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بازتاب دگرگونی گفتمانیِ طبقة متوسط ایران در فیلمهای اصغر فرهادی

*

(مطالعة موردی :چهارشنبهسوری ،دربارة الی ،جدایی نادر از سیمین)
ارسالن مقد  ، 0علي شيخمهدي
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چکيده
اين مقاله با رويکرد تحليل گفتمان انتقادي 0و براسا نظريات نورمن فرکالف 4به تحليل جايگاه طبقاتي
شخصيتهاي فيلمهاي چهارشنبه سوري ( ،)0004دربارة الي ( )0001و جدايي نادر از سيمين ( )0003ميپردازد.
بازنمايي جايگاه طبقاتي شخصيتها بر مبناي الگوي کالن اقتصاد سياسي و بر اسا نظريات اريک اولين رايت 5در
زمان توليد و مصرف اين فيلم ها صورت گرفته است .مناسبات قدرت در ساختار اجتماع و اقدامات مربوط به توسعة
کشور ايران به شکاف طبقاتي منجر شد و نتيجة آن ،نابرابري بهرهمندي از امکانات رفاهي در بازة زماني توليد و نمايش
فيلمهاي مورد بررسي است که بازنمايي آن را در فيلمهاي يادشده شاهديم .پس از بيان تمايز ميان طبقة متوسط و
حاشيهنشينان بر مبناي مالکيت بر ابزار توليد ،تخصص و مديريت ،با روش تحليل گفتمان انتقادي با تکيه بر روابط
نابرابر قدرت از طريق امور ايدئولوژيک ،چنين نتيجهاي حاصل شده است که نحوة بازنمايي شخصيتهاي فيلمهاي
مذکور ،بازتوليدي از گفتمان ايدئولوژيک غالب است و در تقابل با حاشيهنشينان جامعه قرار دارد و آنان را به مثابه تهديد
براي خويش ميداند.

واژگان کليدی
تحليل گفتمان انتقادي ،نورمن فرکالف ،اصغر فرهادي ،طبقة متوسط ايران ،چهارشنبهسوري ،دربارهي الي ،جدايي نادر
از سيمين.
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.6بيان مسئله
با تغییر رويكردهای كالن حكومت ايران و رؤسایجمهور در دهة  1336به مسائل
اقتصادی و همچنین تغییرات گفتمان غالب ،تغییراتي در مالكیت بر ابزار تولید در سطوح
اجتماعي صورت گرفت كه بر روی وضع معیشتي و جايگاه طبقاتي مردم جامعه تأثیر
گذاشت .با تغییر مناسبات اقتصادی ،روبنای فرهنگي و به تبع آن ،گفتمانها هم دستخوش
تغییر ميشوند ،زيرا « روشي كه جامعه ،تولیدات اقتصادی و ماهیت روابط تثبیتشده بین
طبقات اجتماعي را سازماندهي ميكند ،ويژگيهای ساختاریای هستند كه ساير
[ساختارها] را تعیین ميكنند» (فركالف .)32 :1131 ،1اين ويژگيهای ساختاری ،زيربنای
اقتصادی هستند و اين عناصر زيربنايي نقش تعیینكننده دارند (آلتوسر .)134 :1141 ،رابطة
زيربنا-روبنا يکسويه نیست ،بلكه تقابلي است .گفتمانهای موجود ،تحت تأثیر شرايط
اقتصادی و ايدئولوژيک حاكم بر جامعه ،با تغییر وضع اقتصادی ،دچار دگرگوني ميشوند.
با اتكا به رويكرد بازتابي در مطالعات جامعهشناختي هنر ،فیلمهای سهگانة اصغر
فرهادی يعني چهارشنبهسوری ،دربارة الي و جدايي نادر از سیمین كه در اين مقاله مطالعه
ميشوند ،همگي به بازنمايي طبقة متوسط و تقابل آنها با جمعیت حاشیهنشین و اقشار
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فرودست جامعه ميپردازند.
تغییرات اقتصادی و گفتماني صورتگرفته در اين دهه ،جايگاه طبقة متوسط را چه
به لحاظ معیشتي و چه از نظر میزان رضايت از جايگاه فردی متزلزل ساخت .نمود اين تغییر
را در شخصیتهای فیلمهای مذكور و همچنین شیوة روايت (فیلمنامهنويسي و كارگرداني)
مي توان مشاهده كرد .برای بررسي چنین گسستي با استفاده از آرای فركالف و مباحث
1. Fairclough
2 .strata
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مربوط به تحلیل طبقاتي مبتني بر نظريات رايت و مفاهیم مربوط به طبقة متوسط و
چگونگي تقابل آن با پديدة حاشیهنشیني ،به تحلیل اين فیلمها خواهیم پرداخت .تاكنون
مقاالت و پاياننامههايي براساس رويكرد تحلیل گفتمان انتقادی دربارة فیلمهای اصغر
فرهادی نوشته شده است ،ولي پژوهشي علمي در خصوص تقابل آرمانهای طبقة متوسط
و حاشیهنشینان در فیلمهای اين فیلمساز صورت نگرفته است .اهداف اين مقاله موارد زير
هستند:
 .1شناسايي تقابل طبقة متوسط ايران با طبقات حاشیهای در الگوهای توسعة
اجتماعي؛
 .2نشان دادن بدتر شدن وضع معیشتي طبقات فرودست و بازنمايي ايدئولوژيک آن
در فیلمها
و موارد زير بهعنوان سؤاالت اين مقاله محسوب ميشوند:
 .1روابط متقابل بین جمعیت حاشیهنشین و طبقة متوسط در كالنشهرها چگونه
است؟
 .2دگرگونيهای گفتماني در آثار اصغر فرهادی چگونه متبلور شدهاند؟
فیلم های مورد پژوهش در زمان وقوع تغییرات اقتصادی و به تبع آن تحوالت گفتماني
در جامعه ،وضعیت تراژيک طبقة متوسط ايران و تقابل آنان با حاشیهنشینان را بازنمايي
ميكنند.
فرهنگ و هنر همچون آينهای بازتابدهندة شرايط اجتماعي و اقتصادی زمان خويش
هستند (نظرية بازتاب) .اين رويكرد بر نظريات ماركسگرايانه استوار است كه روبنا را
بازتاب زيربنای اقتصادی جامعه ميداند (الكساندر .)1316 ،در مورد تأثیر شرايط اقتصادی
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و عناصر تعیین كننده و مسلط در هر برهة زماني بر شرايط اجتماعي و روبنايي همچون
گفتمان ،تأثیر اين شرايط زيربنايي بر روبنای فرهنگي و اجتماعي محسوس است.
در تحلیل فیلمهای مورد مطالعهی اين مقاله ،تبديل دادههای كیفي با تعريف
شاخصهای مربوطه ،به دادههای كمّي براساس تحلیل طبقاتي و تحلیل گفتمان انتقادی،
مورد بررسي قرار گرفتهاست.

 .۲مفاهيم کليدی
.6-۲طبقه و پایگاه اجتماعي
ساختارهای اجتماعي ،كنشها و رفتارهای اجتماعي اعضای جامعه را شكل ميدهند.
جهتگیری گفتمانها نیز بر اساس اين ساختارها صورت ميگیرد« .ساختارهای اجتماعي
در ارتباط تنگاتنگ با قدرت و فرايندهای اجتماعي 1و كنشهايي كه به مبارزة اجتماعي
ميانجامد ،قرار دارند» (فركالف .)113 :1131 ،مبارزات اجتماعي ،نتیجة تضاد در منافع
افراد آن جامعه است كه خود را به شكل تعارضات اجتماعي بین گروههای عمدة اجتماعي
نشان مي دهد .طبقات يک جامعه بر اساس شرايط اقتصادی تعیین ميشود .از اينرو
« طبقات مزدبگیران را بر اساس :اول ،نسبتي كه با سیطره بر تولید 2و دوم ،مالكیت ،مهارت
و تخصصي كه دارند ،تقسیم بايد كرد» (رايت .)11 :2666 ،همانطور كه رايت مطرح
ميكند ،طبقات اجتماعي نه فقط بر اساس میزان سلطهشان بر تولید بلكه همچنین ،میزان
مالكیتشان بر مهارت و تخصصهايي كه دارند تعیین ميگردند .اين گفتة رايت را ميتوان
به اين صورت بسط داد كه در اقتصاد سیاسي ،مجموعهای از خصوصیات «مبتني بر سه

