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  تحليل روايت چگونگي بازنمايي خانواده در سينماي 
  بعد از انقالب اسالمي ايران

  
  احسان آقابابايي

  
 )17/09/95، تاريخ پذيرش04/09/93(تاريخ دريافت  

 
هاي سينمايي نيز نمود  خانواده، يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي است كه در فيلم: چكيده

است كه چگونگي بازنمايي خانواده در سينماي بعد از تصويري دارد. هدف مقاله حاضر اين 
 - هاي سياسي انقالب اسالمي را بر اساس عناصر روايي تحليل كند و ارتباط آن را با گفتمان

  تفسير نمايد. 1380و  1370، 1360ي  ها اجتماعي دهه
 ي گفتمان الكالئو و موف و نظرية كنش متقابل به عنوان براي نيل به هدف فوق، نظريه

چارچوب مفهومي براي شناسايي ابعاد گفتماني مورد استفاده قرار گرفته و مفاهيمي از تحليل 
فيلم ساخته شده  24روايت به عنوان چارچوب روشي اقتباس شده است. حجم نمونه شامل 

گزينش و نتايج بعد از » نمونه گيري موارد حاد«بعد از انقالب اسالمي است كه به شيوة 
  اند. زارش نويسي شدهتضمين اعتبار، گ

اجتماعي  - ها با گفتمان سياسي دهند كه گفتمان فيلم نتايج در سطح گفتمان نشان مي
اي  ها به گونه رنگ در روايت فيلم در هر دهه هم پوشاني دارند. بدين معنا كه ساختار پي

نواده در نظر اند كه ابعاد گفتماني هر دهه را در بازنمود انسجام، دوام و واپاشي خا سامان يافته
 و سپس دهة 1370به دهة  1360اند. در سطح بازنمايي داستان نيز، با حركت از دهة  گرفته
هاي فاقد  هاي پرخاشگرايانه ميان اعضاي خانواده كاسته شده و كنش از ميزان كنش 1380

هاي جدلي و همراه با  كنش 1380ي  محبت جاي آن را گرفته است و به سمت اواخر دهه
  ن زن و مرد در خانواده نمود يافته است.سوءظن بي
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هاي منتخب اين سه دهه، چگونگي  شود. در انتها، بعد از بررسي فيلم اجتماعي هر سه دهه مرور مي
شود. الزم به  اجتماعي تفسير مي - هاي سياسي  بازنمايي خانواده گفتمان فيلم و ارتباط آن با گفتمان

تفاوت نظري وجود دارد. گفتمان  اجتماعي - توضيح است كه ميان گفتمان فيلم و گفتمان سياسي
اي كنار هم قرار  فيلم، وجهي از روايت فيلم است كه طي آن عناصر ساختاري متن، به شيوه

بندي ميان  اجتماعي، از منظر اين مقاله، مفصل –اما گفتمان سياسي  گيرند كه معنا عرضه كنند؛ مي
 يابند حول يك دال مركزي قوام ميعناصر مختلفي مانند مفاهيم، نمادها، رفتارها و... است كه 

اجتماعي تأثير - ). ايدة اصلي مقاله اين است كه گفتمان فيلم از گفتمان سياسي1379تاجيك، (
  سازد. پذيرد و چنين تأثيري خود را در بازنمايي موضوع اين مقاله كه خانواده است، عيان مي مي

  
  بررسي پيشينه

صادقي ( شده به موضوع بازنمايي جنسيتي خانواده انجام بيشتر تحقيقات داخلي كه در مورد بازنمايي
) و 1386قرباني و سعدي پور،( هاي اجتماعي در خانواده )، مصرف و آسيب1383فسايي و كريمي،

اند. تحقيقات خانواده در سينما  ) و غيره در تلويزيون پرداخته1386اعزازي،( روند نمايش خانواده
 ي و نيز در تقابل سنت و مدرنيته صورت گرفته است. اجالليساختاري، گفتمان –صورت مضموني  به
هاي پيش از انقالب اسالمي  ها در فيلم ترين مضمون را يكي از رايج» فروپاشي خانواده) «1383(

شود و معموالً پس از  اي خانواده پراكنده مي داند. ازنظر وي فرمول كلي اين است كه براثر حادثه مي
يابند و  ي اوج فيلم اعضا يكديگر را بازمي مدد بخت و براثر تصادف، در نقطه حوادث بسيار سرانجام به

) نيز در مقاله خود، بازنمايي خانواده 1392( شود. بشير و اسكندري كانون خانواده دوباره گرم مي
 دهند كه ، به كمك تحليل گفتمان انتقادي پدام نشان مي»يه حبه قند«ايراني در فيلم سينمايي 

ترين شكل خانواده را به همراه عناصر مثبت سنت و مدرن در  ايدئال» يه جبه قند«يلم گفتمان ف
كند. اين دو اقتدار مردانه، تكثر جمعيتي، فرزندآوري و دايرة محدود  كنار يكديگر معرفي مي

) بر آن است كه سينماي 1392دانند. شالچي ( چهارعنصر اصلي خانواده ايراني مي همسرگزيني را
دهد و در اين روند  خانوادة سنتي را متعصب و جهل انديش نشان مي 1380نيمة اول دهة  ايران در

دهند كه  ) نشان مي1395( از گفتمان شرق شناسانه الگو گرفته است. سلطاني گردفرامرزي و پاكزاد
هاي دهة هشتاد درگير طالق است، داراي نگرش فمينيستي و مردان نقش  نقش اول زني كه در فيلم

  دارند. نگرش بينابيني (نه مردساالر و نه فمينيستي) به خانوادهاول 
اي، جايگاه پدر و آسيب گذر از  هاي خانوادة هسته در تحقيقات خارجي محوريتي چون ويژگي

جايي «هاي هاليوودي برجسته شده است. جان بليزر در مقاله  مادرانگي در بازنمايي خانواده در فيلم
هاي زن اغواگر در ژانر  دهد كه نمايش شخصيت نشان مي» در فيلم نوآر براي يك زن نيست: خانواده
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اي است. زنان اغواگر از ايفاي نقش همسر فداكار و  نوآر حملة مستقيم به زنانگي و خانوادة هسته
روند وزندگي بدون عشق،  شود، طفره مي نويسي مي مادر عاشق كه در جريان اصلي جامعه نسخه

كنند و در بيشتر موارد باعث  شان در خانواده طي مي ود را با همسرانمحوران و خيانت آل پول
دهد كه  ) در تحقيقش نشان مي2011( مالتسوس .)1999بليزر،( شوند متالشي شدن خانواده مي

هاي موردمطالعة دهة هشتاد هاليوود تصوير ايدئالي است كه بر اهميت نقش  تصوير خانواده در فيلم
اي خوشبخت دهة پنجاه دوباره بازتوليد  شود تا خانوادة هسته سلي تأكيد ميهاي بينان پدر و ارتباط

هاي ديزني مورد تحليل قرار  ها و خانواده را در كارتون ) تصوير زوج2003شود. تانر و همكاران (
روابط خانوادگي يك الويت قوي  - 1خورد:  اند. در تحقيق اينان چهار مضمون اصلي به چشم مي داده

يابند و مادرها به  پدرها ترفيع مي-3شود. سازي مي اند اما اين تنوع ساده ها متنوع انوادهخ - 2دارند.
گيرند و اغلب با قدر متمايز  شكل مي» عشق در نگاه اول«روابط زوجين با  - 4 شوند حاشيه رانده مي

  شوند. جنسيتي مشخص مي
  

  ادبيات و چارچوب مفهومي
هوم خانواده و گفتمان است. در ابتدا مروري كلي بر ادبيات نظري اين مقاله مشتمل بر دو مف

طور  هاي مرتبط به هاي مربوط به خانواده صورت خواهد گرفت و در ادامه واژه گفتمان و نظريه نظريه
  شود. شده و سپس چارچوب مفهومي معرفي مي اجمالي بررسي

  
  خانواده

ة خانواده و مسائل خانواده هايي چون چرخ مطالعات خانواده به رهيافت 1950تا قبل از دهة 
ديد كه  اي از اجزا مي صورت مجموعه پرداخت. در اين ميان نظرية سيستمي خانواده، خانواده را به مي

بين خود اعضا و بين اعضا و محيط رابطه متقابل برقرار است. نظرية تكوين خانواده، رابطة اعضا 
اما از  )؛77:1384برناردز،( داد دتوجه قرار ميخانواده را با محيط بيروني و فرايندهاي دروني آن مور

