.-

میـدان-مطالعـة-ایـن-تحقیـق،-آثار-سـینمایی-اصغـر-فرهادی-اسـت-که-به-صـورت-هدفمند-
آثـار-سـه-گانة-او-یعنـی-"چهارشنبه-سـوری"،-"دربـاره-الـی..."-و-"جدایـی-نـادر-از-سـیمین"-
انتخاب-شـده-اسـت.-علت-انتخاب-این-سـه-فیلم--در-میان-آثار-سـینمایی-فرهادی،-این-اسـت-
کـه-وی-بـه-سـاخت-فیلـم-بـا-ژانـر-خانوادگـی-و-اجتماعـی-عالقه-منـد-اسـت-و-بـه-بازنمایـی-
زندگـی-خانوادگـی-و-تنگناهـای-آن-می-پـردازد.-در-ایـن-تحقیـق-بـر-اسـاس-روش-تحلیـل-
محتـوای-کیفـی-و-مشـاهدة-فیلم-هـا-و-صحنه-هـا-و-همچنیـن-مطالعـة-فیلم-نامه-هـا،-مفاهیـم-

آشـکار-و-پنهـان-متـن-اسـتخراج-شـده-و-بـر-اسـاس-تم-هـای-خـاص-تنظیم-شـده-اسـت.

1. Elo
2. Kyngas
3. Mayring
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یافته های تحقیق

استحاله ارزش های وفاداری در دنیای مدرن
داسـتان-فیلـم-چهارشنبه-سـوری-از-شـک-زنـی-به-شـوهرش-مبنـی-بر-رابطـة-پنهانـی-او-با-زن-
همسـایه-آغـاز-می-شـود-کـه-در-ادامة-فیلم-در-جسـتجوی-دالیلی-برای-اثبات-این-شـک-اسـت-
و-در-طـول-فیلـم-شـاهد-کنش-هـای-جدلـی-و-همـراه-با-سـوءظن-بیـن-زن-و-مرد-هسـتیم.-مرد-
بـه-همسـرش-خیانـت-کرده-اسـت،-امـا-در-تمام-فیلـم-منکر-آن-می-شـود-و-این-اتهام-را-ناشـی-
از-رفتـار-غیرطبیعـی-زن-می-دانـد-و-بـه-بدرفتـاری-بـا-او-ادامـه-می-دهـد.-همچنین-بـرای-اینکه-
رفتارهـای-خـود-را-مشـروع-جلـوه-دهـد-دالیلی-مـی-آورد.-برای-مثـال:-این-زن-بـه-فکر-خونه-
زندگیـش-نیسـت،-آخریـن-بـاری-کـه-بـوی-غـذا-از-ایـن-خونـه-اومـد-کـی-بـود؟-ایـن-زن-تو-
فامیلـش-هـم-بـا-کسـی-خـوب-نیسـت.-مرتضـی-سـعی-دارد-از-ایـن-طریـق،-به-قـول-خودش-
دیوانه-بـازی-زنـش-را-اثبـات-کنـد-و-رفتارهای-بدش-را-بـا-او-عقالنی-جلوه-می-دهـد.-از-طرفی-
مرتضـی-تـالش-دارد-تـا-زندگـی-اش-را-بـه-روال-عـادی-بازگردانـد،-چراکـه-در-ایـن-صورت-
می-توانـد-بـه-رابطـة-پنهانـی-خـود-بـا-سـیمین-ادامـه-دهـد.-او-بـرای-رسـیدن-بـه-ایـن-مقصود-
تـالش-می-کنـد-مـژده-را-قانـع-کنـد-که-بچسـب-به-زندگیـت.-درواقـع-مرتضی-تـالش-می-کند-
تـا-منفعـت-مـژده-را-در-رسـیدن-بـه-زندگـی-و-خانـه-داری-و-بچـه-داری-جلـوه-دهـد،-چراکـه-
منفعـت-او-نیـز-در-ایـن-اسـت-که-تمرکز-همسـرش-بر-این-گونه-مسـائل-باشـد-تا-او-هـم-بتواند-

بـه-زندگـی-و-روابـط-مخفـی-خود-ادامـه-دهد.-
---شـاید-محوری-تریـن-تـم-فیلـم-چهارشنبه-سـوری-کشـف-خیانتـی-اسـت-کـه-مرتضـی-
و-سـیمین-مظنـون-اصلـی-آن-هسـتند.-مـژده-به-دنبـال-کشـف-خیانـت-همسـرش-اسـت.-برای-
مثـال،-تلفـن-و-هواکـش-حمام-به-وسـیله-ای-برای-کشـف-خیانت-مرتضی-تبدیل-شـده-اسـت.-
روحـی-نیـز-از-نقـش-یـک-خدمتـکار-به-عنصری-برای-کشـف-ایـن-راز-تغییر-موضـع-می-دهد.-
وقتـی-مژده-برای-کشـف-سـاعت-قـرار-سـیمین-و-مرتضی،-از-روحـی-می-خواهد-تـا-یک-قرار-
بـرای-آرایشـگاه-بگـذارد،-نقش-ثانویة-روحی-برای-کشـف-این-خیانت-آغاز-می-شـود،-کشـف-
عناصـری-چـون-فنـدک-ملـودی-دار-و-ادکلـن-بـا-بـوی-خاص-توسـط-روحـی-به-کشـف-این-
خیانـت-کمـک-می-کنـد؛-این-در-حالی-اسـت-که-خـود-مژده-نیـز-در-درد-و-دلش-بـا-خواهرش-

می-گویـد:-مرتضـی-بـوی-سـیمین-را-می-دهد.
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---فرهـادی-در-مضمـون-خیانـت-به-شـکلی-تلویحـی-قصـد-دارد-مـژده-را-نیـز-مقصـر-
جلـوه--دهـد-و-بگویـد-کـه-قربانیـان-خیانـت-چگونـه-خـود-می-تواننـد-در-شـکل-گیری-عـدم-
وفـاداری-مشـارکت-داشـته-باشـند.-عصبانـی-بـودن-مرتضی،-سـیگار-کشـیدن-مداوم،-دسـت-
باندپیچی-شـده-اش،-گالیه-هایـش-در-آغـاز-فیلم-پشـت-تلفـن،-ناله-های-او-در-شـرکت-تبلیغاتی-
خـود-و-گریه-هـای-او-در-مالقـات-بـا-سـیمین،-پوشـش-مـژده-در-برابـر-پوشـش-سـیمین،-نوع-
حال-و-هـوای-منـزل-مـژده-در-برابـر-خانة-سـیمین-و-درنهایت-نحـوة-گفتگوی-مـژده،-در-مقابل-
حرف-هـای-دلنشـین-سـیمین،-به-نظر-می-رسـد-دالیـل-نارضایتی-مرتضی-از-زندگـی-خانوادگی-
و-به-عنـوان-توجیهـی-بـرای-خیانت-مرتضی-به-تصویر-کشـیده-شـده-اسـت.-به-عـالوه،-حضور-
اشـیای-شکسـته-و-ازکارافتـاده-چـون-زنگ-خراب،-شیشـة-شکسـته،-السـتیک-پنچـر،-و-خانه-
بـه-هـم-ریخته-نشـان--دهندة-شـکنندگی-و-گسسـت-روابـط-خانوادگی-و-زناشـویی-اسـت.-در-
فیلـم-دربـاره-الـی-...-نیـز-مضمـون-خیانـت-شـکل-کم-رنگ-تـری-دارد.-بعـد-از-ناپدید-شـدن-و-
درنهایـت-مـرگ-الـی،-همسـفران-الـی-را-بـه-خیانـت-متهـم-می-کننـد؛-اینکـه-الی-نامزد-داشـته-
امـا-بـه-قصـد-آشـنایی-بـا-احمـد-بـه-مسـافرت-آمـده-و-نامـزد-داشـتنش-را-از-دید-همـه-پنهان-

کرده-اسـت.