1.social processes
2.authority within production
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محور  )1مالكیت منابع )2 ،مديريت /اقتدار سازماني و  )3مهارتها /صالحیتها ساختار
طبقاتي را تشكیل ميدهند» (بهداد و نعماني .)21 :1334 ،بر اين اساس در يک جامعه،
طبقات مختلفي را با توجه به نسبتشان با اين سه عامل ميتوان شناسايي كرد .بدين منظور
نیاز به تحلیل طبقاتي 1جامعه است.
«تحلیل طبقاتي بر اين عقیده استوار است كه طبقه ،يک علت اجتماعي فراگیر 2است و
بنابراين يافتن انشعابهای آن از پديدههای اجتماعي 3بسیار ارزشمند است» (رايت.)1 :2666،4

.۲-۲سنخشناسي طبقة متوسط -خردهبورژوا
« طبقة متوسط ،مردمي هستند كه مالكیتي بر ابزار تولیدشان ندارند و نیروی كار خود را در
بازار كار ميفروشند ،اما هنوز به نظر نميرسد كه بخشي از طبقة كارگر باشند» (همان.)11 :
افراد طبقة متوسط را ميتوان بهعنوان مديران و سرپرستان «نمايندگاني برای اِعمال قدرت
طبقة سرمايهدار در نظر گرفت تا جايي كه آنها ،كنشهايي را برای تسلط بر تولید 1به كار
ميبرند .به اين معني ،آنها را ميتوان همزمان در طبقة سرمايهدار و كارگر بهشمار آورد»
(همان .)11 :به دلیل اِعمال قدرت و تسلط بر كارگران ،آنها شبیه سرمايهداران عمل ميكنند
و بهدلیل كنترل شدن توسط سرمايهداران و استثمار در فرايند تولید ،همانند طبقة كارگر،
بهحساب ميآيند .به همین دلیل ،افراد طبقة متوسط« ،جايگاههای متناقضي را در روابط
طبقاتي اشغال ميكنند» (همان) .اصطالح متناقض يا دوگانه ،خصلتي مربوط به طبقة
متوسط است« .كساني كه هم كنترل ميكنند و هم كار هماهنگشده انجام ميدهند ،در واقع

1.class analysis
2.pervasive social cause
3.social phenomena
4.Wright
5.domination within production
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در وضع مبهمي قرار دا رند ،لذا كاركناني كه در واقع در مواضع اِعمال مديريت و انجام
دادن كار هماهنگ قرار دارند ،هم با هدف سرمايه و هم با هدف كار جمعي احساس
همسويي ميكنند» (بهداد و نعماني .)44 :1334 ،گروههای اجتماعي شناخهشدة طبقة
متوسط را وكال ،هنرمندان ،پزشكان و كارمندان ردهباالی بخشهای دولتي و خصوصي،
مديران شركتها و بانکها و غیره تشكیل ميدهند .چون يكي از ويژگيهايي كه افراد اين
طبقه را از طبقة كارگر متمايز ميكند ،مديريت و تخصص است ،عموماً افراد طبقة متوسط
از تحصیالت عالي برخوردارند.
مفهوم نسبتاً جديد طبقة متوسط نزديكيهای فراوان با مفهوم خردهبورژوازی 1در متون
جامعهشناسي كالسیک دارد؛ زيرا خردهبورژوازی شامل كساني است كه «هم استثمار
ميكنند و هم استثمار ميشوند» (رايت .)14 :2666 ،آنها مالک ابزار تولید هستند ولي كسي
را در استخدام ندارند« .خردهبورژواها ،كاركنان مستقلاند كه هیچ كاركن مزدبگیری را
استخدام نمي كنند ،ولي ممكن است به كاركنان فامیلي بدون مزد ،متكي باشند» (بهداد و
نعماني .)141 :1334 ،مثالً مغازهدار خردهفروشي كه صاحب مغازه است ،كشاورزی كه
قطعهزمیني كوچک از خود دارد و يا دارندة كارگاهي كوچک كه بهتنهايي يا به كمک كار
بيمزد اعضای خانوادهاش مشغول به كار است ،همه جزو خردهبورژوازی (به معنای
سرمايهدار كوچک) بهحساب مي آيند كه الزاماً به معنای تمكن مالي و زندگي مرفه آنها
نیست.

(انگليسي) ( /petty bourgeoisفرانسوي) 1.petite bourgeois
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 .9-۲افراد مادون طبقه (حاشيهنشينان)
«مادون طبقه 1را ميتوان به عنوان دستهبندیای از عوامل اجتماعي تعريف كرد كه از نظر
اقتصادی تحت ستم هستند ،اما بهطور مستمر ،توسط نظام طبقاتي 2خاصي مورد استثمار
قرار نميگیرند» (رايت .) 24-23 :2666 ،اين اصطالح ،گاهي به معنای تحقیرآمیز به كار
ميرود كه مفهومي نزديک به لمپن پرولتاريا 3كه «متشكل است از ولگردان ،فواحش،
دزدان ،اشرار و جانیان ،قماربازان ،اشخاص نادر فاقد شغل و افراد الكيخوش» (ماركس،
1344الف )241 :دارد .به بیان ديگر« ،انبوه بيسروسامان ،وارفته و بيسرپناه ثابت»
(ماركس1344 ،ب )14 :كه در جايگاه تولید اقتصادی نیستند بهدلیل سطح پايین زندگي و
اينكه عموماً بهدلیل استفاده از فرصتهای شغلي (عمدتاً كاذب) به شهرهای بزرگ
مهاجرت و در حاشیة كالنشهرها زندگي ميكنند ،حاشیهنشین يا بهحاشیهراندهشده 4نیز
نامیده ميشوند .شركت نداشتن در تولید اقتصادی ،نقطة تمايزشان از طبقة كارگر است.
«دريوزگي ،فقط وضع و حالت پرولتاريای خانهخرابشده و پايینترين حد سقوط
پرولتارياست كه نتوانسته در مقابل فشار بورژوازی تاب آورد ،همانا فقط پرولتاريايي كه
نیرو و توانش به پايان رسیده و به دريوزهگر تبديل شده است» (ماركس1344 ،الف.)244 :
افراد با توجه به طبقهای كه در آن زاده ميشوند ،از امكانات آن طبقه برخوردار و يا
مشمول محرومیتها خواهند شد .با گذشت چندين دهه از ايجاد زاغهها و حاشیهنشین
شدن برخي از مردم در همان سالهای اولیه ،فرزندان آنان در محرومیت شديد و نداشتن
فرصتهای برابر تحصیلي ،فرهنگي و اقتصادی ،رشد ميكنند و همانطور در مورد مشاغلي

1.underclass
2.class system
3 .lumpenproletariat
4 .marginalized
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كه عموماً اين افراد به آن مشغولاند ،گفته شد ،در تعارض با فرهنگ نخبهگرای طبقات
باالی اجتماعي قرار ميگیرند.

 .9چارچوب نظری
.6-9تحليل گفتمان انتقادی
«تحلیل گفتمان انتقادی ،نظريهها و روشهايي برای مطالعة تجربي روابط میان گفتمان و
تحوالت اجتماعي و فرهنگي قلمروهای مختلف اجتماعي در اختیارمان قرار ميدهد»
(يورگنسن و فیلیپس .)161 :1312 ،تحلیل گفتمان انتقادی به دنبال «دو هدف عمده است:
 .1كمک به تصحیحِ ناچیز شمردن گستردة اهمیت زبان در تولید ،ابقا و تغییر روابط
اجتماعي قدرت؛
.2كمک به افزايش آگاهي از اينكه چگونه زبان در سلطة بعضي افراد بر ديگران
مشاركت ميكند ،چراكه آگاهي،نخستین گام بهسوی رهايي است» (فركالف.)1 :1131 ،
مي توان هدف تحلیل گفتمان انتقادی را يافتن ارتباط بین زبان و قدرت ،و يافتن روابط
سلطه در بین مناسبات عادی در جامعه دانست« .زبان بهطور مركزی در قدرت پیچیده شده
و مبارزات برای قدرت ،پیچیده در ويژگيهای ايدئولوژيكي آن است» (همان.)14 :

.۲-9نظریة فرکالف برای گفتمان بهعنوان شکلي از کنش اجتماعي
كنش اجتماعي 1چیزی است كه مردم ،فعاالنه براساس عقل سلیم 2تولید ميكنند (فركالف،
 )42 :1112كه در جهتهای گوناگون اقتصادی ،سیاسي ،فرهنگي و ايدئولوژيک عمل
ميكند (همان )11 :و در مورد فرايندهای اجتماعي و شرايط صورتپذيری آنها (فركالف،
1.social practice
2.commonsense