هاي رشد، تضاد و  به بعد كاركردگرايي، نظريه مبادله، كنش متقابل نمادين، نظريه 1960دهة 
هاي كاركردگرايي به  ) نظريه1977مان و ديگران،( اند شده فمينيستي در مورد خانواده به كار گرفته 
هاي ماركسيستي  پردازد. نظريه هاي اجرايي مي و نقش دهابررسي ارتباط نهاد خانواده و ساير نها

 اعزازي،( زند روابط توليد در جوامع گوناگون در طول تاريخ را به مطالعات خانواده پيوند مي
هايي متمركز است كه خانواده، خود را در سطح  ). نظرية كنش متقابل نمادين بر شيوه84:1380

عنوان  هاي اجتماعي را به كه نقش جاي آن ند. اين رويكرد بهك زندگي روزمره توليد و بازتوليد مي
ها چطور  كه آن ها و اين ي زيست شدة مرتبط با نقش امري از پيش موجود بداند، بر معاني و تجربه
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آفريني افراد مرتبط با  اين نظريه بر نقش .)2000مك آنان و ديگران،( شوند تمركز دارد برساخته مي
 يابد ها معنا مي أكيد دارد و بدين لحاظ كنش هر فرد در برابر ساير كنشديگران در نظام كنش ت

هاي متعددي بر اساس تبادل نمادها  ). بدين قرار كنش متقابل ميان افراد كنش26:1386ارمكي،(
كند. در ميان  طلبان را توليد و بازتوليد مي هاي عاطفي و خشونت كند و طيفي از كنش خلق مي

هاي خشونتي را محققين  شود و كنش تگر براي اعضا را موجب ميكنش عاطفي نقشي حماي
هاي رواني،  نامند. بدرفتاري شامل آن دسته از اعمال خانوادگي است كه سوء كنش بدرفتاري مي

جسمي و جنسي عضوي از خانواده با عضو ديگر يا ساير اعضا را به دنبال داشته باشد. ازنظر لوئيس 
تجاوز به همسر، بدرفتاري با سالمندان، بدرفتاري با كودكان، اعمال  سوءاستفاده جنسي از كودكان،

  ).130:1384برناردز،( انواع خشونت بين اعضا را از مصاديق اين بدرفتاري است
  

  گفتمان
پردازان آن را به صور گوناگون تعريف  اي پركاربرد و با معاني متعدد است كه نظريه گفتمان واژه

 بده بستاني بين گوينده و شنوندهيعني  شناختي زبان اي گفتمان، مراوده شناسان، زباناند. ازنظر  كرده
ويس و ( رساند فرض، ما را در كاربرد زبان ياري مي عنوان پيش كه به )14، 1388(ميلز،است 
گويد ها سخن مي داند كه موضوعاتي را كه درباره آنفوكو گفتمان را كردارهايي مي .)2003وداك،

 سازد. هر گفتمان و هر ساختار گفتماني موضوعاتش را توليد منظم شكل بخشيده و مي طور به
هاي ايدئولوژيكي بندي) به صورت25 ـ 7: 1387). فركالف (143: 1376دريفوس و رابينو، ( كندمي

دهند كه حاوي هنجارهاي خاص، عامالن و را شكل مي» جامعة زباني«كند كه نوعي اشاره مي
كند زبان صرفاً وسيله تبادل اطالعات درباره ) اشاره مي17: 1376د است. ترادگيل نيز (نهادهاي خو

هوا يا موضوعات ديگر نيست، بلكه وسيله مهم برقراري و حفظ رابط با مردم نيز هست. درواقع زبان 
 هاي ايدئولوژيكي خاصي تعينهاي ارتباطي برحسب قدرت، منافع و نظمنظام» هاي زبانيجامعه«و 

ها در حين كاركرد اجتماعي همان تحليل گفتمان است. اين جامعه زباني از  اند و بررسي آنيافته
) در تعريف 6: 1988يابد. كرس و هاج (كنش عوامل اجتماعي و ايدئولوژيكي تشخص مي برهم

ا ـ ها ـ در آنجبندي با نظامي از نشانههاي اجتماعي سازمانگويند مكاني است كه صورتگفتمان مي
 هاي بر سازنده فرهنگ را توليد هاي معنايي و ارزششوند، لذا مجموعهدر توليد متون درگير مي

هاي اجتماعي و بنديكنش سازمان ها مكان گفتماني را در توليد متون حاصل برهم كنند. آنمي
گفتمان در  ها يكاي از نشانهدانند. لذا حين ارتقاي يك نظم اجتماعي خاص و مجموعهها مينشانه

  جا وجود خواهد داشت. آن
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  چارچوب مفهومي
درباره » نظرية كنش متقابل«هاي تفسيري مورداستفاده در اين مقاله،  چارچوب مفهومي يعني نظريه

طور كه در بخش خانواده توضيح داديم نظرية كنش  . همان1نظرية گفتمان الكالئو و موف است خانواده و
هاي خانوادگي و  مابين تكيه دارد. اين نظريه در تفسير كنش اعضا و معاني فيهاي  متقابل بر ماهيت كنش

» هژموني و استراتژي سوسياليستي«ها به كار خواهد رفت. الكالئو و موف نيز در كتاب  بندي آن دسته
هاي سيال يعني كثرت عناصر ايدئولوژيك آغازين، از طريق مداخلة نوعي  گويند شمار كثيري دال مي
كند و  ها را روكش مي اي كه دال يابد نقطه پارچه سامان مي ي آجيدن درون يك حوزة يك ه يا نقطهگا گره

كند. فضاي  شان را تثبيت مي كند و معناي ها جلوگيري مي به همين دليل از سياليت و سرريزشدن دال
باز است توسط شان  هاي سيال كه هويت شود: دال متصل، نابسته ساخته مي ايدئولوژيك از عناصر نا

ها متكي بر  شوند؛ يعني داللت تحت الفظي آن شان با ساير عناصر در يك زنجيره فراتعين مي بندي صورت
). اين زنجيره كه كليت ساختاريافته ناشي از عمل 129:1384 ژيژك،( شان است مازاد داللت استعاري

هژمونيك كردن خوددارند. الكالئو ها در هر دوره سعي در  نام دارد. گفتمان» گفتمان«بندي است  مفصل
...مواضع مبتني بر تفاوت را تاز ماني « كنند: را نيز بدين گونه تعريف مي 3و عنصر 2و موف اصطالحات بعد

بندي شده باشند، بعد خواهيم ناميد. در مقابل، هر تفاوتي را كه به شكل  كه در قالب يك گفتمان مفصل
). با استفاده از 56:1388(يورگنسن و فيليپس، » خواهيم نهاد امبندي نشده باشد، عنصر ن گفتماني مفصل

توان سه دسته گفتمان بعد از  واژگان نظريه گفتمان الكالئو و موف و استناد به مطالعات پيشين مي
  انقالب اسالمي را از هم مجزا كرد:

  
  :1360مدار در دهة  گفتمان ارزش

وقوع انقالب اسالمي گذشته و جنگ ايران و  شود كه سه سال از در شرايطي آغاز مي 1360دهة 
دهي دوبارة نهادهاي اجتماعي، منازعات سياسي، تضمين امنيت،  سازمان عراق آغازشده است. باز

 
محقق بايد دست به تفسير بزند. سه نوع ها در تحقيقات كيفي،  ) معتقدند كه بعد از حصول يافته2003اسپنسر و ريچي ( .1

فهمي (فهم پديده بر اساس معنادهي مشاركت كنندگان )، عقل سليم كلي (فهم پديده بر اساس دانش عمومي و  - تفسيرِ خود
 طور عطف ها به هاي موجود) وجود دارد. محقق اين مقاله، بعد از جمع بندي يافته فرهنگي) و تفسير نظري (فهم بر اساس نظريه

اي پساساختارگرايانه  به ماسبق از اين دو دسته نظريه استفاده كرده است. با اين توضيح كه هر چند نظرية الكالئو و موف نظريه
و تحليل روايت اين مقاله از نوع ساختاري است لكن اين از نظر برخي، الكالئو و موف مفهوم گفتمان را جايگزين مفهوم ساختار 

تواند همة  دهد و هم تأكيد دارد كه ساختاربندي هرگز نمي ها را نشان مي ها و روابط ميان آن نشانه كردند. گفتمان هم ساختار
). در اين مقاله تنها يك وجه از اين نظريه مورد توجه قرار 1388يورگنسن و فيليپس، ( هاي انتساب معنا را رفع كند حالت

 قالب به دست دهد.گرفته است كه صرفاً توضيحي از وضعيت گفتماني بعد از ان
2. Moment 
3. Element 
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فردي را  هاي ديني و غيره، فضاي گفتماني منحصربه سازي ارزش وابستگي اقتصاد به دولت، اجرا
 يابند اسالم و انقالب باهم مفصل ميكند. در اين ميان سه دسته گفتمان سنت،  ايجاد مي