بی اعتمادی و ناامنی روانی در روابط خانوادگی
عجلـه،-شـتاب-زدگی،-هیجـان،-بی-قـراری،-راه-رفتن-های-مسـتمر-در-فیلم-هـای-فرهادی-همگی-
بازنمایی-کننـدة-جامعـة-در-مضیقـه-و-اضطـرار-اسـت.-به-عـالوه،-بی-اعتمـادی-و-وجـود-ناامنی-
یکـی-از-تم-هـای-کلیـدی-فیلم-هـای-فرهادی-اسـت.-در-فیلـم-چهارشنبه-سـوری-شـاهد-ناامنی-
و-آشـفتگی-در-فضـای-شـهری-هسـتیم؛-شـلوغی-شـهر،-سـروصدای-ترقـه،-فضـای-مه-آلود-و-
تاریـک-شـهر-و-حتـی-آشـفتگی-و-شـلوغی-خانـه-نشـان-از-ناامیدی،-عـدم-امنیت-و-آشـفتگی-
انسـان-ها-در-زندگـی-روزمـرة-شـهری-اسـت.-ایـن-ناامنی-و-عـدم-اطمینـان-در-خصوصی-ترین-
نهـاد-یعنـی-خانـواده-و-روابـط-خانوادگـی-نیـز-دیده-می-شـود.-عنصـر-خانة-به-هم-ریخته-نشـان-
از-آشـفتگی-و-اضطـراب-درونـی-انسـان-ها-در-کانـون-خانـواده-اسـت.-این-عنصر-هـم-در-فیلم-
چهارشنبه-سـوری-و-هـم-در-فیلـم-دربـاره-الـی...-دیـده-می-شـود.-ویـالی-فیلـم-دربـاره-الـی...-

تقریبـًا-مخروبـه-و-کثیـف-و-به-هم-ریخته-اسـت.-
در-فیلـم-چهارشنبه-سـوری-در-شـرکت-خدماتـی-کـه-روحـی-کار-می-کنـد،-صحبـت-از-
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دختـری-می-شـود-کـه-شـب-سـوار-ماشـین-غریبـه-ای-شـده-و-گـم-شـده-اسـت.-همـة-ایـن-
صحنه-هـا-احساسـی-را-در-مخاطـب-ایجـاد-می-کنـد-که-در-جامعـه-ای-زندگی-می-کنـد-که-دیگر-
امنیـت-در-آن-از-بیـن-رفتـه-و-ناامنـی-اخالقـی-همـة-شـهر-را-فـرا-گرفته-اسـت.-عالوه-بـر-این،-
در-شـرکت-خدماتـی،-پیرمـردی-اصـرار-دارد-بـا-زن-پیـر-خـود-همـراه-باشـد.-در-صحبت-های-
مرتضـی-و-روحـی،-روحـی-ایـن-حادثـه-را-محصـول-خفـاش-شـب-می-دانـد-و-بـه-مرتضـی-
می-گویـد-کـه-خفـاش-شـب-یک-نفـر-نیسـت،-بلکه-خیلـی-زیـاد-اسـت1.-در-جایی-نیـز-وقتی-
مـژده-بـا-خواهـرش-دربـارة--اینکه-ایـن-روزهـا-می-ترسـد-به-تنهایی-بیـرون-از-خانه-بـرود،-چه-
برسـد-بـه-اینکـه-بخواهـد-فرزنـد-کوچکـش-را-به-تنهایی-بیـرون-بفرسـتد.-اما-نکتة-بسـیار-مهم-
حضـور-ناامنـی-روانـی-در-کانـون-خانـواده-و-روابـط-خانوادگـی-اسـت.-در-چنیـن-فضایی-از-
بی-اعتمـادی-زوجیـن-نسـبت-بـه-یکدیگر،-فشـار-روانـی-عظیمی-ایجـاد-می--شـود؛-چنانچه-در-
فیلـم-چهارشنبه-سـوری-فشـار-روانـی-شـکی-کـه-مـژده-بـه-شـوهرش-دارد-سـبب-می-شـود-تا-
رفتارهایـی-آشـفته،-نامتعـادل،-معترضانه-و-مضطربانه-در-روابط-زناشـویی-و-زندگی-خانوادگی-
خـود-داشـته-باشـد.-سـیمین-در-چهارشنبه-سـوری-جـذاب-و-مهربـان-اسـت،-معقوالنـه-و-بـا-
آرامـش-رفتـار-می-کنـد،-امـا-مـژده-شـتاب-زده،-بیمارگونـه-و-عصبـی-برخـورد-می-کنـد.-مـژده-

سـوژة-بی-اعتمـادی-اسـت-کـه-بـا-اضطـراب-به-دنبال-کشـف-واقعیـت-خیانت-اسـت.

دروغگویی و پنهان کاری در روابط خانوادگی
مفهـوم-دروغ-و-پنهـان-کاری-در-بیشـتر-صحنه-هـای-فیلـم-چهارشنبه-سـوری-حضـوري-پررنگ-
دارد.-مرتضـی-از-ابتـدای-فیلـم-در-مـورد-سـوءظن-مـژده-نسـبت-بـه-خـودش،-هم-بـه-مژده-و-

هـم-بـه-همکارانـش-دروغ-می-گوید.-
مرتضـی:-مـن-اگـه-بخـوام-کثافـت-کاری-کنـم-بـا-زن-همسـایه-کـه-جلـو-چشـم-تـو-کـه-

نمی-ریـزم-رو-هـم-آخـه-احمـق!-ایـن-همـه-خـراب-تـو-خیابـون....
محمود-)همکار-مرتضی(:-چیزی-ازت-دیده-مگه؟

مرتضـی:-بابـا-قـرآن-گذاشـتم-جلـوش،-دسـت-گذاشـتم-روش،-قسـم-خـوردم،-بـاز-ولـم-
نمیکنه،مریضـه.

1 مرتضی: چه می دونی تو این شهر چه خبره. نگاه کن.
روحــی: اتفاقــًا هفتــة پیــش بــود یکــی از دختــراي شــرکتمون دیــر از کار میــاد. تــو راه گــم میشــه. پیداشــم نکــردن هنــوز. بچه هــاي شــرکت 

ــه... ــاش شــبی چیزی ــن کار خف می گفت
مرتضی: بابا اوُن که گرفتن.