14

بازتاب دگرگوني گفتماني طبقة متوسط ايران در فيلمهاي اصغر فرهادي

 ،) 23-22 :1131به تحلیل اجتماعي در مورد نهادها و سازمانها در ايجاد و شكلدهي
كنشهای گفتماني بر اساس ايدئولوژی ،هژموني و سلطه بر گروههای تابع و ايجاد رضايت
در آنها ميپردازد (فركالف.)1-4 :1112 ،
فرايند اجتماعي ،تمامي فعلوانفعاالت و روشهايي است كه افراد و گروهها در آن
شركت ميكنند و به تنظیم و سازگار شدنشان در يک ارتباط ميانجامد و الگوهای رفتاری
را حفظ ،بازتولید يا از نو تعريف ميكند .ايدئولوژی عبارت است از «نظامي از بازنماييها

1

كه با ساختن روابط اجتماعي خیالي میان افراد و صورتبندیهای 2اجتماعي ،رابطة حقیقي
افراد را در جامعه پنهان نگه ميدارد» (يورگنسن و فیلیپس .)31 :1312 ،ايدئولوژی،
سازوكاری است كه روابط علّي و معلولي وجودی را بهعنوان امور بديهي و طبیعي در نظر
افراد جامعه درميآورد؛ «ايدئولوژی يک بازنمايي است از رابطة تخیلي افراد با شرايط
واقعي هستي آنها» (آلتوسر .)112 :1141 ،هژموني عبارت است از «سازماندهي رضايت،
فرايندی كه طي آن آگاهيهای فرمانبردار بدون توسل به خشونت يا اجبار ساخته
ميشوند» (يورگنسن و فیلیپس ،)11 :1312 ،ولي مضمون هژموني عمدتاً بر محور نظام
اقتصادی دور خواهد زد (گرامشي.)163 :1344 ،
«شرايط اجتماعي ،ويژگيهای گفتمان را تعیین ميكند» (فركالف ،)3 :1131 ،شرايط
اجتماعي ،اموری غیرزباني هستند .رابطة بین زبان و جامعه ،يک رابطة بیروني نیست ،بلكه
رابطهای تقابلي با يكديگر دارند« :زبان بخشي از جامعه است؛ پديدههای زباني 3نوع خاصي
از پديدههايي اجتماعي هستند و پديدههای اجتماعي ،پديدههای زبانياند» (همان.)23 :
اجتماعي بودن پديدههای زباني به اين معنا است كه وقتي افراد با يكديگر صحبت ميكنند،

1.representation
2.formations
3 Linguistic phenomena
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يا به موضوعاتي گوش مي دهند و يا در حال نوشتن مطلبي هستند ،از الگوها و روشهايي
كه بهطور اجتماعي كسب كردهاند ،پیروی ميكنند .گرچه زبان پديدهای اجتماعي است،
فقط بخشي از پديدههای اجتماعي ،زباني هستند .پديدههای غیرزباني مانند تولید اقتصادی
يا همان شرايط زيربنايي در شكلدهي زبان و كاربرد آن دخیلاند (همان).
در ديدگاه فركالف ،گفتمان به نظامهای نشانهای از قبیل زبان و تصوير محدود است و
تمام كنشهای اجتماعي را دربرنميگیرد .بنابراين ،كاربرد تحلیل گفتمان انتقادی از ديدگاه
او ،تمامي نظامهای نشانهای ازجمله كاربردهای زبان مانند گفتوگو ،سخنراني ،مصاحبه،
متن نوشتاری ،بازجويي و غیره و همچنین فیلم سینمايي ،تصاوير ويدئويي و غیره را شامل
ميشود (يورگنسن و فیلیپس.)111 :1312 ،
«گفتمان ،شرايط اجتماعيای را شامل ميشود كه بهطور مشخص ميتواند بهعنوان
شرايط اجتماعي تولید و شرايط اجتماعي تفسیر باشد .اين شرايط اجتماعي ،عالوه بر اين با
سه سطح از تشكیالت اجتماعي 1در ارتباط است:
 .1سطح موقعیت اجتماعي يا در محیط اجتماعي بيواسطهای كه گفتمان در آن رخ
ميدهد.
 .2سطح نهاد اجتماعيای كه يک زمینة 2گسترده برای گفتمان تشكیل ميدهد.
 .3سطح اجتماع بهعنوان تمامي  ...اين شرايط اجتماعي.
 ...اين شرايط اجتماعي ،اندوختههای افراد 3را برای تولید و تفسیر شكل ميدهند ،كه به
نوبة خود روشهايي را كه متنها در آن تولید و تفسیر ميشوند شكل ميدهند» (فركالف،
 .)21 :1131اندوختههای افراد شامل مجموعهای از نمونههای اولیه و الگوهايي است كه در

1 Social organization
2.matrix
3.Members resources
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ذهن هر فرد جای گرفته است و در هنگام گفتمان از آن استفاده ميكند .به بیان ديگر
«[اندوخته ای] است كه افراد در سر دارند (شامل دانششان از زبان ،بازنماييهايي از دنیای
اجتماعي و طبیعي كه در آن زيست ميكنند ،ارزشها ،اعتقادات ،مفروضات و غیره) كه در
هنگام تولید و تفسیر متون به كار ميبندند» (همان .)24 :اين الگوهای اجتماعي ،بيطرفانه
نیستند ،بلكه درصدد طبیعي جلوه دادن امور قراردادی مربوط به خود هستند .اين طبیعي
جلوه دادن ،همان رفتار ايدئولوژيک است.
مناسبات اقتصادی حاكم بر جامعة ايران مبتني بر نوعي از سرمايهداری است .در
جامعهای با مناسبات سرمايهداری بنابر آنچه گفته شد ،هدف دارندگان قدرت ،كسب منافع
طبقاتي خود است .روش «فركالف» به افشای روابط سلطه و نقش ايدئولوژيک مناسبات
قدرت در تحكیم روابط موجود ميپردازد .ازاينرو شناسايي موقعیت طبقة متوسط در تولید
اجتماعي به عنوان بافت تفسیر در تولید و مصرف متن (نوشتاری يا تصويری) ،كامالً
ضروری به نظر ميرسد.