هاي  گيرد و دال ). دال اصلي، يعني انقالب در مركز قرار مي1384؛ بشيريه، 1387كچوئيان،(
گرايي و  هاي سنتي، تقدس گريزي، ارزش طلبي، ساده زيستي، وحدت، شهادت، ايثار، دنيا عدالت
طلبي،  هاي رقيب مثل سلطنت تمانسازند و عناصر گف ستيزي ابعاد گفتماني اين دهه را مي دشمن

). اين گفتمان، گفتمان 302:1392حسيني،( شوند گرايي و ناسيوناليسم، طرد مي ماركسيسم، قوميت
  مدار نام دارد. ارزش

  
  :1370 ي گفتمان نوسازي در دهه

، گفتمان سازندگي همگام با رخدادهايي چون اتمام 1360ي  هاي پاياني دهه با نزديك شدن به سال
) با 1380زاده، ؛ قباد1385ره)، تغيير ساختار جمعيتي و... (سريع القلم،( جنگ، رحلت امام خميني

گيرد. اين گفتمان در  سازي، آزادسازي اقتصادي و كاهش انحصار دولتي شكل مي محوريت خصوصي
هاي توسعة اقتصادي، فردمحوري،  يابد و دال با گفتمان اصالحات مفصل مي 1370نيمة دوم دهة 

گرايي، آزادي، قانون مداري، جامعه  عشق دنيوي، ثروت محوري، زندگي تجملي، حق شهروندي، ملي
) را 245:1386؛ دانشيار،303:1392مدني، توسعه سياسي، مشاركت سياسي، عقالنيت و... (حسيني،

  كند. در گفتمان نوسازي روكش مي
  

  :1380گفتمان نوسازي و عدالت در دهة 
طلبان و سپس كاهش اقبال عمومي به توان سياسي آنان، تالش  باره اصالحبا پيروزي دو 1380دهة 

نژاد همراه است. فضاي گفتماني دهة  اصولگرايان براي حذف رقيب و به قدرت رسيدن دولت احمدي
طلبان  گرايي است. ابعاد گفتماني اصالح طلبي و اصول هاي رقيب اصالح اي از گفتمان آميزه 1380

هاي عدالت، پيشرفت،  نوسازي دهة قبل است اما ابعاد گفتمان عدالت با دالهمان ابعاد گفتمان 
) 1390دارابي،( گويي زدايي، مبارزه با فساد و تبعيض، ساده زيستي و پاسخ داري، محروميت مردم

  شود. مشخص مي
  

  شناسي تحقيق روش
براي پژوهشگران روايت چارچوبي غني  حليلتاست. » تحليل روايت«كاررفته در اين مقاله  روش به

 موردتحقيقكنند،  هايي كه افراد بشري جهان را تجربه مي آن بتوانند شيوه واسطة بهكند تا  فراهم مي
از روش  اين ).1:2007وبستر و مرتوا،( استمجسم شده  هايشان داستان واسطة بهقرار دهند؛ جهاني كه 
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شناسي شده و در  تربيتي، حقوق و جامعههاي گوناگوني چون فلسفه، پزشكي، علوم  نقد ادبي وارد رشته
مطالعات سينمايي نيز موردتوجه قرارگرفته است. روالن بارت، ديويد بوردول، سيمور چتمن و ادوارد 

پردازان كاربرد روايت در تحليل فيلم هستند. در اين مقاله براي تحليل  برانيگان ازجمله مهترين نظريه
تمركز خواهد شد تا » رنگ پي«يا » گفتمان فيلم«داستان و در سطح » كنش«و » رخداد«ها، بر  فيلم

گفتمان فيلم «و » شوند؟ ها بازنمايي مي هايي در مورد خانواده در فيلم چه رخدادها و كنش«به سؤاالت 
  نگاه كنيد. 1پاسخ داده شود. به جدول » دهي كرده است؟ رخدادها را چگونه سازمان

داستان (محتواي روايت) و گفتمان (شكل و جوهر روايت) رنگ فيلم: هر روايت از  گفتمان / پي
ها و محيط) و  ها (شخصيت ها و اتفاقات) موجود شده است. داستان شامل رخدادها (كنش تشكيل

عنوان محتواي رمزهاي فرهنگي هستند و گفتمان متشكل از ساختار انتقال  مردم، چيزها و ... به
پردازان معادل  ازنظر برخي از نظريه .)26:1978تمن، چ( روايت و ابزارها و زبان سينمايي است

طور مختصر در  كه به است از رويدادهاي اصلي هر روايت رنگ عبارت گفتمان روايت نيز هست. پي
). يا 518:1388مكوئيالن، ( اي از روايت فراهم كنند اند تا توضيح فشرده شده ديگر قرار داده كنار يك

  ).57:1386واالس، ( فت زماني و عليت استر رنگ، حاصل پي به عبارتي، پي
توانند  پيوندند. رخدادها مي ها به وقوع مي رخداد: رخداد اتفاق يا اتفاقاتي هستند كه در فيلم

بوردول و ( ) يا طبيعي (سيل، زلزله و ...) باشند.هاي اقتصادي و.. ها، بحران اجتماعي (نهادها، جنگ
  برد. رنگ روايت از آن بهره مي ن است كه گفتمان در پي). رخداد جزئي از داستا77:1377تامسون،

داند  دانند و بارت آن را گروهي از كاركردهايي مي كنش: هرچند برخي كنش و رخداد را يكي مي
دانند  )؛ اما برخي كنش را آن چيزي مي496:1388مكوئيالن، ( زند كه از كنشگران يكساني سر مي

) از منظر اين مقاله نيز كنش عملي است كه از 77:1380،آسابرگر( دهند ها انجام مي كه شخصيت
  گذاري كرد. توان آن را نام هايي است كه مي گيرد و واجد خصلت تقابل اعضاي خانواده باهم شكل مي

 
 چارچوب روشي و مفهومي 1 جدول

  نظريه تفسيري پشتيبان سؤال روشي چارچوب روشي
  دهي كرده است؟گفتمان فيلم رخدادها را چگونه سازمان رنگ گفتمان / پي  نظريه الكال ئو و موف  شوند؟ها بازنمايي ميفيلمچه رخدادهايي در مورد خانواده در  رخداد
  نظريه كنش متقابل  شوند؟ها بازنمايي ميهايي در مورد خانواده در فيلمچه كنش  كنش
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  جامعه آماري
، 1370فيلم، دهة  413، 1360سايت سورة سينما در دهة طبق آمار بانك جامع اطالعات سينمايي ايران از 

بنابراين جامعه آماري كه شامل كليه  اند؛ فيلم در سينماي ايران توليد شده 745، 1380فيلم و دهة  589
  گيرد. فيلم را در برمي 1747است،  1389تا سال  1360از سال  هاي سينماي ايران فيلم

  

  گيري حجم نمونه و شيوة نمونه
 گيري هدفمند و از نوع موارد حاد ي نمونه فيلم است كه به شيوه 24مونه اين مقاله شامل حجم ن

خصوص ملودرام خانوادگي  ها و به فيلم اب شدند. بدين معنا كه ابتدا خالصة) انتخ143:1387فليك،(
رين هايي كه بيشت از بانك جامع اطالعات سينمايي ايران از سايت سورة سينما مطالعه شدند و فيلم
فيلم بودند كه  30تأكيد را بر خانواده و روابط خانوادگي داشتند، گزينش شدند. اين تعداد، در ابتدا 

ها چيزهاي  ها شش فيلم كنار گذاشته شد چون برخالف انتظار مضمون فيلم بعد از تماشاي آن
 2د. در جدول عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد تحليل واقع شدن فيلم به 24ديگري بودند. درنهايت 

  ها قيدشده است. ها و سال توليد آن ليست فيلم
  

 حجم نمونه مقاله :2جدول 
  سال  نام فيلم  رديف  سال نام فيلم رديف سال نام فيلم  رديف

  1381  صورتي  17  1372 راز گل شب بو 9 1362 مترسك  1
  1382  هم نفس  18  1373 درد مشترك 10 1363 بي بي چلچله  2
  1384  بر باد رفته  19  1374 مادرم گيسو 11 1364 پدر بزرگ  3
  1385  پايان راه  20  1375 زن امروز 12 1365 بگذار زندگي كنم  4
  1386  انعكاس  21  1377 شور زندگي 13 1366 گل مريم  5
امشب شب   22  1378 پايانشب بي 14 1367 طوبي  6