روحی: می دونم ولی خوب یکی دو تا که نیستن، زیادن.
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مرتضـی:-ایـن-خانومـه-بـود،-منشـی-اینجا...-مـن-چایی-می-آورد-می-ذاشـت-جلـوم-رغبت-
نمی-کـردم-بخـورم.-بـه-اون-گیـر-داده-بـود-کـه-تـو-بـا-این-میـری.-من-جلـو-بچه-ام-آب-میشـم-

اینـارو-میگه.
همچنیـن-زن-عضـو-هیئت-مدیـره-کـه-خـود-قانون-گذار-اسـت-امـا-قانون-خود-ساخته-شـان-
را-هـم-زیـر-پـا-می-گـذارد1.-مـژده-نیـز-کـه-به-دنبـال-زیـر-پـا-گذاشـتن-قوانیـن-آپارتمـان-براي-
حفـظ-منافـع-شـخصي-اسـت،-از-دختـر-کارگـر-که-چنـد-لحظه-قبـل-او-را-به-علـت-کنکاش-و-

جسـت-وجوي-کشـوي-کمـدش-اخـراج-کـرده-بود،-بـراي-جاسوسـي-اسـتفاده-می-کند.
مرتضـی-راه-دروغ-و-پنهـان-کاری-در-پیـش-گرفته-اسـت؛-هم-به-مژده-و-هـم-به-همکارانش-
دروغ-می-گویـد-و-اتهـام-دیوانگـی-و-مریضـی-بـه-زنـش-می-زنـد:-پـس-مـن-چـی-کار-کنـم-تو-
بفهمـی-مریضـی،-دیوونـه-ای،-داری-منـم-دیوونـه-می-کنی.-درواقع-مرتضی-سـوژه-ای-اسـت-که-
بـرای-حفـظ-مناسـبات-خانوادگـی-و-زندگـی-زناشـویی-خود-دسـت-بـه-پنهـان-کاری-می-زند.-
امـا-لحظـات-پایانـی-فیلـم-اسـت-کـه-نشـان-می-دهـد-مرتضـی-خیانت-کار-اسـت-و-می-ترسـد-
آبرویـش-جلـوی-همکارانـش-بـرود-و-بـه-ایـن-خاطـر-بـه-انکار-شـدید-و-جوسـازی-بـر-علیه-
همسـرش-می-پـردازد.-درحالی-کـه-حـق-با-زن-اوسـت-و-علـت-پرخاش-ها،-عدم-دل-بسـتگی-ها-
بـه-زندگـی،-بی-اعتنایـی-بـه-فرزنـد-و-خانـه،-همـه-ناشـی-از-حـس-خیانت-شـوهر-بـه-او-بوده-

است.
در-فیلـم-دربـاره-الـی...-نیـز-چیـزی-کـه-از-ابتـدای-فیلـم-تا-انتهـای-فیلـم-به-شـکل-بارزی-
نمایـان-اسـت،-مسـئلة-دروغ-در-روابـط-انسـانی-و-خانوادگـی-اسـت.-در-دنیـای-فیلـم،-همـة-
شـخصیت-ها-چـه-آنـان-کـه-سـنت-را-نمایندگـی-می-کننـد-و-چـه-آنان-کـه-نماد-زندگـی-مدرن-
هسـتند،-دروغ-می-گوینـد-و-پنهـان-کاری-می-کننـد-و-حتـی-بـه-کـودکان-خـود-نیـز-دروغ-را-
آمـوزش-می-دهنـد.-دروغ-الـی-بـه-مـادرش-کـه-بـا-مربیـان-مهـد-کـودک-به-سـفر-آمده-اسـت-
و-درخواسـتش-از-مـادر-کـه-بـه-دیگـران-دربـارة-سـفر-او-چیـزی-نگویـد،-دروغ-مـادر-الـی-به-
منوچهـر-هنگامی-کـه-آنـان-بـرای-اطـالع-از-وضعیـت-مبهـم-الـی-به-خانـه-اش-زنـگ-می-زنند،-
پنهـان-کاری-سـپیده-دربـارة-آماده-نبـودن-ویالی-اجـاره-ای-و-همچنیـن-پنهـان-کاری-اش-دربارة-

ــه  ــا همســرش ب ــد ت ــان کار نکن ــان آپارتم ــرای کارکن ــم ســرایه دار ب ــر اینکــه خان ــی ب ــه اســت مبن ــره تصمیمــی گرفت 1 زن عضــو هیئت مدی
مســائل آپارتمــان رســیدگی کنــد و درگیــر نگهــداری از بچه هــا نباشــد. ایــن در حالــی اســت کــه زن هیئت مدیــره خــودش زن ســرایه دار را بــه 

خریــد فرســتاده اســت. درواقــع قانــون خودساخته شــان را زیــر پــا گذاشــته اســت.
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نامـزد-داشـتن-الـی،-دروغ-نامـزد-الـی-دربارة-نسـبتش-با-الی-پشـت-تلفـن،-و-درنهایـت-دروغ-
جمعـی-همسـفران-دربـارة-عـدم-آگاهی-از-نامزد-داشـتن-الـی،-نمونه-هایی-از-چرخـة-دروغ-در-

ایـن-فیلم-هسـتند.
متـن-یکـی-از-دروغ-هـا-زمانی-که-سـپیده-به-زن-شـمالی-می-گویـد:-ما-اگه-خودمـون-بودیم،-
یـه-جایـی-یـه-جـوری،-تو-چـادری،-ماشـینی،-سـر-می-کردیـم،-ولی-مهمـون-غریبه-ورداشـتیم-
آوردیـم،-یـه-تازه-عـروس-و-دامـاد-برداشـتیم-آوردیـم-بـا-خودمـون.-دامـادم-از-آلمـان-اومده-و-
...-جلـو-اونـا-زشـته...-اومـدن-مـاه-عسـل.-دروغ-بعـدی-زمانی-آشـکار-می-شـود-که-سـپیده-به-
دوسـتان-خـود-و-مخصوصـًا-احمـد-کـه-قصد-آشـنایی-الی-و-احمد-را-داشـته،-نگفته-اسـت-که-

الی-نامـزد-دارد1.
در-فیلـم-جدایـی-نـادر-از-سـیمین،-راضیـه-بـرای-کار-به-خانة-نـادر-و-سـیمین-می-آید،-ولی-
آن-را-از-شـوهرش-پنهـان-می-کنـد.-حجـت-بعدهـا-از-نـادر-می-پرسـد-چـرا-نگفتـی-زِن-من-در-
خانـة-تـو-کار-می-کـرد؟-نـادر-در-همـان-دیـدارِ-نخسـت-در-بانـک-از-حجـت-پنهـان-می-کنـد-
کـه-زنـش-در-خانـة-او-کار-می-کنـد.-یکـی-از-سـؤال-هایی-کـه-قاضـِی-دادگاه-از-نادر-می-پرسـد-
ایـن-اسـت-کـه-آیـا-او-می-دانسـته-راضیـه-بـاردار-اسـت؟-آیـا-حرف-هـای-معلـِم-دختـرش-و-
راضیـه-را-کـه-اشـاره-بـه-ایـن-نکته-داشـت-شـنیده-بود-یـا-نه؟-امـا-نـادر-حقیقِت-داسـتان-را-از-
قاضـی،-و-تـا-مدت-هـا-از-مخاطـب-و-ترمـه،-پنهـان-می-کنـد.-راضیـه-نیـز-ماجرای-تصـادف-را-

1 سپیده بی مقدمه به احمد می گوید: این برادرش نیست.
احمد: کی برادرش نیست؟!

سپیده: همین که باهاش قرار گذاشتی
سپیده: تک فرزنده، یه بار ازش پرسیدم چند تا خواهر برادرین

احمد: پس این کیه؟ واسه چی گفت من برادرشم؟
سپیده:  تورو قرآن به امیر نگی

احمد: دیوانه ای مگه؟ برا چی بگم؟
سپیده: نامزدشه.

احمد: )بهت زده( نامزد کی؟
سپیده: با بغض، الی

احمد: اذیت نکن، چی داری میگی؟ مگه نامزد داشت؟
سپیده با انگشتانش گلویش را می گیرد و با سر تأیید می کند، احمد ناباورانه سرش را می گیرد و به صندلی تکیه می دهد.