 .۴تحليل شرایط اجتماعي
. 6-۴شرایط اقتصادیـ اجتماعي ایران
با اصالحات ارضي در سال « ،1342شاه در حوزة اقتصادی-اجتماعي نوسازی كرد و در
نتیجه ،طبقة متوسط جديد و طبقة كارگر صنعتي را گسترش داد ،اما نتوانست در حوزة
ديگر ،حوزة سیاسي نوسازی نمايد» (آبراهامیان .)124 :1344 ،اين نوسازی اقتصادی و
مسلط كردن روابط سرمايهداری ،بسیاری از مناسبات پدرساالرانه و استبدادی كهن را
دگرگون كرد و طبقة خردهبورژوازی سنتي با اعتقادات مذهبي بیش از همه متضرر شد.
يكي از داليلي كه قیامهای پس از سال  1342رنگوبوی مذهبي داشت و در انقالب
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اسالمي  1314نیز بدنة اصلي انقالبگران تمايالت مذهبي داشتند ،ارتباط سنتي و ديرينة نهاد
روحانیت با بازار و خردهبورژوازی سنتي بود.
پس از انقالب اسالمي ،مناسبات تولید هنوز سرمايهدارانه محسوب ميشد ،ولي با اين
تفاوت كه نقش دولت پررنگتر از پیش بود .جنگ باعث شد كه «مناسبات تولیدی
سرمايهداری سست شود و تولید خردهكااليي رواج يابد .اين فرايندی است  ...كه از انباشت
جلوگیری كرده و بحران اقتصادی را تشديد ميكند ... .اين پديده در جابهجاييهای بخشي
در تولید و اشتغال ،دهقانيشدن فزايندة كشاورزی ،پرولتاريازدايي نیروی كار و گسترش
فعالیتهای خدماتي متجلي ميشود» (بهداد و نعماني .)21 :1334 ،اين پديده با رشد
دستگاه دولت ي و به استخدام درآمدن بخش وسیعي از مردم در دستگاه دولت همراه بود و
باعث رشد بیش از پیش طبقة متوسط دولتي و جايگاههای شغلي متزلزلي همچون مشاغل
خدماتي ،خردهبورژوازی سنتي و دهقانان دارای زمین كوچک شد.
هر گفتماني با اطالق معاني به پديدهها ،سعي در غلبه بر گفتمانهای رقیب دارد.
به عبارتي ،نقش پررنگ نظم گفتماني و نظم اجتماعي كه پديدههای اجتماعي را تعیین
ميكند و درعینحال ،بهوسیلة آنها تعیین ميشود .با بروز جنگ تحمیلي و استمرار آن
بهمدت هشت سال ،كشور در شرايط ويژهای قرار گرفت كه برای دفاع از خاک میهن و
جلوگیری از هجوم دشمن ،منابع اقتصادی زيادی را صرف بسیج و تجهیز نیروهای مدافع
از مرزوبوم كشور كرد؛ ولي اين شرايط جنگي« ،به حاشیه راندن غیرهای داخلي را سرعت
بخشید و توجیهات الزم را در اختیار گفتمان سنتگرای اسالمي قرار داد» (سلطاني،1312 :
.)144
پس از جنگ« ،سیاست لیبرالیسم اقتصادی ايران شامل تکنرخي كردن ارز و اتخاذ ارز
شناور ،خصوصيسازی شركتهای دولتي ،حذف كنترل قیمتها و سوبسیدها بود» (بهداد
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و نعماني .)16 :1334 ،با وجود اقتصاد مبتني بر فروش نفت ،ضعیف بودن سرمايهگذاران
بخش خصوصي و ناكارآمدی سرمايهداری بخش دولتي باعث كاهش سطح زندگي مردم
شد .اين شرايط ،يعني نبود شخصیت تأثیرگذار امام و پايان جنگ ،مجالي برای تقابل بین
گفتمانهای درون سنت اسالمي فراهم آورد« .زماني كه امام در سال  1313فوت كرد ،بعد
از منازعاتي كه بر سر جانشیني كاريزما درگرفت ،در نهايت كاريزما به نهادی قانوني تبديل
شد ،نهاد واليت فقیه كه اينک جايگزين كاريزما شده بود ،درواقع به نقطة كانوني گفتمان
راست سنتگرا  ...بدل شد» (سلطاني .)141 :1312 ،اما اين تغییرات در خواستههای
سیاسي ،ريشه در منافع اقتصادی افرادی داشت كه هريک از اين دو گفتمان ،آن را
نمايندگي ميكرد .در خالل سالهای جنگ ،خردهبورژوازی سنتي ايران كه از حامیان
همیشگي مذهب و حكومت جمهوری اسالمي ايران بود ،دچار ضرر گشت .چراكه بنیادها
و سازمانهای تازه تأسیس ،با استفاده از امكانات تازه و استفاده از حق امتیازهای ويژة
حكومتي ،دست به كار شدند و خردهبور ژوازی سنتي ايران ،به حاشیه رانده شد .اين تضاد
منافع ،در دهة بعد از جنگ به شكل تعارض بین گفتمان بنیادگرايي و گفتمان سازندگي
خود را نشان داد .پس از جنگ ،شاهد تغییر روية دولت هستیم كه اينک نمايندة
خردهبورژوازی سنتي است و تا حدی عالقهمند به داشتن روابط آزاد با غرب؛ چراكه برای
بقای اقتصادیاش نیاز به آزادسازی سرمايه و قواعد بازار دارد و اين در تعارض با
خواستهای بخش سنت گرا و بنیادگرای حاكمیت است ،چراكه با آزاد شدن سرمايه و
رقابتي شدن بازار ،حق امتیازهای ويژه ديگر اعتباری نخواهند داشت .گفتمان سازندگي در
چنین شرايطي با خواست برقراری لیبرالیسم اقتصادی در جامعه مطرح شد .روی آوردن
مردم و به ويژه طبقة متوسط به گفتمان سازندگي و اقدامات دولت ،تصادفي نبود ،چراكه
مردم خواهان تغییر در وضع معیشت و خواستار ارتقای سطح زندگي خويش بودند.
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در تمام مدت غلبة گفتمان اصالحات ،هیچ برنامة مدون اقتصادی ارائه نشد و تالشي
برای تغییر ساختار و يا حتي تلطیف اوضاع نابهسامان اقتصادی صورت نگرفت .دولت
اصالحات از قیمت باالی نفت در بازار بینالمللي ،در دورهای نسبتاً طوالني ،كه برای ايران
درآمد سرشار به بار آورد ،برخوردار شد (بهداد و نعماني .)316 :1334 ،در اين دوره
به دلیل كم شدن سیطرة گفتمان اقتدارگرای حاكم در دهة  ،1316امكان بروز گفتمانهای
بهحاشیهرانده شدة پیشین فراهم آمد .زنان نیز كه تحت تأثیر اين گفتمان بنیادگرا به میزان
زيادی از بدنة اشتغال كشور خارج شده بودند ،در دهة  1346بهتدريج جای خود را در
مشاغل به دست ميآوردند ،اما تحمیلها و فشارها كماكان بر آنها وارد بود .در اين دوره كه
خواسته های طبقة كارگر و اقشار محروم بر نیازهای اولیة زندگي متمركز بود ،طبقة متوسط
با اتكا به درآمد ثابتش و استفاده از خدمات تأمین اجتماعي ،خواستهای طردشدة مدني و
سیاسيای را مطرح ميكرد كه در سطح زندگي اقشار پايین هواداری نداشت .بدينسان،
شكاف بین طبقة متوسط و افراد مادونطبقه كه تا پیش از اين ،بر سر مسائل معیشتي بود،
اينک بهصورت شكافي ايدئولوژيک ،به معنای خاص كلمه رخ داد و اين دو طبقه در تقابل
با هم قرار گرفتند .در مورد وضعیت اقتصادی دهة  ،1336به تفكیک در تحلیل هر فیلم
سخن به میان خواهد آمد.
چون محل كار شخصیتها ،شهر تهران است ،از آمارهای مربوط به خانوارهای شهری
استفاده شده است.

16

بازتاب دگرگوني گفتماني طبقة متوسط ايران در فيلمهاي اصغر فرهادي

 .۵بررسي موردی فيلمها و تعيين جایگاه طبقاتي شخصيتهای آنها
.6-۵فيلم چهارشنبهسوری 693۴
خانة سمیعي ها در آستانة عید نوروز ،آشفته و نامرتب است .مژده ،زن خانواده با شوهرش
مشكل دارد و ميپندارد كه شوهرش با سیمین ،زن مطلقة همسايهشان در ارتباط است.
فضای پرتنش درون خانه با صدای انفجارهای چهارشنبهسوری همراه است .روحي بهعنوان
كارگر در آنجا مشغول به كار ميشود .مرتضي در طول فیلم در نظر همسرش بهظاهر از
اتهامش مبرا ميشود ،ولي برای مخاطب مسجل ميشود كه مرتضي و سیمین با هم رابطه
دارند و سیمین ديگر خواهان ادامة رابطه نیست .روحي كه به اين رابطه پي برده است،
پشیمان از گفتن دروغي كه پیشتر به ايجاد حس اعتماد مژده به مرتضي منجر شد ،اقدامي
نميكند و به نزد نامزدش در محیط امن و آرام روستايشان بازميگردد.
.6-6-۵تعيين جایگاه طبقاتي شخصيتهای فيلم چهارشنبهسوری

با توجه به اينكه فیلم در سال  1331اكران شد و همچنین استفاده از دادههای سرشماری
نفوس و مسكن سال  ،1331از آمارهای اين سال به جای سال  1334استفاده كرديم .بر
اساس مصوبة شورای عالي كار مورخ  ،1334/12/1در بخشنامة وزارت كار و امور
اجتماعي در تاريخ  1334/12/11به شمارة نامة  ،122214از اول سال 1331حداقل مزد
روزانة كارگران مشمول قانون كار با قرارداد دائم (نامحدود) پنجاههزار ريال تعیین گرديد.
در تبصرة اين بند آمده است كه حداقل مزد برای كارگران مشمول قانون كار كه دارای
قرارداد مدت موقت هستند ،روزانه شصتهزار ريال است .بنابراين حداقل دستمزد برای
يک كارگر ساده در ماه ،مبلغي بین  1/1میلیون ريال تا  1/3میلیون ريال و ساالنه به میزان
 13میلیون ريال تا  21/1میلیون ريال ميشود .بر اساس آمارهای مركز آمار ايران «در سال
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 ،1331متوسط هزينههای خالص ساالنة يک خانوار شهری  14/3میلیون ريال بوده كه
شامل  12/1میلیون ريال ( 44/4درصد) هزينههای غیرخوراكي و  11/2میلیون ريال (22/1
درصد) هزينههای خوراكي و دخاني ميباشد» (سالنامة آماری كشور .)131 :1331 ،و
همینطور «در سال  1331متوسط درآمد يک خانوار شهری در حدود  11/1میلیون ريال
ميباشد» (همان).
نمودار  -1هزينههای مصرفي خانوار در سال 1331