  مهتابِ
1387  

  1388  باغ قرمز  23  1379 شهرت 15 1368 ريحانه  7
برايباريك  8

  هميشه
باالي شهر 16 1370

  شهر پايين
اينجا بدون   24  1380

  من
1389  

  
  اعتبار 

شود. اين چهار معيار  ) تضمين مي1998هاي اين مقاله با معيارهاي ليبيك و ديگران ( اعتبار يافته
هستند. تالش شده است كه با جامعيت شواهد،  2و سادگي 1مند بودن ، انسجام، بينش1وسعت

 
1. Width 
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ها و تفاسير  برآورده شود. چون نتايج زياد، متكثر و چندگانه بودند تالش شد تا يافته» وسعت«
ها را  هاي موردنظر را ببينند يافته بازنويسي شوند. اميد است خوانندگان اگر فيلم» منسجم«صورت  به

و گويي  حاصل خواهد شد. با كاستن از زياده» بينش مندي«سان  نو و اصيل قلمداد كنند و بدين
  شده است. نيز حاصل» سادگي«استفاده از مفاهيم كمتر، 

  
  ها  ارائه يافته

بندي و در ادامه  ها حاصل شدند، در سه دهة مجزا جمع هايي كه بعد از مشاهدات فيلم يافته
  نويسي شدند. گزارش

  
  : خصلت كاركردي اعضاء1360دهة 

عضاء خانواده قائل است. بدين معنا ها، خصلتي كاركردي براي ا گفتمان فيلم 1360رنگ: در دهة  پي
كند و از دست رفتن يكي از  كه حضور فيزيكي هركدام از اعضاء، انسجام خانوادگي را تضمين مي

ساز است. شيوة روايت گري فيلم اين مسئله را از طريق ساختار فيلم  افراد يا نبود يك عضو، بحران
مترسك)، مرگ ( ل مرگ مادر خانوادهكند. بدين نحو كه ابتدا رخدادهايي شام بازنمايي مي

بگذار زندگي كنم، ريحانه)، ( پدربزرگ)، طالق( بي چلچله)، ميل به نو شدن خانه بي( مادربزرگ
پيوندد. اين رخدادها نظم عادي  طوبي) به وقوع مي( گل مريم) و به زندان افتادن مادر( مرگ نوزاد

اي را به  شوند يا خانوادة هسته شي خانواده ميزندگي خانوادگي را از حالت تعادل خارج و باعث واپا
مرگ و تولد) و در چهار ( كنند. عامليت اين رخدادها در سه مورد تقدير يك خانوادة ناقص بدل مي

گرايي، نوگرايي، بزهكاري، خشونت) هستند. در ادامه، در فيلم  جمع( اجتماعي - مورد فرهنگي
پيوندد و روايت فيلم وضعيت  ستند، به وقوع ميفرهنگي ه –رخدادهاي ديگري كه همگي اجتماعي 

 مترسك)، آشنايي با آقا جواد و مرگ او( گرداند. ازدواج مجدد پدر امور را به حالت متعادل بازمي
بگذار زندگي ( پدربزرگ)، ازدواج دوبارة زن و شوهر باهم( بي چلچله)، احترام و عالقه به پدر بي(

ريحانه) اين ( طوبي) و بازگشت به زادگاه( م)، يافتن كودكگل مري( كنم)، باردارشدن دوباره زن
رخدادهاي دوم هستند. براي وقوع رخداد دوم، گفتمان فيلم، عناصري از متن مثل كنشگري 

عنوان يك عامليت  كند و مدخليت آن را به گيرد، منسجم مي ها يا واقعيت موجود را مي شخصيت
كند.  دوستي، احترام به پدر، حمايت شوهر و ايثار مادرانه) تضمين مي عرف، نوع( فرهنگي - اجتماعي

خواني دارند. بدين معنا  هم 1360ي  اجتماعي دهه- ها با ابعاد گفتماني گفتمان سياسي اين عامليت
                                                                                                                                   
1. Insightfulness 
2. Parsimony 
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اند و عالقه و احترام به پدر،  خورده هاي سنتي گره هاي عرفي به دال ارزش دوستي و ارزش كه نوع
ها  هاي خانوادگي، وحدت و ايثار از آن هايي هستند كه ارزش مادرانه و حمايت شوهر عامليت ايثار

هاي گفتمان  هاي رقيب مثل نوگرايي طردشده و دال هاي گفتمان كنند. در اين ميان، دال حمايت مي
 1360هاي دهة  اي از روايت فيلم خالصه 3كنندة انسجام خانواده هستند. جدول  مدار، تضمين ارزش

  دهد. را به دست مي
 1360هاي دهة  : فيلم3 جدول

  عامليت  نتيجه  رخداد دوم عامليت نتيجه رخداد اول  فيلم

  مرگ مادر  مترسك
تبديل خانوادة

اي به  هسته
  ناقص

ازدواج مجدد   تقدير
  پدر

تبديل خانواده 
ناقص به 

  اي هسته
  عرف

مرگ  چلچله بي بي
  مادربزرگ

احساس تنهايي
آشنايي با آقا   تقدير  كودك

  جواد
جانشيني غير 

  دوستي نوع  جاي پدر به

ميل به   پدربزرگ
  نوشدن خانه

فرستادن
پدربزرگ به خانه 

  سالمندان
  نوگرايي

پدربزرگ فرار
از خانه 
  سالمندان

انسجام 
  خانوادگي

احترام و 
عالقه به 

  پدر
بگذار زندگي 

گيري  شكل  ازدواج دوباره  گرايي جمع  واپاشي خانواده  طالق  كنم
  عرف  دوباره خانواده

  باردارشدن زن  تقدير  واپاشي خانواده  مرگ نوزاد  گل مريم
بازيابي سالمت 
زن و انسجام 

  خانواده

حمايت 
  شوهر

زنداني شدن  طوبي
بزهكاري  واپاشي خانواده  زن

سپردن كودك   يافتن كودك  مرد
  به خانواده جديد

ايثار 
  مادرانه

خشونت  واپاشي خانواده  طالق  ريحانه
  مرد

بازگشت به 
  عرف  ازدواج مجدد  زادگاه

  
  1360نمايي خانواده در دهة باز

از اعضا نسبت به   چهار فيلم)( سه فيلم) و پرخاشگرايانه( ها: دودسته كنش حمايت گرايانه كنش
هايي هستند كه احترام و همدلي اعضا نسبت به  گرايانه كنش هاي حمايت زند. كنش سايرين سر مي

مترسك)، بازي با كودك، احترام به پدر و ( ها دهند. محبت و مهر پدر و مادر به بچه نشان ميهم را 
پدربزرگ)، همكاري و همدلي مرد و زن در امور خانه و خنده و شادي بين اعضا (گل ( سفر رفتن

هاي آكنده از خشونت و  هاي پرخاشگرايانه، كنش اند. كنش گرايانه مريم) مصاديق كنش حمايت
 گويي به مرد سازند. خشونت كالمي و فيزيكي عليه زن و كودك، متلك ره ميان اعضا را برميمشاج
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بگذار زندگي كنم)، ازدواج اجباري، ( بي چلچله)، مشاجره زياد زن و مرد، دعوا بر سر امور جزئي بي(
ه) ريحان( طوبي) و خشونت كالمي و فيزيكي عليه زن( عدم محبت پدر به كودك، مشاجره زن و مرد

  .1ي اعضا نسبت به هم است هاي پرخاشگرايانه ازجمله مصاديق كنش
رفته خانواده توسط عضو يا  كنشگري نيابتي: منظور از كنشگري نيابتي ايفاي نقش عضو ازدست

پسر خانواده، » مترسك«ساير اعضاي خانواده است. در پنج فيلم شاهد كنشگري نيابتي هستيم. در 
» ريحانه«شوهر و در » طوبي«پدر خانواده، در » بگذار زندگي كنم«، در آقا جواد» بي چلچله بي«در 

گيرند. عموماً اين ايفاي نقش با شكست  شده از خانواده را بر عهده مي نيز شوهر مسئوليت عضو خارج
دست و پايي در انجام امور خانه مثل آشپزي و استيصال در مراقبت از كودك از  همراه است. بي

ي اين امر هستند. گفتمان فيلم با تأكيد بر ناتواني فرد در اجراي نيابتي كنش، ترين نمودها مهم
  سعي دارد بر وجود كاركردي اعضا صحه بگذارد.