احمد: سپیده، سپیده تو چی کار کردی؟
احمد: تو که می دونستی، رو چه حسابی آوردیش با من آشناش کنی؟

سپیده: گفت داره به هم میزنه... شش ماهه دنبالشه جداشه، پسره ولش نمیکنه.
احمد: ای وای...

سپیده: موبایلشو قایم کردم زنگ نزنین بهش...
احمد: ای وای...
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تـا-آخریـن-لحظه-هـا-از-همـه-پنهـان-می-کنـد.-بنابراین-تمـام-شـخصیت-های-فیلم-حتـی-راضیه-
کـه-زنـی-معتقـد-اسـت-و-ترمه-کـه-خـود-بـه-دروغگویی-پـدرش-اعتـراض-می-کنـد،-به-نوعی-
دروغ-می-گوینـد.-بنابرایـن-هـم-نـادر-کـه-دارای-شـخصیتی-غیرمذهبی-اسـت-و-هـم-راضیه-که-
شـخصیتی-مذهبـی-دارد،-بـرای-گریـز-از-مشـکالت-از-دروغ-و-پنهـان-کاری-اسـتفاده-می-کنند.-

خشونت در روابط خانوادگی
در-فیلم-هـای-مـوردِ-مطالعـه-کنش-های-خشـونت-آمیزی-چـون-فریاد-زدن،-تهدیـد-کردن،-کتک-
زدن،-طـرد-کـردن-در-روابـط-اعضـای-خانـواده-دیـده-می-شـود.-در-فیلـم-چهارشنبه-سـوری،-
خشـونت-به-شـکلی-همـزاد-بـا-عـدم-امنیتـی-مطـرح-می-شـود-کـه-در-سراسـر-فیلـم-به-چشـم-
می-آیـد.-نمـای-درشـت-از-خانـه-مرتضـی-بـا-شیشـه-ای-شکسـته-و-سـپس-بازنمایـی-دسـت-
باندپیچی-شـدة-او-در-منـزل،-مبیـن-حضـور-عنصـر-خشـونت-در-خانـه-و-روابـط-خانوادگـی-
اسـت.-در-طـول-فیلـم،-بـا-کتـک-کاری-سـیمین-توسـط-مرتضـی-و-به-دنبـال-آن-کتـک-کاری-
امیرعلـی-توسـط-مـژده،-شـاهد-خشـونت-و-پرخاشـگری-هسـتیم.-وقتـی-مرتضی-مـژده-را-در-
خیابـان-می-بینـد،-به-سـمت-خیابان-می-رود.-چراغ-سـبز-شـده-اسـت،-و-ماشـین-ها-و-موتورها-با-
شـتاب-از-خیابـان-می-گذرنـد.-مرتضی-به-سـوی-مـژده-می-آید.-مـژده-با-دیدن-مرتضـی-مبهوت-
می-مانـد-و-بـه--محـض-اینکـه-مرتضـی-بـه-او-می-رسـد،-سـیلی-محکمـی-به-صورتـش-می-زند.-
مـژده-عقب-عقـب-مـی-رود،-پایـش-لیـز-می-خـورد-و-به-جـوی-آب-می-افتـد،-لباسـش-خیس-و-
گلـی-می-شـود.-مرتضـی-بـه-مـژده-می-گویـد:-دارم-میگم-اینجـا-چی-میخـوای-زنیکـه-کثافت؟
فیلـم-دربـاره-الـی...-نیـز-سرشـار-از-خشـونت-ها-و-بددهنی-هایـی-اسـت-کـه-در-روز-دوم-
سـفر-به-شـکل-مسـلط-رفتار-مسـافران-مبدل-می-شـود.-سـپیده-بیشـتر-از-همه-مورد-خشـونت-
واقـع-می-شـود.-شـاید-بتـوان-گفـت-هم-خشـونت-فیزیکـی،-زمانـی-که-همسـرش-امیـر-او-را-
کتـک-می-زنـد،-و-هـم-خشـونت-روانی-زمانی-که-همسـر-و-دوسـتانش-او-را-مورد-سـؤال-قرار-
می-دهنـد،-دیـده-می-شـود.-بـرای-مثـال،-شـهره-سـپیده-را-مـورد-سـؤال-قـرار-می-دهد-کـه-"من-
گفتـم-بیایـم-شـمال؟،-مـن-ایـن-خانومـو-دعـوت-کـردم؟-من-گفتـم-بیاییـم-ویالی-کنـار-آب؟-
مـن-نذاشـتم-برگـرده-تهـران؟"و-درواقـع-سـپیده-را-مقصـر-می-داند.-درواقع-سـپیده-اسـت-که-
بایـد-مـورد-بی-مهـری-و-خشـونت-قـرار-می-گرفـت،-وجدانـی-کـه-از-نبـودن-ویـالی-مناسـب-
گرفتـه-تـا-مـرگ-الـی-را-می-توان-بـه-او-نسـبت-داد.-بخش-دیگر-خشـونت-را-دیگر-همسـفران-
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در-فقـدان-الـی-به-شـکلی-نمادیـن-بـه-روی-صحنـه-می-آورند؛-از-تخطئـه-الی-گرفتـه-تا-محکوم-
کـردن-همدیگر.-

حضور فردگرایی تنش آفرین در روابط خانوادگی
گسـترش-عقالنیـت،-فردگرایـی-و-تمایـل-بـه-زندگـی-مسـتقل-و-شـخصی-یکـی-از-مظاهـر-
مدرنیتـه-اسـت.-از-نـگاه-گیدنـز-مفهوم-زندگـی-خصوصی،-یکـی-از-تولیـدات-فرهنگی-جامعة-
بورژوایـی-و-فردگرایی-مدرن-اسـت-)گیدنز،-1384:-136(.-رشـد-فزاینـدة-فردگرایی،-عقالنیت-
ابـزاری،-روحیـة-حسـابگری،-منفعت-طلبـی،-و-اصالـت-لذت-باعث-شـد-تا-به-تدریـج،-خانواده-
نفـوذ-خـود-را-بـر-فـرد-از-دسـت-بدهـد-)گاردنـر،-1386(.-بینـش-فردگرایانـه-به-عنـوان-یکـی-
از-شـالوده-های-فرهنـگ-مـدرن-نهـاد-خانـواده-را-نیـز-به-شـدت-تحـت-تأثیـر-قرار-داده-اسـت.-
ولـی-بـه--نظـر-می-رسـد-جامعه-از-طرفی-تحت-سـیطرة-فردگرایـی-روزافـزون-و-از-طرف-دیگر-
وابسـتگی-شـدید-بـه-خانـواده-قـرار-گرفتـه-اسـت.-در-چنیـن-شـرایطی-گاهـی-اختالالتی-در-
روابـط-خانوادگـی-بـه-وجـود-می-آیـد.-چنانچـه-اولریـش-بـک-معتقـد-اسـت،-نهادهایی-چون-
خانـواده-بـا-عمیق-تـر-شـدن-فردگرایـی،-زیـر-و-زبـر-می-شـوند،-بـر-جـای-می-ماننـد،-ولـی-از-
معنـای-خـود-تهی-و-بسـیار-شـکننده-می-شـوند.-از-نظـر-بک،-انسـان-های-امـروزی-همزمان-از-
یکدیگـر-متمایـز-و-مسـتقل-می-شـوند،-ولـی-ایـن-تحول-بـدون-تنـش-رخ-نمی-دهـد-و-همواره-