250

200

150

100

50

0

بر مبنای دادههای سالنامة آماری كشور.111-113 :1331 ،

بدين ترتیب ،يک كارگر سادة سرپرست خانوار با دريافت حداقل دستمزد ،چیزی بین
 24/1درصد تا  33درصد متوسط درآمد يک خانوار شهری را در سال كسب ميكند.
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جدول  -1جايگاه طبقاتي شخصیتهای فیلم چهارشنبهسوری
میزان
شخصیتها

میزان

شغل و

تحصیالت

جايگاه شغلي

سطح درآمد

بهرهمندی از
امكانات

میزان مهارت

رفاهي
مرتضي

بهدلیل

سمیعي

شغلش،

(حمید فرخ-

تحصیالت

نژاد)

عالي

مدير ارشد
شركت
ساخت
تبلیغات
تلويزيوني

باال ،با توجه
به شواهد از
وضع
زندگياش

باال ،قابلیت
سفر به

باال ،بهدلیل

خارج ،مالک

وضعیت

خانه و

شغلي

شركت

نامعلوم ،با
توجه به
موقعیت
مژده (هديه

طبقاتي و

تهراني)

رفتارش

خانهدار

بهواسطة

بهواسطة

شوهرش باال

شوهرش باال

نامعلوم

احتماالً
تحصیالت
عالي
نامعلوم ،با
توجه به رفتار
روحي

و كارش

(ترانه

احتماالً

علیدوستي)

تحصیالت

پايین ،با
كارگر ساده

پايین ،حداقل
دستمزد

پايین يا

توجه به محل
خانه و نوع و

بيمهارت

تردد و
شغلش

متوسطه
سیمین
(پانتهآ بهرام)

نامعلوم ،با

مبهم ،در

نامعلوم،

متوسط

نامعلوم ،در

توجه به

خانهاش به

احتماالً

روبهپايین،

آرايشگری

رفتارش

آرايشگری

متوسط كه

بهدلیل

بامهارت
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میزان
شخصیتها

میزان

شغل و

تحصیالت

جايگاه شغلي

سطح درآمد

بهرهمندی از
امكانات

میزان مهارت

رفاهي
احتماالً

ميپردازد ولي

قادر به كرايه

كرايهنشیني

تحصیالتي

معلوم نیست

كردن خانه در

ولي ظاهر

باالتر از

منبع درآمدش

آن منطقه

آراستة

متوسطه

اين باشد

است

خودش و
خانهاش
پايین ،با

عبدالرضا
(نامزد
روحي)
(هومن
سیدی)

توجه به محل

نامعلوم ،ولي
بهدلیل شغلش

پايین ،با

احتماالً

توجه به ظاهر

تحصیالت

كارگر

پايین يا

و وسیلة
نقلیهاش

متوسطه

خانه ،نوع
رفتوآمد،

نامعلوم،

ظاهر و

احتماالً

همچنین

بيمهارت

شغلش كه در
يک كارگاه
كار ميكند

نامعلوم ،از
مهشید
(خواهر مژده)
(سحر
دولتشاهي)

رفتارش
ميتوان
حدس زد
تحصیالتي
باالتر از
متوسطه دارد
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نامعلوم ،با
توجه به
پختوپز
برای مژده
احتماالً
خانهدار

نامعلوم ،با
توجه به ظاهر
خودش و
شوهرش
احتماالً باال

نامعلوم ،با
توجه به
ظاهرش و
بهواسطة
شوهرش
احتماالً باال

نامعلوم
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 ۲-6-۵تحليل انتقادی فيلم چهارشنبهسوری

فیلم با سرخوشي روحي و ساير كارگراني كه در مؤسسة خدماتياند با مسئلة گمشدن-
ربودهشدن يكي از كارگران آغاز ميشود .آنها بهعنوان طبقات پايیني جامعه با اين حادثه
به عنوان بخشي ناگزير از زندگي ،بدون هراس از امكان وقوعش برای خود برخورد
ميكنند .اين گونه است كه در آغاز فیلم كه با افراد طبقات پايیني اجتماع روبهرو ميشويم.
رضاي ت از جايگاه طبقاتي و شرايط زندگي ،امری ايدئولوژيک توسط گفتمان غالب است؛
منوط كردن رضايت به آموزههای اعتقادی و بهرهمندی از ايمان ،كتمان اين واقعیت
اجتماعي است كه طبقات فاقد درآمدِ حداقلي ،با هر اعتقادی ،قادر به برآورده كردن
نیازهای اولیه و معیشتي خود نیستند .در اين شرايط ،رضايت ،امری ناشدني برای آنهاست.
روايت با روحي و ورودش به شهر و خانة سمیعي شروع ميشود .اما پس از آن در
صحنة صحبت كردن مژده و مهشید در حمام ،رفتن مرتضي به شركت ،كتک خوردن مژده
از مرتضي در خیابان جلوی شركت و باالخره مالقات سیمین و مرتضي در ماشین ،همگي
بدون حضور روحي به تصوير كشیده شدهاند .كسي كه وجودش تنها بهانهای برای روايت
مشكالت فردی خانوادة سمیعي است؛ افرادی كه از او متمولترند ،اما بنیان خانوادهشان
متزلزل و از نظر رواني بسیار تحت فشار هستند .اينگونه ،حتي در روايت نیز ،اين افراد در
درجة دوم اهمیت و تنها طفیليهايي برای بیان مشكالت افراد طبقة متوسط هستند.
مرتضي ،مردی با درآمد باال و زندگي بهنسبت مرفه كه ميتواند به دبي سفر كند ،با
همسايهشان كه زني مطلقه است ،رابطه دارد .سیمین ،بهعنوان زني تنها ،مورد سوءظن
همسايگان و بهويژه مژد ه ،همسر مرتضي ،تصوير شده است .نقشي كه زني تنها را بهعنوان
ابژهی جنسي برای مردان بازنمايي ميكند .اين گمان با رفتار متین و سخاوتمندانة سیمین،
بهظاهر در مخاطب رنگ ميبازد ،اما با مالقات سیمین و مرتضي ،عینیت مييابد .سیمین
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بهظاهر تنها و مستقل است ،اما بهتمامي به يک مرد وابسته است .وابستگي سیمین به يک
مرد و ناتوان تصويرشدنش بازنمايي تصوير تبلیغشده از زن است كه موجودی كمتر از مرد
و وابسته به آن ديده ميشود .او ابژهای جنسي است .او با اينكه تنها زندگي ميكند ،شغلي
دارد و قادر به ادارة امورات زندگياش است ،با مردی متأهل و بچهدار در ارتباط است.
سیمین كه تنها زن مستقل فیلم است برای ادامة حیات به ظاهر مستقلش ،بايد در خفا به
مردی پناه ببرد تا از گزند محیط مصونش دارد .عالوهبر انفجار نارنجک دستي در كنار
پايش كه ديگر مرتضي حضور ندارد ،بنا به مكالمة مژده و همسرش ،مرتضي از سیمین در
برابر هیئت مديرة ساختمان و همسايگان ناراضي ،دفاع كرده است .اين وابستگي سیمین به
مرتضي يا هر مردی ،پذيرش ابژة جنسي بودن توسط خود سیمین را تقويت ميكند.
در پايان نیز مژده درحاليكه بهظاهر با مرتضي آشتي كرده ،اما در كنار فرزندش امیرعلي
خوابیده است .گويي هنوز به مرتضي اعتماد ندارد .اما مخالفت او ،تنها بهصورت همبستر
نشدن با او بازنمايي ميشود .تصويری ايدئولوژيک مبتني بر ابژة جنسي بودن زن كه در
راستای تفكر مرسوم و جاافتادهای است كه زن را وسیلة تمتع مرد بهحساب ميآورد ،نه
بهعنوان انساني مستقل و آزاد.