  
  : پروبلماتيك شدن فرديت1370دهة 

كند. با اين تفاوت كه  تبعيت مي 1360نيز از الگوي دهة  1370هاي دهة  رنگ در فيلم پي رنگ: پي
با پروبلماتيك شدن سوژه بودگي اعضا همراه است. بدين معنا كه فرديت عامليت وقوع رخدادها 

هاي  عاملي در از بين رفتن ثبات و در همان حال عاملي براي بازگشت انسجام خانواده است. در فيلم
راز گل شب ( بار براي هميشه)، سوختن چهره مادر يك( اين دوره رخدادهاي طالق در حال وقوع

زن امروز)، سفر ( مادرم گيسو)، به زندان افتادن پدر( درد مشترك)، مرگ مادر( بو)، سرطان رحم زن
افتند. نتيجة  پايان) و ازدواج (شهرت) اتفاق مي شب بي( شور زندگي)، كتك زدن زن( مادر به خارج

درد ( اي به خانوادة ناقص است. در يك مورد اين رخدادها در بيشتر موارد تبديل خانوادة هسته
گيرد.  اي جديد شكل مي شود و در يك مورد (شهرت) خانواده تغييري حاصل نمي مشترك) هيچ

 - مرگ، حادثه سوختن و بيماري) و در پنج مورد فرهنگي( عامليت اين رخدادها در سه مورد تقدير
ميل مرد به تحرك اجتماعي، بزهكاري، ميل مادر به ادامه تحصيل، خيانت مرد، عاشق ( اجتماعي

بار  يك( اندازد. بارداري ناخواسته ت. سپس گفتمان فيلم، رخداد دوم را به كار ميشدن مرد و زن) اس
 خانواده مادرم گيسو)، مرگ دختر( راز گل شب بو)، ازدواج مجدد پدر( براي هميشه)، برماليي راز

 
  البته در فيلم پدر بزرگ بعد از وقوع رخداد اول، خشونت فيزيكي، مشاجره زن و مرد و بي حرمتي به پدر نيز در فيلم .1

بك به عقب، فضاي خشونت آميز خانواده را به شود، اما در دو فيلم با كنش پرخاشگرايانه، روايت فيلم با فلش  ديده مي
ها تالش دارد كه با وقوع رخداد دوم فضاي موجود در زمان  دهد و گفتمان فيلم گذشته (قبل از انقالب اسالمي) ربط مي

هاي دهة  دوران بعد از انقالب) را بيشتر مملو از صفا و صميميت بازنمايي كند. نكته قابل توجه در كنشگري فيلم( حال
هاست. خشونت فيزكي مثل سيلي زدن به چهرة كودك تا حدودي  ، خشونت عريان عليه كودكان در برخي فيلم1360

 كند. امري طبيعي جلوه مي
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شهرت) اين رخدادها هستند. نتيجه ( پايان) و كرايه رحم شب بي( شور زندگي)، برماليي خيانت(
اي مبدل شده و انسجام خانوادگي  آن است كه در پنج فيلم خانوادة ناقص به خانوادة هسته رخدادها

پيوندد ولي  درد مشترك و مادرم گيسو) رخداد دوم به وقوع نمي( بين در دو فيلم گردد. دراين بازمي
شود. البته در فيلم شهرت خانواده درنهايت از هم  انسجام هرچند در نبود يك عضو حفظ مي

برد در دو مورد تقدير و  پاشد. ماهيت عامليت رخدادهايي كه فيلم براي بازگشت تعادل به كار مي مي
مند افراد است. بدين معنا كه تالش دختر خانواده براي يافتن  در چهار مورد سوژه بودگي نيت

هاي  هويت، عشق پدر، تمايل صرف زن به شهرت و پول و نيز دخالت دوست صميمي عامليت
اندازد. دخالت  اي هستند كه گفتمان فيلم در جهت تغيير در وضعيت خانواده به كار مي يانهفردگرا

تأثير  1370اجتماعي دهة  –گفتمان فيلم در ساخت روايي در اين دوره نيز از گفتمان سياسي 
جويي، عشق پدر و تمايل شهرت با ابعاد گفتماني فردمحوري، ثروت  يعني، هويت پذيرفته است؛

هاي اين  عناصر روايي فيلم 4زندگي تجملي قرابت معنايي نزديكي دارند. در جدول شمارة  محوري و
  دهه آورده شده است.

 1370هاي دهة  : فيلم4جدول  شماره 

رخداد  فيلم
رخداد  عامليت  نتيجه  اول

  عامليت  نتيجه  دوم

  بار براي يك
  هميشه

طالق در 
  حال وقوع

تبديل خانواده
اي به  هسته

  ناقص

بهميل
تحرك 
  اجتماعي

بارداري 
  ناخواسته

تبديل 
خانواده ناقص 

  اي به هسته
  تقدير

راز گل شب 
  بو

سوختن 
  چهره زن

تبديل خانواده
اي به  هسته

  ناقص
برماليي   تقدير

  راز

تبديل 
خانواده ناقص 

  اي به هسته
  جويي هويت

سرطان   درد مشترك
  رحم

عدم بچه
دارشدن ولي 
  حفظ خانواده

  -   -   -   تقدير

  مرگ مادر  گيسومادرم 
تبديل خانواده

اي به  هسته
  ناقص

ازدواج   تقدير
  مجدد پدر

تبديل 
خانواده ناقص 

  اي به هسته
  عشق پدر

به زندان   زن امروز
  افتادن پدر

تبديل خانواده
اي به  هسته

  ناقص
  -   -   -   بزهكاري

مادر  سفر  شور زندگي
  به خارج

تبديل خانواده
اي به  هسته

  ناقص
مرگ   فرديت

  دختر

 تبديل
خانواده ناقص 

  اي به هسته
  تقدير
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رخداد  فيلم
رخداد  عامليت  نتيجه  اول

  عامليت  نتيجه  دوم

كتك زدن  پايان شب بي
برماليي  خيانت پدر  بحران در خانواده  زن

  دخالت دوست  دوام خانواده  خيانت

گيري  شكل  ازدواج  شهرت
  كرايه رحم  عشق مرد  خانواده

ناكامي 
زوجين و 
  طالق

تمايل 
فردگرايانه به 
  پول و شهرت

  
  1370ي  بازنمايي خانواده در دهه

تقسيم  در سه دسته قابل 1370هاي دهة  هاي موجود در روابط خانوادگي در فيلم ها: كنش كنش
هاي حمايت  هاي فاقد محبت. كنش هاي پرخاشگرايانه و كنش هاي حمايت گرايانه، كنش است: كنش

طبعي  راز گل شب بو) احترام متقابل و شوخ( گرايانه در رابطه صميميانه و محترمانه پدر با دختر
زن ( مادرم گيسو)، عطوفت مادر به فرزندان( وگوي اعضا درد مشترك)، محبت پدر و گفت( زوجين

شور زندگي) و روابط عاشقانه زن و مرد پيش از رخداد ( وگو امروز)، روابط صميمانه همراه با گفت
درباره امور جز برقراري روابط صميمانه  مالحظه آن است كه اعضا به  شهرت) هستند. نكته قابل( دوم

هاي پر از كينه و نفرت بين زن و  هاي پرخاشگرايانه در ديالوگ كنند. كنش وگو مي زندگي باهم گفت
هاي فاقد  خورد. كنش پايان) به چشم مي شب بي( زن امروز) و خشونت فيزيكي مرد عليه زن( مرد

ها  و مرد در فيلم ها بيشتر در روابط زن هايي هستند مابين صميميت و تنفر. اين كنش محبت كنش
بار براي هميشه)، رابطه سرد و  يك( توجهي مرد به زن خورند. مرافعه زن و مرد و بي به چشم مي

شهرت) از مصاديق اين دسته ( تفاوت زوجين راز گل شب بو) و ارتباط سرد و بي( روح مرد با زن بي
اشگرايانه در بين والدين هاي فاقد محبت و پرخ هاي ميان اعضا خانواده كنش كنش هستند. در كنش

بنابراين در اين دهه  شود؛ هاي حمايت گرايانه در رابطه والدين با فرزندان بيشتر بازنمايي مي و كنش
ها  يافته است و خشونت فيزيكي عليه كودكان اصالً در فيلم شدت كاهش خشونت عليه فرزندان به

  شود. نمايش داده نمي
ه كنشگري نيابتي وجود دارد. كنشگري نيابتي مادر در راز گل كنشگري نيابتي: در پنج فيلم اين ده

شب بو، دختر خانواده در مادرم گيسو، مادر در زن امروز، دختر در شور زندگي و زن ناشناس در 
يعني، در نبود عضو خانواده كه براثر  افتد. اين كنشگري با موفقيت همراه است؛ شهرت اتفاق مي

خوبي آن  گيرد و به شده است، يكي از اعضا وظايف وي را به عهده مي مرگ، بزهكاري، سفر و... حادث
بنابراين شاهديم كه  اي كه ناقص بودن خانواده عملكرد آن را مختل نكند؛ گونه كند. به را ايفا مي