با-تنـش-همراه-اسـت1-)محمودیـان،-1394(.
امـروزه-روابـط-اعضـای-خانـواده-و-مخصوصـًا-روابـط-زناشـویی-در-دنیای-مدرن-سسـت-
و-شـکننده-شـده-اسـت-و-هریـک-از-اعضـای-خانـواده-خواسـته-های-فـردی-خـود-را-دنبـال-
می-کنـد،-ولـی-سرنوشـت-آدم-ها-بـه--هم-گره-خورده-اسـت.-سـیمین-در-جدایی،-قصـد-دارد-از-
نـادر-جـدا-شـود-و-اهدافـی-دارد-ولی-تحقق-خواسـته-فردی-سـیمین-به-مشـکالت-همسـرش-
)نـادر(-بسـتگی-دارد.-در-فیلـم-دربـاره-الـی...-»الی«-بـدون-مداخلـة-خانواده،-خـود-برای-خود-
تصمیـم-می-گیـرد-کـه-حضور«خـودِ-مـدرن«-و-رشـد-فردگرایـی-نمایان-اسـت،-ولـی-در-اینجا-
نیـز-سرنوشـت-همسـفران-به-هم-گـره-خورده-اسـت-و-همگـی-در-اضطرارند.-شـاید-فرهادی-
می-خواهـد-نشـان-دهـد-کـه-در-جامعـة-در-حـال-گـذار-ایـران-هنـوز-فردگرایـی-کامـاًل-محقق-

نشـده-است.
1 از این وبگاه گرفته شده است:

.https://groups.google.com/forum/?nomobile=true#!topic/auiuphd91/1sCjXeyBRzY
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در-فیلـم-جدایـی-نـادر-از-سـیمین،-نـادر-دارای-شـخصیتی-مغـرور-اسـت؛-آنقـدر-مغـرور-
اسـت-کـه-از-همسـرش-دلجویـی-نمی-کنـد-کـه-کنـارش-بمانـد-و-به-خانـة-مـادرش-بازنگردد.-
سـیمین-نیـز-دارای-تمایالتـی-فردگرایانـه-اسـت.-درواقـع-بـه-نظـر-می-رسـد-کـه-تصمیم-شـان-
بـرای-جدایـی-به-خاطـر-غـروری-اسـت-که-هـر-دو-دارنـد-و-هیچ-کـدام-حاضر-به-کوتـاه-آمدن-
نیسـتند.-چراکـه-نـادر-هنگامی--که-درخواسـت-ویزای-اقامت-کـرده،-مطمئنًا-پـدر-آلزایمری-اش-
را-نیـز-در-نظـر-داشـته-اسـت،-ولی-اقدام-بـه-این-کار-کرده-اسـت-و-درحال-حاضـر-عدم-تمایل-
بـه-مهاجـرت-وی-تنهـا-می-توانـد-از-سـر-لجبـازی-و-غـرور-باشـد.-می-تـوان-گفـت-فردیتی-که-
دیـده-می-شـود-فردیتـی-اسـت-کـه-مشـکل-آفرین-شـده-و-تنش-هـا-و-تعارضاتـی-را-در-روابـط-
خانوادگـی-موجـب-شـده-اسـت.-یکـی-از-ایـن-پیامدهـا-تنهایـی-افـراد-در-زندگـی-روزمـره-
اسـت.-سـکوت-سـنگین-سـکانس-پایانی-فیلـم-چهارشنبه-سـوری-و-نمای-شـب،-ایـن-تنهایی-
را-به-تمامـی-بـه-تصویـر-می-کشـد؛-هنگامی-کـه-سـیمین-و-مـژده-در-بغـل-فرزندانشـان-دراز-
کشـیده-اند-و-شوهرانشـان-)شـوهر-سیمین-در-پشـت-فرمان-خودرو-و-شـوهر-مژده-در-اتاقش(-
در-خلـوت-خـود-بـه-زندگی-شـان-می-اندیشـند.-در-فیلم-درباره-الـی...-نیز-مرگ-الی-در-گوشـه-
سـرد-و-بـی-روح-سـردخانه-در-درون-کاوری-زیپ-شـده،-مبیـن-تنهایی-انسـان-مـدرن-دمِ-مرگ-
اسـت.-درنهایـت،-پیامـد-فردگرایـی-در-فیلـم-جدایـی-نادر-از-سـیمین-نیز-طـالق-دو-زوج-و-از-

هـم-پاشـیدن-زندگـی-زناشـویی-و-قربانی-شـدن-ترمه-اسـت.

بحث و نتیجه گیری

 روابط خانوادگی شکننده 
اگرچـه-شـکل-گیری-خیانـت،-خشـونت-و-بی-اعتمـادی-در-روابط-زناشـویی-می-تواند-محصول-
نـوع-ازدواج-های-شـتاب-زده،-اجباری،-خودسـرانه،-پیشـامدی-و-فقدان-تربیـت-دینی-و-اخالقی-
باشـد،-امـا-مراجعـه-بـه-واقعیت-هـای-اجتماعـی-نشـان-می-دهـد-کـه-علی-رغـم-رونـد-مـدرن-
شـدن-و-علی-رغـم-همـة-مشـکالت-اجتماعـی-و-اقتصـادی-که-خانـوادة-ایرانی-را-تحت-فشـار-
می-گـذارد،--هنـوز-خانـوادة-ایرانـی-مهم-تریـن-کانـون-وفـاداری،-ازخودگذشـتگی-و-دریافـت-
حمایت-هـای-عاطفـی-اسـت.-اصغـر-فرهـادی-کـه-در-فیلم-هایـش-به-بخشـی-از-زندگـی-طبقة-
متوسـط-به-صـورت-خـاص-تکیـه-دارد،-بر-آن-اسـت-تـا-روابـط-خانوادگی-شـکننده-در-جهان-
مـدرن-را-بـا-تکیـه-بـر-زندگـی-ایـن-طبقـه-بـه-نمایـش-بگـذارد-و-این-تـم-را-بـه-صورت-های-
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مختلـف-و-در-قالـب-پیام-هـای-متنـوع-در-فیلم-هایـش-پیگیـری-می-کنـد.-فرهـادی-بـا-نگاهـی-
غلوآمیـز-بـه-طبقـة-متوسـط-ایرانـی،-آن-را-اسـیر-و-واداده-بـه-ارزش-هـای-مـدرن-بـه-تصویـر-
می-کشـد-و-در-چنیـن-فضای-خود-سـاخته-از-طبقه-متوسـط-سـعی-دارد-موضوعاتـی-را-پیرامون-
زندگـی-آن-طبقـه-برسـاخت-کنـد.-در-چنیـن-فضایـی،-روابـط-خانوادگـی-افراد-طبقة-متوسـط-
بـه-اسـتحالة-ارزش-هـای-وفـاداری،-بی-اعتمـادی-و-ناامنی-روانـی،-دروغگویی-و-پنهـان-کاری،-
خشـونت،-و-فردگرایـی-تنش-آفریـن-آغشـته-اسـت.-بـه-نظـر-می-رسـد-کـه-بیـان-فرهـادی-
دربـارة-خانـواده-و-آشـفتگی-های-آن-بـه-همـان-انـدازه-کـه-دربارة-جوامـع-مدرن-و-پسـامدرن-
موضوعیـت-می-یابـد،-در-مـورد-خانـوادة-ایرانـی-در-کلیتـش،-قابـل-تردیـد-و-متعجب-کننـده-
اسـت.-به-هرحـال،-فرهـادی-بـر-مسـئلة-خیانـت-به-مثابه-یکـی-از-بحران-هـای-نوظهـور-جامعة-
ایرانـی-در-عمـق-یکـی-از-قدیمی-تریـن-نهادهـا-یعنـی-خانـواده-انگشـت-نهاده-اسـت.-خیانت-
به-عنـوان-یکـی-از-عوامـل-مؤثـر-در-طـالق،-انسـجام-نهـاد-خانـواده-را-تهدیـد-می-کنـد.-فیلـم-
درواقـع،-بحرانـی-بـودن-زندگـی-زناشـویی-را-در-خانـوادة-ایرانـی-گوشـزد-می-کنـد-کـه-در-
اثـر-تغییـرات-شـکل-گرفته-در-شـرایط-اجتماعـی-و-فرهنگـی-و-ذهنیـت-کنشـگران-اجتماعی،-
دسـتخوش-دگردیسـی-هایی-شـده-و-خانـه-و-خانـواده-بـه-قلمـرو-تنـش،-خشـونت،-دروغ،-
خیانـت-و-بی-اعتمـادی-تبدیـل-شـده-اسـت.-به-طورکلـی،-براسـاس-مقـوالت-به-دسـت-آمده-از-
فیلم-هـای-مـورد-مطالعـه،-می-تـوان-نتیجه-گرفـت-که-فیلم-هـای-مـورد-مطالعـه،-بازنمایی-ای-از 