 . ۲-۵فيلم دربارة الي 6931
چند خانواده برای گذراندن تعطیالت به شمال ميروند .آنها برای احمد كه به تازگي از
آلمان آمده است مي خواهند همسری بیابند .الي ،مربي مهدكودک دختر سپیده نیز به همراه
آنهاست .الي با دعوت سپیده به اين سفر آمده است .پس از ناپديدشدن الي در ساحل دريا،
هركس در مورد اين مسئله به قضاوت ميپردازد و ديگری را مقصر ميداند .تا آنجاكه
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جمع بهخاطر منافع خود زمانيكه نامزد جستجوگر الي در پي او از راه ميرسد از حمايت
الي دست ميكشند و سپیده را مجاب ميكنند كه با آنها همراه شود.
.6-۲-۵تعيين جایگاه طبقاتي شخصيتهای فيلم دربارة الي

بر اساس مصوبة شورای عالي كار مورخ  1331/12/22در بخشنامة وزارت كار و امور
اجتماعي به شمارة  111111مورخ  ،1331/12/21حداقل دستمزد برای هر روز كار ،مبلغ
 43/2هزار ريال تصويب شد .يعني در ماه حدوداً  2/2میلیون ريال.
نمودار  -2هزينههای مصرفي خانوار در سال 1334
300

250
200

150
100
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0

بر مبنای دادههای سالنامة آماری كشور.414-411 :1334 ،

«در سال  ،1334متوسط هزينههای خالص يک خانوار شهری 14/2 ،میلیون ريال بوده كه
شامل  42/3میلیون ريال ( 44/3درصد) هزينههای غیرخوراكي و  21/3میلیون ريال (22/4
درصد) هزينههای خوراكي و دخاني ميباشد» (سالنامة آماری كشور .)444 :1334 ،با
توجه به اين ارقام و اينكه «در سال  ،1334متوسط درآمد ساالنة يک خانوار شهری در
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حدود  33/2میلیون ريال ميباشد» (همان) ،كسي كه بر اساس حداقل دستمزد حقوق
ميگیرد ،در سال  21/4میلیون ريال درآمد دارد كه حدود  36درصد درآمد متوسط خانوار
در سال  1334است.
جدول  -2جايگاه طبقاتي شخصیتهای فیلم دربارة الي
میزان
شخصیتها

میزان

شغل و

تحصیالت

جايگاه شغلي

سطح درآمد

بهرهمندی از
امكانات

میزان مهارت

رفاهي
نامعلوم ،با
توجه به
امیر

رفتار و گفتار

(ماني حقیقي)

احتماالً

با توجه به ظاهر
نامعلوم

تحصیالت

و ماشین،

باالتر از

احتماالً باالتر از

متوسط

نامعلوم

متوسط

عالي
نامعلوم ،با
سپیده

توجه به

(همسر امیر)

رفتار و گفتار

(گلشیفته

احتماالً

فراهاني)

تحصیالت

باالتر از
نامعلوم

احتماالً بهواسطة

متوسط،

شوهرش باالتر

احتماالً

از متوسط

بهواسطة
شوهرش

عالي
بهدلیل مربي
الي
(ترانه
علیدوستي)

احتماالً

مربي

تحصیالت

مهدكودک

فوقديپلم
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كم ،با توجه به

مهد بودن

ديپلم يا

نامعلوم

مربي مهد بودن،
در حد حداقل
دستمزد يا
اندكي بیشتر

كم و يا
اندكي
پايینتر از
متوسط

كممهارت ،به
دلیل مربي مهد
بودن
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میزان
شخصیتها

میزان

شغل و

تحصیالت

جايگاه شغلي

سطح درآمد

بهرهمندی از
امكانات

میزان مهارت

رفاهي
نامعلوم،
احمد
(شهاب
حسیني)

بهدلیل

بهدلیل زندگي

زندگي در

در آلمان

باالتر از

احتماالً باالتر از

متوسط

آلمان احتماالً

نامعلوم

تحصیالت

نامعلوم

متوسط

عالي
تحصیالت
عالي ،در
بازی
پیمان
(پیمان معادی)

پانتومیم و
دعوا با شهره
اشاره به
دانشكدة
حقوق
ميكند

نامعلوم،
بهدلیل
تحصیل
حقوق در
دانشگاه
احتماالً وكیل

احتماالً بهدلیل
تحصیالتش
باالتر از متوسط

باالتر از
متوسط

احتماالً بهدلیل
شغلش
بامهارت

يا شغلي
حقوقي

احتماالً
تحصیالت
شهره

عالي ،در

(همسر پیمان)

دعوا با پیمان

(مريال زارعي)

اشاره به
دانشكده

احتماالً
نامعلوم

احتماالً بهواسطة

بهواسطة

شوهرش باالتر

شوهرش

از متوسط

باالتر از

نامعلوم

متوسط

ميشود
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میزان
شخصیتها

میزان

شغل و

تحصیالت

جايگاه شغلي

سطح درآمد

بهرهمندی از
امكانات

میزان مهارت

رفاهي
نامعلوم ،با
منوچهر
(احمد
مهرانفر)

با توجه به ظاهر

توجه به
رفتارش
احتماالً

نامعلوم

تحصیالت

و ماشین

متوسط يا

احتماالً متوسط

باالتر از

يا باالتر از

متوسط

نامعلوم

متوسط

عالي
نامعلوم،
نازی
(همسر
منوچهر)
(رعنا آزادی-
ور)

بهدلیل رفتار
و تمكین از
شوهرش
احتماالً
تحصیالت
متوسطه يا

نامعلوم ،با
توجه به
رفتارش
احتماالً
خانهدار

احتماالً
احتماالً بهواسطة

بهواسطة

شوهرش

شوهرش

متوسط و يا

متوسط يا

باالتر از متوسط

باالتر از

نامعلوم

متوسط

اندكي باالتر

 ۲-۲-۵تحليل انتقادی فيلم دربارة الي

« انسان در جوامع طبقاتي ،بندبازی است كه بر لب پرتگاه ميرقصد؛ در آنجا هیچ چیزی
كامل نیست مگر بدبختي .ثروت ،اين گواهينامة گستاخي ،در دست بورژوازی حتي
وسیلهای ميشود تا با ايجاد انجمنهای دنكیشوتي خیريه ،تیرهروزی انسان را وسیلة
سرگرمي و مشغولیت و ارضای حب ذات خود كند» (ماركس .)1 :1313 ،فیلم با صندوق
صدقات آغاز مي شود كه دوربین درون آن است .زماني كه ديگر الي گم شده است و قضیة
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نامزد داشتن او بر همه آشكار ميشود ،از زبان امیر ميشنويم كه الي پول در صندوق
صدقات انداخته است .الي به همراه امیر و سپیده به اين مسافرت آمده و مهمان آنها است.
گويي اين صدقه نه به صورت مالي و توسط الي ،كه با آوردن او به اين سفر محقق شده
است.
الي ،زني كه مربي مهدكودک است و حقوقي در حد حداقل دستمزد مصوب در اين سال
ميگیرد ،مفقود مي شود .او با اصرارهای مكرر سپیده برای آشنايي و ازدواج با احمد به
سفر آورده شده است .سپیده حقايقي ازجمله نامزد داشتن الي را كتمان ميكند و به خود
اجازه مي دهد با تحكم ،او را از رفتن بازدارد .كسب منزلت از طريق لطف كردن به افراد
زيردستتر از خود و در ازای آن احساس برتریكردن نسبت به فرد كمکشده ،از
خصلتهای دنكیشوتمآبانه است .در فیلم چهارشنبهسوری ،روحي خبر از مفقود شدن
يكي از همكارانش ميداد و اين بار ،الي زني از طبقة فرودست ،مفقود ميشود .باليا بر
طبقة فرودست نازل ميشود ،ولي نمودی كه در فیلم دارد ،تأثیر آن بر طبقة متوسط و با
بهرهمندی از امكانات رفاهي است .فرودستان بهعنوان افرادی مازاد بر مردم طبقة متوسط در
فیلم بهحساب ميآيند .شخصیتهای اصلي ،مردم طبقة متوسطاند .مفقود شدن الي ،مردم
طبقة متوسط بازنماييشده در فیلم را به قضاوت دربارة مسائل اخالقي يكديگر واميدارد.
تهديدكنندگي مردمان طبقة فرودست ،نه با حضورشان ،بلكه با فقدانشان هم بر طبقة
متوسط و منزلت آنان قابل مشاهده است .مسئلة اصلي فیلم ،فقدان يک انسان نیست ،چراكه
گم شدن الي ،نیروی محركة روايت است و گويي داستان بازماندگان ويال تازه آغاز ميشود.
در زمان بروز حادثه ،يعني مفقود شدن الي ،دوربین كه تا پیش از اين الي و بازی
سرخوشانة او با بادبادک را نشان ميداد ،به ناگاه به بازی والیبال مردان برش ميخورد و ما
ديگر از الي چیزی نميبینیم تا بچهها خبر غرق شدن آرش را به بزرگترهای خود
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ميدهند .اين استقالل دو ربین كه از نقطة بحران داستان ،يعني مفقود شدن الي به بازی
مردان برش ميزند ،اِعمال قدرت فیلمساز بر مخاطب است ،كه قضاوت در مورد الي را بر
عهدة مخاطب مي گذارد .دوربین مستقالً خود را از جريان حادثه دور ميكند و اين بر عهدة
مخاطب گذاشتن قضاوت ،نه بهعنوان ابزاری فاصلهگذارانه برای تفكر ،كه حربهای تكنیكي
در راستای ايدئولوژيک عمل كردن است؛ از اين جهت ايدئولوژيک كه بدبختي بر شخصي
نازل شده است كه دوربین تا پیش از اين با او بود ،اما حادثه به ناگاه از چشم مخاطب
پنهان نگه داشته ميشود تا محوريت روايت كه مبتني بر قضاوت ديگر شخصیتهای فیلم
و مخاطب دربارة الي است ،شكل بگیرد.