  سوي تأكيد و پذيريش فرديت افراد در تنظيم امور خانواده حركت كرده است. گفتمان فيلم به
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  اختار و شكست فرديت: پيچيدگي س1380دهة 
ها  ها راوي به سمت پيچيدگي در حال حركت است. در اين فيلم 1380هاي دهة  ساختار روايي فيلم

گيرد و  كنند، حركت در طول زمان در بازنمايي رخدادها دائم سوي عقب و جلو را پيش مي تغيير مي
ها حتمي است.  ي فيلم هحال وقوع رخداد اول در هم كند. بااين مكان تيز به طبع آن تغيير مي
صورتي)، ازدواج ( شهر)، جدايي مكاني زن و مرد باالي شهر پايين( درگيري و درنهايت مرگ مادر

پايان راه)، مواجهه اتفاقي زن با نامزد ( بربادرفته)، مرگ پدر( نفس)، جدايي مكاني زن و مرد هم( دوم
شب شب مهتابِ)، خيانت زن و مرگ ام( انعكاس)، بارداري ناخواسته و بيماري مزمن مرد( سابق

اينجا بدون من) رخدادهايي هستند كه در منجر ( باغ قرمز) و آشنايي دختر با دوست برادر( كودك
يك فيلم)، همدلي بيشتر ( چهار فيلم)، واپاشي خانواده( اي با خانوادة ناقص به تبديل خانوادة هسته

امليت اين رخدادها در پنج فيلم تقدير و در شوند. ع يك فيلم) مي( يك فيلم) و نگراني زن( اعضا
افتد و در شش  بين در سه فيلم رخداد دوم اتفاق نمي چهار فيلم فرهنگي و اجتماعي هستند. دراين

 صورتي)، جنون زن و مرد( شهر)، قصد ازدواج مرد باالي شهر پايين( گيري مرد فيلم، گروگان
انعكاس) و ( فته)، آستانه جدايي زن و مردبربادر( نفس)، شكست تجاري مرد در مقابل زن هم(

ها رخداد دوم همگي فرهنگي و  پيوندد. عامليت باغ قرمز) به وقوع مي( وسيله پدر ارتكاب قتل به
آلوده به كشور، عشق مرد،  نظمي نهادي در ورود خون اي مرد و بي اجتماعي (جنون لحظه

آن، انتقام و خودسري پدر در مقابل  حساب زن با مرد، سوءظن و رفع زني ديگران، تسويه برچسب
شود و در دو فيلم ازدواج مجدد  قانون) هستند. درنهايت نيز در چهار فيلم خانواده دچار واپاشي مي

توان گفت كه عامليت رخدادهاي اول در اين  بنابراين مي دهد؛ زن و مرد و دوام خانواده روي مي
اجتماعي قادر نيستند كه وضعيت را به حالت  و عامليت فرهنگي و ها بيشتر تقديري هستند فيلم

اي را بازنمايي  ها گفتمان فيلم خانوادة از هم واپاشيده سابق برگردانند. درمجموع، در بيشتر اين فيلم
نظمي نهادهاي اجتماعي نشئت گرفته است.  ها و حتي بي كند كه از شكست اعضا يا اشتباه آن مي

هاي اين دوره از آن بخش از ابعاد گفتماني دهة  اجتماعي در فيلم –هاي فرهنگي  مدخليت عامليت
فرديت و عشق دنيوي). ( است 1380ي  اند كه منتج از گفتمان نيمه اول دهه تأثير پذيرفته 1380

تنها ابعاد فرديت محور را راديكاليزه كرده است. مثالً  1380گفتمان عدالت محوري نيمه دوم دهة 
عنوان يك  اند يا سوي ديگر ّآن را به سو يا آن را امر محال نشان داده يك با بازنمايي خيانت از

  اي از عناصر روايت آورده شده است. خالصه 5اند. در جدول  اخالقي صرف معرفي كرده بي
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 1380هاي دهة  : فيلم5جدول 
  عامليت  نتيجه  رخداد دوم عامليت نتيجه رخداد اول  فيلم

باالي شهر 
  شهر پايين

مادر  درگيري
خانه،  با صاحب

  مرگ مادر

تبديل خانواده 
اي به  هسته

  ناقص

حادثه 
 اجتماعي

  تقدير)(

گيري  گروگان
  واپاشي خانواده  پدر

آلود و  خون
اي  جنون لحظه

مرد براي حفظ 
  خانواده

جدايي مكاني   صورتي
  زن و مرد

تبديل خانواده
اي به  هسته

 ناقص

ناسازگاري زن 
  و مرد

قصد ازدواج 
ي پدر و ناكام

 وي

تبديل خانواده 
ناقص به 

  اي هسته

عشق پدر، 
  گفتگوي دوباره

گيريشكل  ازدواج  نفس هم
 خانواده

آشنايي
 اتفاقي

جنون مرد و 
زني و  برچسب  واپاشي خانواده زن

  گرايي جمع

  جدايي مكاني  بربادرفته
تبديل خانواده

اي به  هسته
 ناقص

كردن زنفدا
براي پيشرفت 

 شغلي

شكست در 
مزايده مرد 
  در مقابل زن

  واپاشي خانواده
حساب  تسويه
سوژه ( زن

  بودگي زن)

بيماري و مرگ  پايان راه
 پدر

همدلي اعضاي
        تقدير جاماندهبه

  انعكاس
مواجهه اتفاقي 

زن با نامزد 
  سابق

زمين خوردن
نامزد و 

بيمارستان 
 رفتن

  تقدير
سوءظن و 

آستانه 
  جدايي

سوءظن و رفع   دوام خانواده
  آن

امشب شب 
  مهتابِ

بارداري
ناخواسته زن و 
بيماري مزمن 

 مرد

        تقدير  واپاشي خانواده

خيانت زن و   باغ قرمز
  مرگ كودك

تبديل خانواده 
اي به  هسته

  ناقص

  ميل زن و
  بزهكاران

ارتكاب قتل 
  واپاشي خانواده  توسط پدر

انتقام مرد از 
مظنون و 

خودسري در 
  مقابل قانون

اينجا بدون 
  من

آشنايي يلدا با 
  ازدواج  دوست احسان

ميل مادر به
خوشبختي 

 دختر
      

  
  1380بازنمايي خانواده در دهة 

هاي ديگري نمايش داده  هاي حمايتي، انواع كنش جز كنش به 1380هاي دهة  ها: در فيلم كنش
حمايت و محبت گيرند.  هاي پرخاشگرايانه و فاقد محبت قرار مي شدت بين كنش ازنظرشود كه  مي
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 صميميت پدر با فرزند و مادر با فرزند شهر)، باالي شهر پايين( مرد و محبت به كودكمتقابل زن و 
بربادرفته)، رابطه ( نفس)، احترام متقابل مرد و زن هم( ها صورتي)، عطوفت پدر با فرزندخوانده(

)، محبت پدر به ( محترمانه با مادر (پايان راه)، حمايت زن از مرد و بالعكس امشب شب مهتابِ
اينجا بدون من) ( خواهر - ي حمايتي برادر باغ قرمز) و صميميت مادر با فرزندان و رابطه( كودك

 برادر - مرد، خواهر - بين زن» هاي جدلي كنش«اما  ازجمله نمودهاي كنش حمايتگرايانه هستند؛
) و  صورتي،( (انعكاس و امشب شب » هاي همراه با سوءظن كنش«پايان راه، امشب شب مهتابِ

) ن دارم «گويد  مثال در فيلم صورتي وقتي زن به مرد مي عنوان ها وجود دارد. به يز در فيلممهتابِ
هاي  اي از كنش جدلي است. منش نمونه» شم خوشحال مي« دهد ، مرد پاسخ مي»ميرم براي هميشه

گيرد و  هايي مستتر است كه از عدم اعتماد زوجين به هم مايه مي همراه با سوءظن هم در ديالوگ
  شكاكيت در روابط مستتر است. نوعي

شهر و صورتي) است  باالي شهر پايين( كنشگري نيابتي: از بين نه فيلم اين دوره تنها در دو فيلم
نفس است كه  گيرد و در فيلم هم كه با خروج زن از گفتمان فيلم، مرد نقش نيابتي را به عهده مي

گونه  ها هيچ اما در ساير فيلم كند؛ تقبل ميكند و مرد نقش مادرانه را  زن در بيرون خانه كار مي
بنابراين گفتمان فيلم اين دوره هيچ مسئوليت نيابتي براي  شود؛ كنشگري نيابتي بازنمايي نمي