گسسـت-پیوندهـای-خانوادگـی-یـا-روابـط-خانوادگـی-شـکننده-ارائـه-می-دهند.
سـینمای-فرهـادی-زندگـی-روزمـرة-خانوادگـی-در-عصـر-مدرنیتـه-را-بـه-تصویر-کشـیده-
اسـت.-در-جهـان-مدرنـی-کـه-نهـاد-خانـواده-بـه-دالیلـی-چـون-کم-رنـگ--شـدن-پایبنـدی-بـه-
ارزش-هـای-خانوادگـی،-اسـتحالة-ارزش-هـای-وفـاداری،-افزایـش-فردگرایـی-خودخواهانـه،-
وجـود-مشـکالت-اقتصـادی،-ناامنـی-و-بی-اعتمـادی،-افزایـش-میـزان-طـالق،-و-مـوارد-دیگـر-
بسـیار-شـکننده-و-گسسـته-شـده-اسـت-و-شـاهد-شـکنندگی-بیشـتر-روابط-زوجین-هسـتیم.-
بـرای-مثـال،-چهارشنبه-سـوری-در-ایـن-فیلـم،-درواقـع-بیان-آتشـی-اسـت-کـه-در-خانواده-های-
امـروزی-اتفـاق-افتـاده-اسـت-و-روزبـه-روز-شـعلة-ایـن-آتش-گسـترده-تر-می-شـود.-آتشـی-که-
در-حـال-نابـودی-خانـواده-و-باورهایـی-اسـت-کـه-در-گذشـته-وجود-داشـته-اسـت-و-موجب-
اسـتحکام-روابـط-خانوادگـی-می-شـد،-درحالی-که-امروزه-تنـش،-تردید-و-ناامنـی-در-خانواده-ها-
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حاکـم-شـده-اسـت.-درباره-الی..-بیشـتر-دربـارة-ویژگی-های-طبقة-متوسـط-ماننـد-دروغگویی،-
شـک--کردن،-و-تهمت--زدن-اسـت.-درباره-الی...-طبقة-متوسـط-را-آشـفته-و-در-اضطرار-نشـان-
می-دهـد.-درگیـری-تک-تـک-زوج-هـا-بـا-یکدیگر-که-حتـی-به-دعـوای-فیزیکی-منجر-می-شـود،-
درگیری-هـای-لفظـی-پیاپـی-اعضا-با-یکدیگـر-نمونه-هایی-از-آشـفتگی-طبقة-متوسـط-در-هنگام-
مواجهـه-با-مشـکالت-اسـت؛-طبقـه-ای-کـه-دروغ-می-گوید،-پنهـان-کاری-می-کنـد-و-در-برخورد-
بـا-مشـکالت-قضاوت--هـای-نادرسـتی-دارد.-در-ایـن-فیلم-شـاهد-تضعیـف-روابـط-خانوادگی-
بیـن-زوج-هایـی-هسـتیم-کـه-هر-لحظـه-از-زوج-هایی-شـاد،-سـرحال-و-بـا-روابـط-صمیمانه-به-

زوج-هایـی-بـا-روابـط-متشـنج-و-غیرصمیمانـه-تبدیل-می-شـوند.
محیـط-اجتماعـی-بازنمایی-شـده-در-فیلـم-جدایـی-نـادر-از-سـیمین-نیـز-نمـاد-جامعـه-ای-
درحال-تغییـر-و-درعین-حـال-آنومیـک-اسـت-کـه-به-شـکلی-افقـی-در-درون-خانـوادة-طبقـة-
متوسـط-شـهری-شـکل-گرفتـه-اسـت.-نگاه-خیـرة-ترمـه-در-پایـان-داسـتان-نگاه-فردی-اسـت-
تنهـا،-قربانـی،-وامانـده-و-معلـق-بیـن-دو-جهـان-زندگـی:-جهـان-ارزش-هـای-اصیـل-و-واال-
همچـون-راسـت-گویی،-تفاهـم،-پای-بنـدی-و-درک-دیگـری-کـه-در-زندگـی-روزمـرة-خانواده-
و-جامعـه-او-کمتریـن-نمـود-عینـی-را-دارنـد-و-جهـان-عینـی-مبتنـی-بـر-تعامل-هـای-مدنـی-و-
فردگرایـی-و-اصـل-مبادلـه-کـه-به-هم-ریختـه-و-از-هم-گسـیخته-اسـت-)محمـدی-و-بیچرانلـو،-
1392(.-درواقـع-فیلـم-به-هم-ریختگـی-و-اغتشـاش-زندگـی-روزمـرة-طبقـة-متوسـط-شـهری-
را-در-سـینما-بازنمایـی-می-کنـد.-اصغـر-فرهـادی-بـا-سـاخت-فیلم-هـای-اجتماعـی-بـا-موضوع-
روابـط-خانوادگـی-بـه-بازنمایـی-زندگـی-روزمـرة-خانوادگـی-پرداخته-اسـت-که-خانـواده-در-
چنیـن-محیطـی-دچـار-فروپاشـی-اسـت،-روابـط-و-پیوندهـای-خانوادگـی-و-زناشـویی-دچـار-
شـکنندگی-و-پیچیدگـی-شـده-اسـت-و-در-چنیـن-فضایـی-شـاهد-طـالق،-خیانـت،-شـک--و-
تردیـد،-دروغگویـی،-بی-اعتمـادی،-ناامنـی-روان-شـناختی-و-خشـونت-و-تنش-هـا-و-تعارضات-
نوظهـور-دیگـری-هسـتیم.-درواقـع-مظاهـر-زندگـی-مـدرن-وارد-مهم-تریـن-و-خصوصی-ترین-
روابـط-انسـان-ها-یعنـی-روابط-خانوادگی-شـده-اسـت.-یکـی-از-ایـن-مظاهر-در-دنیـای-مدرن،-
ظهـور-و-گسـترش-فردیـت-اسـت-کـه-می-توانـد-تنش-آفریـن-باشـد-و-پیوندهـای-خانوادگـی-
را-تحـت-تأثیـر-قـرار-دهـد.-در-فیلم-هـای-مـوردِ-مطالعـه-شـاهد-مهـم-شـدن-فردیت-سـوژه-ها-
و-مشـخصه-هایی-چـون-خودمختـاری-و-اسـتقالل،-فاصلـة-عاطفـی،-مغـرور-بـودن،-نافرمانـی-
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از-منافـع-جمعـی-خانـواده،-پیگیـری-عالیـق-شـخصی-در-خانواده-هـای-امـروزی-هسـتیم-کـه-
تنش-هـا-و-تعارضاتـی-را-در-زندگـی-خانوادگـی-به-دنبـال-داشـته-اسـت.-برای-مثـال-تصمیم-به-