 .9-۵فيلم جدایي نادر از سيمين 6933
سیمین مي خواهد از شوهرش نادر طالق بگیرد ،چراكه حاضر به مهاجرت نیست .دادگاه با
درخواست سیمین مبني بر حضانت دخترش ترمه مخالفت ميكند .سیمین خانه را ترک
ميكند و ن ادر برای نگهداری از پدرش ،پرستاری به نام راضیه را استخدام ميكند .نادر
بهخاطر بيمباالتي راضیه ،او را از خانه بیرون مياندازد .بچة او سقط ميشود و درگیری
بین حجت ،شوهر راضیه و نادر باال مي گیرد .نادر و سیمین در پي كسب رضايت خانوادة
راضیه هستند و در همین حین ،دادگاه طالق آن دو هم در جريان است.
.6-9-۵تعيين جایگاه طبقاتي شخصيتهای فيلم جدایي نادر از سيمين

بر اساس مصوبة مورخ  1333/12/22شورای عالي كار در بخشنامة وزارت كار و امور
اجتماعي به تاريخ  1333/12/23به شمارهنامة  ،131131حداقل دستمزد بهازای هر روز كار
معادل  161هزار ريال تعیین شد .اين مبلغ ماهیانه معادل  3/63میلیون ريال ميشود« .در
سال  ،1331متوسط هزينههای خالص يک خانوار شهری  113/4میلیون ريال بوده كه شامل
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 34/1میلیون ريال ( 44درصد) هزينههای غیرخوراكي و  21/2میلیون ريال ( 23درصد)
هزينههای خوراكي و دخاني ميباشد» (سالنامة آماری كشور.)411 :1331 :
نمودار  -3هزينههای مصرفي خانوار در سال 1331
350

300
250

200
150
100
50
0

بر مبنای دادههای سالنامة آماری كشور.364-361 :1331 ،

با توجه به حداقل دستمزد در اين سال ،كسي كه ماهانه  3/63میلیون ريال دستمزد
ميگیرد ،درآمدی معادل  31/31میلیون ريال در سال خواهد داشت كه تنها  32درصد
متوسط هزينههای خالص يک خانوار است« .در سال  1331متوسط درآمد ساالنة يک
خانوار شهری در حدود  161/2میلیون ريال ميباشد» (همان )414 :كه يعني كسي كه با
حداقل حقوق ،دستمزد ميگیرد ،حدود  34درصد درآمد يک خانوار متوسط عايدی دارد.
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جدول  -3جايگاه طبقاتي شخصیتهای فیلم جدايي نادر از سیمین
میزان بهره-
شخصیتها

میزان

شغل و

تحصیالت

جايگاه شغلي

سطح درآمد

مندی از
امكانات

میزان مهارت

رفاهي
نادر
(پیمان
معادی)

تحصیالت
عالي

كارمند بانک

زياد ،استفاده

دارای

باالتر از

از خانة

مديريت و

متوسط

پدری ،سطح

مهارت باال

زندگي باال

بهدلیل شغلش

بهواسطة
سیمین
(همسر نادر)
(لیال حاتمي)

تحصیالت
عالي

مدرس

نامعلوم،

آموزشگاه

احتماالً باالتر

زبان

از متوسط

روابط
خانوادگي،

با مهارت باال

چه شوهرش

احتماالً

و چه مادرش
باال

نامعلوم ،با
توجه به
شواهد
راضیه

احتماالً

(ساره بیات)

حداكثر در

پايین ،اندكي
كارگر ساده

حد

كمتر از
حداقل
دستمزد

تحصیالت

پايین ،با
توجه به محل
و ظاهر

بيمهارت

خانهشان و
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(همسر
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. 9-9-۵تحليل انتقادی فيلم جدایي نادر از سيمين

در صحنة آغازين فیلم دوربین در جايگاه قاضي قرار دارد و سیمین و نادر رو به دوربین
صحبت مي كنند .سیمین در جواب سؤاالت قاضي و داليلي كه نادر برای ماندن در ايران
ميآورد ،پاسخهايي غیرمنطقي و احساساتي ميدهد .قاضي دست آخر ،داليل سیمین را
موجه نميداند و جلسه را خاتمه ميدهد .در اين صحنه ،فیلمساز با توجه به جايگاه
دوربینش ،از جانب تماشاگر تصمیمگیری ميكند و يا بهعبارت ديگر ،نظر خودش را
بهشكلي غیرمستقیم به بیننده تحمیل ميكند .اين صحنه كه با تكنیک برداشت بلند و بدون
برشِ تصوير گرفته شده ،است به بیننده فرصت قضاوت و تحلیل ميدهد ،اما با قضاوت
قاضي ،تماشاگر در تصمیمگیری آزاد نیست ،بلكه تصوير بهصورتي ايدئولوژيک عمل
ميكند؛ از اين جهت ايدئولوژيک كه تكنیک برداشت بلند ،فرصت برای تأمل و نتیجهگیری
دربارة كنشهای روايي آن صحنه را به بیننده ميدهد ،ولي با تمهید زيركانة فیلمساز با
جايگزيني دوربین در جايگاه قاضي ،هم اين فرصت را به بیننده داده و هم نتیجة قضاوت
را در آخر صحنه آورده است .در اين حین با پاسخهای دور از منطق و احساسي سیمین نیز
مواجه هستیم.
مخفي بودن حوادث از چشم بیننده ،بازتولید مناسبات قدرت و اِعمال آن توسط
ساختارهای اقتصادی است كه در فیلم بازنمود يافته است .حوادث ،نه بر اساس منطق
دروني روايت ،كه بر اساس تعمد فیلمساز از چشم بیننده دور نگه داشته ميشوند .اين
اِعمال قدرت بیروني بر فیلم كه از جانب فیلمساز است ،آزادی در انتخاب را از بیننده
مي گیرد؛ يک بار در مورد تصادف راضیه و بار ديگر در مورد انتخاب ترمه برای ماندن با
پدر يا مادرش .در مورد تصادف راضیه ،از خالل حرفهای راضیه و سمیه از اين حادثه
باخبر ميشويم .هرچند ناخوشي راضیه در اتوبوس گواهي بر وقوع حادثه است .مورد
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پررنگتر ،در مورد تصمیم گیری ترمه در صحنة پاياني فیلم است .در تمام مدت اين صحنه،
دوربین در سمت نادر قرار دارد ،سیمین به آن سوی درگاه شیشهای رفته است ،ولي دوربین
با نادر ميماند .با نشستن نادر ،دوربین نیز همسطح با او پايین ميآيد .اينچنین حركات
دوربین در تعقیب كردن سوژه كه در اين مورد نادر است ،بهصورتي ايدئولوژيک عمل و
تصمیمگیری خود را بهصورتي پنهاني در فیلم تحمیل ميكند .فیلم بازنمودی از حفظ وضع
موجود و خطرناک جلوه دادن تغییرات است؛ تغییراتي كه سیمین را ميتوان نمايندة آن
دانست.
سیمین كه زني تحصیل كرده و شاغل تصوير شده است ،چه در آغاز فیلم كه در دادگاه
داليل منطقي برای مهاجرت ارائه نميكند و چه در زماني كه برای نادر مشكل پیش آمده
است ،بدون آگاهي نادر پیش حجت ميرود و پیشنهاد دادن پول در ازای گرفتن رضايت
حجت ،در هر دو موقعیت زني ترسو كه به جای حل كردن مشكل ميخواهد آن را با
پرداختن پول حل كند ،بازنمايي شده است .همانگونه كه در آغاز فیلم در صحنة دادگاه
نشان داده شد ،حرف های احساساتي سیمین در اينجا نمود عیني يافته و سیمین ،زني كه
ظاهراً مستقل است ،كسي بازنمايي ميشود كه برای فرار از مشكالت ميخواهد مهاجرت
كند.
حجت مردی است از طبقه كارگر و در حال حاضر بیكار .اما اين فرد با رفتارهای
عصبي ،بیشتر از آنكه احساس همذاتپنداری در مخاطب ايجاد كند ،خود را فردی دچار
اختالالت رواني نشان ميدهد .او كه بر اِعمال قدرتهايي كه بر او وارد شده آگاه است،
نميتواند احقاق حق كند و يا حتي به درستي آن را بیان كند .او تهديدی برای خانم قهرايي
(مدير مدرسه) و خانوادة نادر به حساب ميآيد .گويي حجت مسببان اصلي بدبختياش را
در افراد مرفه طبقة متوسط مانند نادر و خانم قهرايي ميبیند .بهدلیل توزيع نابرابر ثروت و
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امكانات رفاهي بین افراد طبقة نادر (بخش مرفه طبقة متوسط) و افراد طبقة كساني مانند
حجت (طبقة كارگر) ،اين مسائل بروز ميكنند كه دلیل آن نه اشخاص ،بلكه مناسبات
اقتصادی موجود است .چنین تقلیل شرايط ساختاری اقتصادی به مشكل بین ديدگاههای
افراد در دو طبقة متمايز ،ميتواند مصداق پنهانكردن مناسبات نابرابر توزيع درآمد باشد.
در اين زمان تنش حجت با نادر آغاز ميشود؛ مردی كه منطقي و خانوادهدوست
بازنمايي شده است .در اين فیلم ،دروغهای نادر و يا كتمان حقايق ،همه در راستای مصالح
خانواده و ترمه بازنمايي ميشوند و حتي نادر به دخترش مي گويد كه اگر او بخواهد ،در
بازپرسي حقیقت را خواهد گفت و ترمه در بازپرسي دروغ ميگويد .نادر با اينكه در
راهرو ،فرصت توجیه ترمه را دارد ،چیزی به او نميگويد .اين بازنمودی از روابط
ايدئولوژيک است كه در فیلم آمده است .بدون اِعمال زور ،سوژه دست به كاری ميزند كه
ممكن است با آن موافق نباشد ولي برای حفظ مصالحش آن را انجام ميدهد.