  كند. كند و از افتادن در اين حيطه حذر مي ها تعريف نمي شخصيت
  

  گيري خالصه و نتيجه
هاي سينماي ايران از خانواده در سه  ايي فيلمدر اين مقاله به دنبال اين هدف بوديم كه شيوة بازنم

 - هاي سياسي را موردبررسي قرار دهيم و پيوند آن را با گفتمان 1380و  1370، 1360دهة 
  كنيم: اجتماعي هر دهه تحليل كنيم. نتايج را در دو بخش گفتمان و بازنمايي تشريح مي

اجتماعي بعد از انقالب  - اي سياسيه هاي خانوادگي با گفتمان طوركلي گفتمان فيلم گفتمان: به
، گفتمان سنت با گفتمان انقالب 1357پوشاني دارند. بعد از انقالب اسالمي در سال  در هر دوره هم

مدار را در  هاي گفتمان ارزش هاي رقيب پايه و گفتمان اسالم مفصل يافتند و با طرد عناصر گفتمان
سياست و اجتماع به سطح فرهنگ سرريز شد و  مدار از سطح بنا نهادند. گفتمان ارزش 1360دهة 

ي  هاي سينمايي متجلي ساخت. اين تجلي، در شيوه خود را در محصوالت فرهنگ و ازجمله فيلم
بر خصلت  1360هاي دهة  ها نيز نمود يافت. گفتمان فيلم ها يعني در گفتمان فيلم روايت گري فيلم

هاي خانوادگي موردمطالعة اين مقاله  نگ در فيلمر كاركردي همة اعضا تأكيد دارد و لذا ساختار پي
شود كه همگي  هايي تضمين مي اي چيده شده است كه انسجام خانوادگي به مدد عامليت گونه به
اند. گفتمان  هاي خانوادگي، وحدت و ايثار روكش شده مثل ارزش 1360واسطة گفتمان كلي دهة  به
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ين دهه است، گفتمان نوسازي لقب دارد كه كه عينيت تغييرات سياسي و اجتماعي ا 1370دهة
كه اين  هاست. درحالي عنوان عامليت تغيير در ساختار فيلم مالزم با پروبلماتيك شدن فرديت به

هاي اين  كند گفتمان فيلم هاي فرديت، عشق زميني، زندگي تجمالتي و... را روكش مي گفتمان دال
نيز ضمن  1380ها هستند. گفتمان دهة لدوره نيز در شيوة روايتگري خود وامدار همين دا

سازند و بخش  هاي اين دوره نيز خود را عيان مي هاي قبل در گفتمان فيلم گيري از ابعاد گفتمان بهره
سازد. اين تضاد  ها عيان مي ي گفتمان عدالت، نوعي از راديكاليزه شدن اخالق را در فيلم مفصل يافته

دارند.  ت كه با پيچيدگي روايي از واپاشي خانواده پرده برميهايي شده اس گفتماني باعث توليد فيلم
هايي كه با گفتمان كالن هر دوران در تضاد هستند در  توضيح اين امر الزامي است كه عامليت

  هاي هر دوره حضور دارند اما وجه غالب با گفتمان هژمونيك است. فيلم
  

 : روند تغييرات گفتماني و خانواده6جدول 
  خانواده  گفتمان فيلم سياسي اجتماعيگفتمان دهه

 انسجام خانوادهخصلت كاركردي اعضامدارارزش 1360

 دوام خانوادهپروبلماتيك شدن فرديتنوسازي 1370

 واپاشي خانوادهپيچيدگي روايي و شكست فرديتنوسازي و عدالت 1380

 
روابط خانوادگي افراد با افزايش  1380 به دهة 1360طوركلي با حركت از دهة  بازنمايي: به

هاي پرخاشگرايانه ميان اعضا  تر شده است. در اين سير، از ميزان كنش هاي متعدد، پيچيده كنش
 1380گيرد و به سمت اواخر دهة  هاي فاقد محبت جاي آن را مي شود و كنش خانواده كاسته مي

كه كنش متقابل اعضاي  تر آن . دقيقيابد هاي جدلي و همراه با سوءظن بين زن و مرد نمود مي كنش
ها شده است. كنش حمايت گرايانه و كنش  هاي گوناگوني در فيلم گيري كنش خانوادگي موجب شكل

هاي جدلي  هاي فاقد محبت، كنش ها كنش اند كه در بين آن پرخاشگرايانه دو سر طيفي را اشغال كرده
هاي حمايت گرايانه و  كنش 1360اي دهة ه گيرند. در فيلم هاي همراه با سوءظن قرار مي و كنش
رو خشونت عريان عليه  هاي پرخاشگرايانه از كنش متقابل بين اعضا نمود بيشتري دارد. ازاين كنش

از شدت  1370هاي پرخاشگرايانه در اين دهه كامالً مشهود است. در دهة  كودكان در ذيل كنش
دهند،  محبت كه از رابطة سرد اعضا خبر ميهاي فاقد  شود و كنش هاي پرخاشگرايانه كاسته مي كنش

يابد و خشونت فيزيكي عليه كودكان اصالً در  شدت كاهش مي يابد. خشونت عليه كودكان به نمود مي
هاي جدلي و همراه با سوءظن  هاي قبلي، كنش جز كنش به 1380شود. در دهة  ها بازنمايي نمي فيلم
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يابتي نيز نوعي كنشگري است كه فرد به نيابت از عضو شود. كنشگري ن ها نشان داده مي نيز در فيلم
گفتمان فيلم با تأكيد بر ناتواني فرد  1360گيرد. در دهة  رفته خانواده وظايف او را به عهده مي ازدست

اين كنشگري با موفقيت  1370دهد. در دهة  در اجراي نيابتي كنش، وجود كاركردي اعضا را نشان مي
كنشگري  1380هاي دهة  ديت پروبلماتيك شده است و در بيشتر فيلماجرا همراه است چراكه فر

  نگاه كنيد. 6شود. به جدول  نيابتي اصالً بازنمايي نمي
  

 هاي خانوادگي در سه دهه : انواع كنش7جدول 

كنش  دهه
  پرخاشگرايانه

كنش فاقد
  محبت

كنش همراه با
كنش حمايت   كنش جدلي  سوءظن

  گرايانه
1360  *   -   -   -  *  

1370  *  *   -   -  *  

1380  *  *  *  *  *  

  
كه مالزم با گفتمان ارزشمداري  1360دهد كه با گذر از دهة  حاضر نشان مي  هاي مقاله يافته

ي  هاي هفتاد و  نيمه اول دهه هاي دهه بود كه از انسجام و وحدت خانواده حمايت مي كرد، گفتمان
ي دوم دهه هشتاد (گفتمان  هشتاد (گفتمان سازندگي و گفتمان اصالحات) و حتي گفتمان نيمه

عدالت كه نوعي گفتمان بازگشت بود)، همگي از نوعي ايدئاليسم فاصله گرفته و همگام با تغييرات 
هاي پساارزشي همگي در برساخت  فرهنگي جامعه شده اند. بدين معنا كه با گذر زمان، گفتمان
 كنند كه آكنده از پيچيدگي روابط سينمايي خود از خانواده، به سمت نوعي واقع گرايي حركت مي

خانوادگي، فرديت پروبلماتيك و كاهش خشونت عليه كودكان و زنان است. اين نوع بازنمايي 
هايي را در نظام خانواده متصور است كه همگي از ارزشهاي سنتي فاصله گرفته و  گفتماني، عامليت

  آورند.  الجرم واپاشي خانواده را به ارمغان مي
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  پيوست: نمونة تحليل
  )1365بگذار زندگي كنم (

دربارة زوج جواني است كه با داشتن دو فرزند از هم » بگذار زندگي كنم«داستان فيلم: داستان فيلم 
اند. مرد كه حسابدار بوده اينك بيكار است و در نگهداري فرزندان و كار خانه ناتوان  طالق گرفته

رگشته و دوباره ي پدري با مشكالتي مواجه است. اين دو درنهايت به هم ب است. زن نيز در خانه
  كنند. ازدواج مي

كه شروع  كند. با اين عنوان رخداد اول فيلم معرفي مي را به »طالق«گفتمان فيلم: گفتمان فيلم، 
روايت پس از وقوع طالق است اما فيلم با فلش بك به گذشته، شرايط خانوادگي پيش از طالق را 

كند تا رخداد طالق جريان روايت را تغيير دهد. هرچند اين زن و شوهر درباره كار خانگي  مجسم مي
راتي دارند اما علت طالق، دخالت مادر و خواهر هركدام از زوجين و توازن قدرت در خانه مشاج