جدایـی-می-توانـد-به-نوعـی-بازنماکننـدة-هویـت-شـخصی-در-دنیـای-مـدرن-باشـد.-
به-طورکلـی-می-تـوان-گفـت-در-دنیـای-امـروز-همزمـان-بـا-تغییـرات-ارزشـی،-نگرشـی-و-
فرهنگـی،-روابـط-خانوادگـی-نیـز-دسـتخوش-دگرگونی-هایـی-شـده-اسـت.-فرهـادی-در-اثـر-
سـه-گانة-خـود،-تصویـری-از-چنیـن-دگرگونی-ها-و-نابسـامانی-ها-در-روابط-خانوادگی-به-شـکل-
دنیـای- روانـی،- ناامنـی- بی-احترامی-هـا،- جدایی-هـا،- افزایـش- بی-اعتمـادی،- خیانـت،- ظهـور-
خشـونت،-تنهایـی،-دروغگویـی،-و-دیگـر-تنش--هـا-بازنمایـی-کرده-اسـت.-درحالی-کـه-محیط-
خانـواده-بایـد-پناهـگاه-امـن-و-صمیمـی-و-مملـو-از-اعتمـاد-بین-اعضا-باشـد؛-تصویـری-که-از-
خانـواده-در-سـینمای-فرهـادی-ارائـه-می-شـود،-به-نظر-می-رسـد-خانواده-ای-اسـت-کـه-آرامش-
و-ثبـات-خـود-را-از-دسـت-داده-اسـت-و-خانواده-هـای-امـروزی-خالـی-از-محبـت،-عشـق،-
صمیمیـت،-اعتمـاد-و-وفـاداری-و-مملو-از-شـک،-ناامنی-روانی،-خشـونت،-تنهایی-و-آشـفتگی-

بـه-تصویر-کشـیده-شـده-اند.--
اصغـر-فرهـادی-همچنیـن-به-نوعی-سـاختار-روابط-خانوادگی-طبقة-متوسـط-شـهری-را-در-
برابـر-سـاختار-روابط-خانوادگـی-طبقة-پایین-قرار-داده-اسـت.-حال-وهوای-روحی،-شـوهرش،-
محیـط-کار-روحـی-و-همکارانـش،-نمـادی-از-شـادی-و-شـعفی-را-در-آغـاز-فیلـم-بـه-نمایـش-
درمـی-آورد-کـه-در-محیـط-زندگـی-طبقـة-متوسـط-کـه-در-فیلـم-چهارشنبه-سـوری،-مرتضـی-
نماینـدة-آن-اسـت-دیـده-نمی-شـود.-در-این-فیلم-شـاهد-دو-نوع-سـبک-زندگی-متمایز-هسـتیم.-
روحـی-و-عبدالرضـا-بگوبخندهایـی-کـه-با-هـم-دارنـد،-نگاه-های-عاشـقانه،-اعتمـاد-و-روابطی-
کـه-بیـن-آنها-ردوبدل-می-شـود،-انگار-مشـکالت-زندگی-شـهری-به-آنها-سـرایت-نکرده-اسـت-
و-با-مسـائل-شـهر-ناآشـنایند-و-ورود-روحی-به-شـهر،-او-را-با-مسـائل-شـهر-آشـنا-می-کند.-در-
مقابـل-زندگـی-مـژده-و-مرتضـی-کـه-مملو-از-آشـفتگی،-شـک،-بی-اعتمـادی-و-خیانت-اسـت.-
در-ایـن-فیلـم،-روابط-سـرد-و-خشـن-و-شـکاک-خانـواده-ای-از-طبقـة-متوسـط-در-مقابل-روابط-
پرمهـر-و-اعتمـاد-طبقـة-پاییـن-بازنمایـی-شـده-اسـت.-صحنـه-ای-کـه-مرتضـی-بعـد-از-زمـان-
طوالنـی-کـه-روح-انگیـز-را-بـرای-کار-منـزل-و-مراقبت-از-پسـرش-در-پارک-نگه-داشـته-اسـت،-
او-را-تـا-نزدیکی-هـای-خانـه-اش-می-رسـاند.-عبدالرضـا-بـا-دیدن-او،-به-سـمت-ماشـین-مرتضی-
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مـی-رود-تـا-از-او-به-دلیـل-رسـاندن-روح-انگیـز-تشـکر-کنـد-و-در-مـوردی-چـادر-روح-انگیز-هم-
کـه-مـژده-آن-را-برداشـته-بـود،-وقتـی-از-مرتضـی-توضیـح-را-می-شـنود،-می-گوید"-قابل-شـما-
رو-نـداره-و-فـدای-سـرتون".-هیـچ-تردیـد-و-سـوءظنی-در-عبدالرضـا-نسـبت-بـه-روحی-دیده-
نمی-شـود.-درواقـع-فرهـادی-ایـن-تقابـل-را-در-روابـط-خانوادگـی-دو-طبقـة-متوسـط-و-پایین-
بـه-نمایـش-می-گـذارد.-در-پایـان-فیلـم-وقتـی-روحـی-بـدون-چـادر-با-یـک-غریبـه،-مرتضی،-
پیـش-شـوهرش-کـه-مدت-زیـادی-منتظـرش-بوده-اسـت،-برمی-گـردد،-شـاید-برای-تماشـاگر-
انتظـار-برخـوردی-خشـن-از-طـرف-شـوهر-دور-از-انتظـار-نیسـت.-به-رغـم-وجـود-عناصـری-
کـه-می-توانـد-سـوءظن-ایجـاد-کند-)نداشـتن-چـادر،-بازگشـت-دیرهنـگام-به-همـراه-یک-مرد-
غریبـه-و-چهـرة-آرایش-کـرده(-امـا-در-اینجـا-هـم-متـن-به-شـکلی-زیرکانـة-فضـای-عاشـقانه-و-
اعتمادآمیـز-و-دور-از-خشـونت-طبقـة-پاییـن-را-در-برابـر-فضـای-سراسـر-آمیخته-به-خشـونت-
و-بی-اعتمـادی-طبقـة-متوسـط-برای-تماشـاگر-بازنمایـی-می-کنـد.-درواقع،-ایـن-رابطة-صمیمی-
و-تـوأم-بـا-اعتمـاد-در-میـان-طبقـة-متوسـط-و-در-خانـة-مرتضـی-و-مـژده-نایـاب-اسـت.-اعضا-
به-راحتـی-دروغ-می-گوینـد،-همدیگـر-را-متهـم-می-کننـد-و-پرخـاش-می-کننـد،-هیـچ-اعتمادی،-
عشـق-و-عالقـه-ای،-احسـاس-پایـدار-و-لذت-ماندگاری-در-کار-نیسـت.-چیزی-که-بیشـتر-دیده-
می-شـود،-بی-اعتمـادی،-دروغ،-خودخواهـی،-و-تنـش،-تردیـد-و-درنهایت-خیانت-و-فروپاشـی-