 .1نتيجهگيری
در فضای تولید و مصرف فیلمهای بررسي شده ،كارگردان نیز از مناسبات ايدئولوژيک
حاكم بر آن دوران به دور نبوده و خود نیز به بازتولید اين مناسبات پرداخته است .نكتهای
كه بايد به آن توجه كرد ،رابطة بین امور بازنمايي شده و رابطة آنها با مناسبات اقتصادی،
اجتماعي و طبقاتي حاكم بر جامعه است .زماني اين بازنمايي ،امری ايدئولوژيک محسوب
مي شود كه صرفاً به بازتولید مناسبات حاكم بر جامعه اكتفا نكرده ،بلكه سعي در موجه
شمردن وضع موجود داشته باشد.
همان گونه كه فرهادی در مصاحبه با مسعود مهرابي در مجلة ماهنامة سینمايي فیلم،
شمارة  ،114مهرماه  1311اذعان ميكند« :به عقیدة من مهمترين و سرنوشتسازترين طبقه
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در جامعة امروز ،طبقة متوسط است ... .اين طبقهبندیها در جامعة ما بیشتر تقسیمبندی
اقتصادی است و كمتر فرهنگي است .اما خوشبختانه گستردهترين طبقهای كه در اجتماع
داريم ،طبقة متوسط است» .او در جايي ديگر از اين مصاحبه متذكر ميشود كه« :پیش از
اين در ادبیاتمان هم اينگونه بوده كه غالب مؤلفان ما بیشتر دغدغة عدالت داشتند تا آزادی
و وقتي از عدالت حرف ميزدند بیشتر دنبال عدالت اقتصادی بودند .اين مسئله باعث شد
نويسندهها بیشتر به سراغ تقابل دو طبقة ثروتمند و فقیر بروند تا دغدغهی عدالتجويي را
در كار مطرح كنند .بعدها كمكم مفهومي به نام آزادی آمد كه برتر از عدالت جايگاهي پیدا
كرد .شايد به همین دلیل پرداختن به طبقة متوسط گسترش پیدا كرد چون در طبقة متوسط،
دغدغة آزادی دغدغهی مهمتری است نسبت به عدالت» .در اين گفتار ،فرهادی افراد را
سوای نسبتشان در مناسبات اقتصادی ميبیند .او در اين حالت قطبيشده هم تنها معلولها
را ميبی ند .عدالت اقتصادی و ارتقای تحصیالت و سطح فرهنگ طبقات فرودست ،الزمة
رسیدن به جامعهای متعادل و به دور از تعارضات طبقاتي است .به بهانة آزادی ،نميتوان
چشم بر بيعدالتيهای اقتصادی و بهتبع آن بيعدالتيهای اجتماعي فروبست.
موردی كه ميتوان آن را بهشكلي دقیقتر بیان كرد ،شكاف طبقاتي است كه عموماً به
اين صورت بیان ميشود كه میزان كل هزينههای خانوار در دهک دهم يعني مرفهترينها در
مقايسه با دهک اول درآمدی يعني تنگدستترينها را ميسنجند و نسب آن دو را بیان
ميكنند .به اين ترتیب نمودار شكاف نسبي طبقاتي بهصورت نمودار  4است.
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نمودار  -4مقايسة شكاف نسبي طبقاتي در سالهای  1334 ،1331و 1331
15
14.46

14.5
14
13.5
13

12.29

12.15

12.5
12
11.5
11
10.5

شكاف نسبي طبقاتي میان دهک بااليي و پايیني در سال  1334در مقايسه با سال 1331
كمتر شده و در سال  1331به میزان اندكي نسبت به سال  1334افزوده شده است .اما اين
بررسي نسبي شكاف طبقاتي به گفتة دكتر فريبرز رئیسدانا در روزنامة همدلي مورخ 14
آبان  ،1311شمارة  ...« 434گمراهكننده است و بايد شكاف مطلق را اندازهگیری كرد؛
چراكه اين نسبتها نیستند كه واقعیت زندگي مردم محروم را نشان ميدهند ... .مسكن و
آموزش و نیازهای اولیه را نسبتها تعیین نميكنند ،بلكه واقعیت و آن خشونت عريان
تعیینكننده است .خشونتي كه در محاسبة مطلق شكاف طبقاتي تجلي مييابد ... .اين
محاسبة مطلق است كه مبتني بر واقعیت شكاف طبقاتي است نه محاسبة نسبي» .بر طبق
محاسبة شكاف مطلق طبقاتي ،میزان كل هزينههای خانوار دهک اول را از دهک دهم كم
ميكنیم.
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نمودار  -1مقايسة شكاف مطلق طبقاتي در سالهای  1334 ،1331و 1331
350
304.26
300
252.55
250
186.69

200
150
100
50
0

در نمودار  4كه بر اساس شكاف نسبي طبقاتي است ،شاهد كاهش شكاف طبقاتي بین
سالهای  1331تا  1331هستیم ،در صورتي كه در نمودار  1كه بر اساس شكاف مطلق
طبقاتي است شاهد بیشتر شدن اخت الف میان دهک اول و دهم در هر سال در مقايسه با
سال قبلش هستیم .موردی كه بیشتر با واقعیت زندگي همخواني دارد .وضع معیشتي طبقة
متوسط نامساعدتر شده ،ولي نكتهای كه عیان است ،به فالكت افتادن دهک پايین درآمدی
است .اين مورد ميتواند توجیهگر نقش تهاجمي طبقات فرودست در فیلم جدايي نادر از
سیمین باشد .با توجه به شكاف مطلق طبقاتي ،وضع معیشتي فرودستترين افراد جامعه كه
جزو دهک اول درآمدی هستند ،به حالتي اسفناک درآمده است كه شامل حاشیهنشینان،
كارگران بي مهارت و كساني كه بر اساس حداقل دستمزد مصوب وزارت كار و امور
اجتماعي حقوق ميگیرند ،ميشود .تعارض اين افراد با افراد مرفهتر جامعه ،بهدلیل
مشكالت ساختاری و اقتصادی است و در اين فیلمها پوشیده مانده است .اين حاصل طرز
تلقي ايدئولوژيک گفتمان غالب است.
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