مثال، در سكانسي  عنوان دهد. به . گفتمان فيلم با چند ديالوگ اين امر را به مخاطب انتقال مي1است
شما منو پر كردين كه دست روي فريده بلند كنم. از «گويد  رود و به وي مي مرد پيش مادرش مي
تر  اگه محكم«گويد  و مادر در جواب مي» ه هيچ، حرمت بينمون از بين رفتكتكم دردي دوا نشد ك

است. گفتمان فيلم واپاشي خانواده را همراه با  واپاشي خانوادهنتيجة طالق، ». زده بودي اثر داشت
ها  سختي به كارهاي بچه سوزاند، به كند. مرد غذا را مي مصائب زيادي براي زن و مرد بازنمايي مي

جا  آميز است. زن نيز كه به خانه پدرش رفته در آن حال كنش وي با كودكانش محبت ااينرسد ب مي
همراه » زن بيوه تا ديروقت بيرون چه مي كنه«رود اما دير آمدن وي با واكنش  به كالس خياطي مي
. شود كه دائم اشك بريزد و حتي كابوس ببيند تنگي مادرانگي باعث مي ها و دل است و نگراني از بچه

آورد. حال با ايجاد  پس گفتمان فيلم، بعد از وقوع طالق وضعيت سختي را براي زوجين به وجود مي
وشوهري كه در  گشايي صورت بگيرد. در اينجا زن عنوان بيننده منتظريم كه گره اين گره روايي ما به

انه دعوت كرده و ها، زوج مطلقه را به خ شوند. همسايه كنند وارد فيلم مي ها زندگي مي همسايگي آن
را وارد  2كنند. پس گفتمان فيلم اين عامليت ها بعد از يك مشاجره مفصل، دوباره باهم آشتي مي آن

ي خانواده است. با اين رخداد، انسجام خانواده  فيلم كرده و نتيجه، عقد مجدد و تشكيل دوباره
ن وحدت خانوادگي هاي سنتي محسوب شده كه متضم ش گرايي و عرف، ارز شود. جمع تضمين مي

 
ها  را به خود گرفت. هر چه خانواده »جمع گرايي«اي كد  دخالت اطرافيان نزديك در حوزه خصوصي خانوادة هسته .1

 جمع گراتر باشند، دايي و عمو و خاله و... دخالت بيشتري در امور خواهند داشت.

را به خود گرفت. عرف در واقع بين االذهانيت محلي در  »عرف«ها در حوزه خصوصي خانواده كد  دخالت همسايه .2
 د.ها اثر دار جامعة ايراني است كه بر انسجام خانواده
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 8ايران است. جدول  1360ي  مدار دهه ها، ناشي از گفتمان ارزش شوند. چنين پيوندي ميان دال مي
  است. 3برشي از جدول 

  
 تحليل فيلم بگذار زندگي كنم 8 جدول

  عامليت  نتيجه  رخداد دوم عامليت نتيجه رخداد اول  فيلم

واپاشي  طالق  بگذار زندگي كنم
گيري دوباره  شكل  ازدواج دوباره  گرايي جمع  خانواده

  عرف  خانواده

  
 منابع

  ، تهران: سمت.شناسي خانوادة ايراني جامعه)، 1386(آزاد ارمكي، تقي 
، تهران: انتشارات فرهنگ و هاي سينمايي در ايران دگرگوني اجتماعي و فيلم ٱ)1383( پرويز اجاللي،

 انديشه.

 تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.، شناسي خانواده جامعه ٱ)1380( اعزازي، شهال
  .7- 34: 52، شماره هاي ارتباطي پژوهش ،"روند نمايش خانواده در تلويزيون")، 1386( اعزازي، شهال

  محمدرضا ليراوي، تهران: انتشارات سروش. ، ترجمهروايت در فرهنگ عاميانه)، 1380آسابرگر، آرتور (
 ، ترجمه حسين قاضيان، تهران: نشر ني.العات خانوادهدرآمدي بر مط)، 1384برناردز، جان (

تحقيقات ، "سينمايي يه حبه قند  بازنمايي خانواده در فيلم")، 1392( بشير، حسن و اسكندري، علي
  143- 161: 2، دوره ششم، شماره فرهنگي

ن: ، تهراشناسي سياسي ايران: دوره جمهوري اسالمي اي بر جامعه ديباچه)، 1384( بشيريه، حسين
 نشر نگاه معاصر.

  ، ترجمة فتاح محمدي، تهران: نشر مركز.هنر سينما)، 1377بوردول، ديويد و كريستين تامسون (
 ، تهران: انتشارات فرهنگ گفتماني.گفتمان و تحليل گفتماني)، 1379( تاجيك، محمدرضا
دكتر محمد  ، ترجمه:شناسي اجتماعي، درآمدي بر زبان و اجتماع زبان)، 1376تراد گيل، پيتر (

  تهران: انتشارات آگه. طباطبايي،
-1390( تن دال: تحول فرهنگ سياسي در سينماي پرمخاطب ايران)، 1392( حسيني، سيد مجيد

 ، تهران: رخداد نو.)1357
 ، تهران: پژوهشگاه انديشه اسالمي.جريان شناسي سياسي در ايران)، 1390( دارابي، علي

فصلنامه مطالعات ، "بررسي دوره موسوم به اصالحات در نظام سياسي ايران")،1386دانشيار، عليرضا (
 215-245: 11، شماره انقالب اسالمي
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، ترجمه دكتر ميشل فوكو: فراسوي ساختارگرايي و هرمنوتيك)، 1376دريفوس، هيوبرت و رابينو، پل. (
  حسين بشيريه، تهران، نشر ني.

، گزينش و ويرايش: مراد فرهاد پور، مازيار اسالمي، اميد مهرگان، اسالوي ژيژك)، 1384ژيژك، اسالوي (
 تهران: گام نو.

، شماره فصلنامه ژئوپليتيك، " تبديل ژئوپليتيك جنگ به ژئوپليتيك صلح")، 1385( سريع القلم و ديگران
  .44- 22: 4و  3

، " بازنمـايي طـالق در سـينماي دهـه هشـتاد ايـران      ")، 1395سلطاني گردفرامرزي، مهدي و پاكزاد، احمد (
  .79-107: 33، سال هفدهم، شماره ارتباطات –مطالعات فرهنگ 

شناختي خانواده سنتي در سينماي ايران: بررسـي مـوردي سـينماي     سركوب نشانه")، 1392( شالچي، وحيد
  .116-93ره اول: ، سال اول، شمامطالعات جنسيت و خانواده، "1385تا  1380هاي  پرمخاطب سال

هاي  تحليل جنسيتي بازنمايش ساخت خانواده در سريال")، 1385صادقي فسايي، سهيال، و كريمي، شيوا (
  .19- 83: 3، شماره 4، دوره مطالعات زنان، " تلويزيوني ايراني

ده شناختي تأثيرات مدرن شدن بر خانوا تحليل جامعه")، 1392صادقي فسائي، سهيال و عرفان منش، ايمان (
  .63-84، زن در فرهنگ و هنر، دوره پنجم، شماره يك: " ايراني و ضرورت تدوين الگوي ايراني اسالمي

  ها.تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه ، گروه مترجمان،تحليل گفتمان انتقادي)، 1387فركالف، نورمن. (
 تهران، نشر ني.هادي جليلي،  ، ترجمهدرآمدي بر پژوهش كيفي)، 1387فيليك، اووه (

، تهران: شناختي از گسست نظام و مردم در دهة دوم انقالب روايت آسيب)، 1380( قبار زاده، ناصر
 فرهنگ گفتمان

، " هاي ايراني چگونگي نمايش ازدواج و طالق در سريال")، 1386پور، اسماعيل ( قرباني، محمد و سعدي
 .57- 82: 5، شماره هاي ارتباطي پژوهش

 ، تهران: نشر ني.هاي هويتي ايران تطورات گفتمان)، 1387( كچويان، حسين
 ي محمد شهبا، تهران: هرمس.، ترجمههاي روايت نظريه)، 1386( مارتين، واالس

بازنمايي الگوي مصرف يك خانواده امريكايي: ") 1390( معيني فر، حشمت السادات و محمدخاني، نجمه
 .105 - 128: 13، شماره تحقيقات فرهنگي، " ها در اوقات فراغت سيمسون

  ي فتاح محمدي، تهران: مينوي خرد.، ترجمهگزيده مقاالت روايت)، 1388( مكوئيالن، مارتين
  ، ترجمه فتاح محمدي، تهران: هزاره سوم.گفتمان)، 1388( ميلز، سارا

، ترجمه هادي جليلي، نظريه و روش در تحليل گفتمان)، 1388( يورگنسن، ماريان و فيليپس، لوئيز
  تهران، نشر ني.
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