زندگی-زناشـویی-اسـت.
در-فیلـم-جدایـی-نـادر-از-سـیمین-نیـز-دو-سـبک-زندگی-متمایز-)سـبک-زندگـی-مدرن-در-
مقابـل-سـبک-زندگـی-سـنتی-و-مذهبـی(-دیـده-می-شـود:-نـادر،-سـیمین-و-ترمـه-از-طرفـی-با-
پایـگاه-طبقاتـی-متوسـط-و-حجـت،-راضیـه-و-دخترشـان-بـا-پایـگاه-طبقاتـی-پاییـن-و-جنوب-
شـهری.-ایـن-تـم-در-سراسـر-فیلم-در-نوع-مسـکن،-زبـان-روزمره،-شـغل-)شـغل-کارمندی-در-
مقابـل-شـغل-کارگـری(،-سـبک-زندگی-و-حتی-نـوع-قضاوت-ها-قابل-مشـاهده-اسـت.-این-دو-
طبقـه-بـه-لحـاظ-نـوع-پوشـش-و-آرایـش-زن-و-مرد-)مانتـو-و-آرایـش-صورت-و-مـو-برای-زن-
در-مقابل-پوشـش-چادر(،-امکانات-رفاهی-متنوع-)داشـتن-دو-ماشـین-شـخصی،-داشـتن-پیانو،-
معلـم-خصوصـی-بـرای-فرزنـد،-اقدام-بـرای-مهاجـرت(،-و-سـبک-زندگی-و-عالیق-شـخصی-
)داشـتن-ماهـواره،-عالقـه-بـه-موسـیقی-سـنتی-ایرانـی،-اهـل-مطالعـة-کتـاب(-نیـز-متفاوت-اند.-
فرهـادی-سـعی-کرده-اسـت-چنیـن-تمایـزی-را-در-روابط-خانوادگـی-دو-طبقه-نیز-نشـان-دهد.-
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در-دنیـای-آمیختـه-بـه-مظاهر-عینی-و-ذهنـی-مدرنیته،-روابط-خانوادگی-طبقة-متوسـط-شـهری-
در-نهایـت-بـا-جدایـی-نـادر-و-سـیمین-و-تنهایـی-و-اشـک-های-ترمه-به-سـقوط-یـک-ازدواج-و-

پیونـد-زناشـویی-منتهی-می-شـود.-

فهرست منابع 
اباذری،-یوسف-)1377(،-خرد-جامعه-شناسی،-تهران:-طرح-نو.

ــده،- ــین-پاین ــة-حس ــه،-ترجم ــگ-عام ــاره-فرهن ــی-درب ــات-فرهنگ ــان-)1386(،-مطالع ــتوری،-ج اس
ــران:-آگاه. ته

ــواده-در-ســینمای-بعــد-از- ــی-خان ــل-روایــت-چگونگــی-بازنمای ــی،-احســان-)1394(،-»تحلی آقابابای
ــمارة-16)4(،-ص-ص-136-114. ــران،-ش ــی-ای ــة-جامعه-شناس ــران«،-مجل ــالمی-ای ــالب-اس انق

آقابابایــی،-احســان-و-خــادم-الفقرایــی،-مهــوش-)1395(،-»بازنمایــی-روابــط-درونــی-خانــواده-در-پنــج-
فیلــم-ســینمای-دهــة-1380-ایــران«،-زن-در-فرهنــگ-و-هنــر،-شــمارة-8-)2(،-ص-ص-192-171.

بشــیر،-حســن-و-اســکندری،-علــی-)1392(،-»بازنمایــی-خانــواده-در-فیلــم-ســینمایی-یــه-حبــه-قنــد«،-
تحقیقــات-فرهنگــی-ایــران،-شــمارة-6-)2(،-ص-ص-143--161.

ــی- ــة-مرتض ــی،-ترجم ــاب-عقالن ــی-و-انتخ ــل-عمل ــش:-دالی ــة-کن ــر-)1380(،-نظری ــو،-پی-ی بوردی
ــگار. ــش-و-ن ــارات-نق ــران:-انتش ــا،-ته مردیه

بوردیو،-پی-یر-)1391(،-تمایز،-ترجمة-حسن-چاوشیان،-تهران:-نشر-ثالث.
پروائــی،-شــیوا-)1395(،-»خوانــش-جامعه-شــناختی-بوردیویــی-از-فیلــم-»جدایــی-نــادر-از-ســیمین«-
بــا-تأکیــد-بــر-جامعــه-ایــران«،-مطالعــات-فرهنگــی-و-ارتباطــات،-شــمارة-12-)44(،-ص-ص-173--

.198
ــداری:- ــدن-و-دین-م ــر-جهانی-ش ــی-ب ــواده-مبتن ــی-خان ــل-گفتمان ــی-)1391(،-»تحلی ــدار،-مرتض دین
ــد،- ــی-ارش ــة-کارشناس ــر«،-پایان-نام ــه-اخی ــواده-در-دو-ده ــب-خان ــای-پرمخاط ــل-فیلم-ه ــا-تحلی ب

ــواده،-دانشــگاه-شــهید-بهشــتی. پژوهشــکدة-خان
ــان-آرا-از- ــار-بهمــن-فرم ــل-آث ــه:-تحلی ــرگ-و-جامع راودراد،-اعظــم-و-فرشــباف،-ســاحل-)1387(،-م
منظــر-جامعه-شناســی-ســینما،-مطالعــات-فرهنگــي-و-ارتباطــات،-شــمارة-4-)12(،-ص-ص-33-–-56.
ــه- ــینمای-تهمین ــر-س ــد-ب ــا-تأکی ــران-)ب ــینمای-ای ــواده-در-س ــی-خان ــی،-آزاد-)1393(،-»بازنمای رضای
ــوم- ــات-و-عل ــم،-دانشــکده-ادبی ــت-معل ــد،-دانشــگاه-تربی ــی-ارش ــة-کارشناس ــی(«،-پایان-نام میالن

انســانی.
ــرگ- ــی-)م ــی-جنســیتی-ســریال-های-تلویزیون ــی،-محمــد-و-افشــار،-ســمیه-)1389(،-»بازنمای رضای
ــر،-شــمارة-1-)4(،-ص-ص-75--94. ــه-مــادری(«،-زن-در-فرهنــگ-و-هن تدریجــی-یــک-رویا-تران
رضایــی،-محمــد-و-کاظمــی،-عبــاس-)1387(،-»بازنمایــی-اقلیت-هــای-قومــی-در-ســریال-های-

تلویزیونــی«،-تحقیقــات-فرهنگــی،-شــمارة-4،-ص-ص-78--91.
ــم- ــژه-نج ــة-منی ــخصی،-ترجم ــی-ش ــواده-و-زندگ ــرمایه-داری،-خان ــالی-)1390(،-س ــکی،-ای زارتس
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ــی ــران:-نشــر-ن ــی،-ته عراق
صادقــی-فســایی،-ســهیال-و-پروائــی،-شــیوا-)1395(،-»نحــوة-بازنمایــی-زن-در-زیســت--جهان-مــدرن-
در-فیلم-هــای-اصغــر-فرهــادی-)مطالعــة-مــوردی:-چهارشنبه-ســوری،-دربــارة-الــی-و-جدایــی-نــادر-

از-ســیمین(«،-زن-در-فرهنــگ-و-هنــر،-شــمارة-8-)2(،-ص-ص-170-147.
ــواده-در- ــا-و-خان ــی-بحــران-معن ــان-)1394(،-»بازنمای ــش،-ایم ــی-فســایی،-ســهیال-و-عرفان-من صادق
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