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چ*یده
هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که تصویر زن روشنفکر در سینمای 
پس از انقالب اسالم= چ;ونه برساخته شده است؟ برای نیل به این هدف از مفهوم 
«روشنفکر خاص» «میشل فوکو» و روش «تحلیل روایت» استفاده شد. حجم نمونه 
به شیوۀ هدفمند  است که  بین سال های ١٣۶٠‑١٣٩٠  تولیدشده  فیلم  شامل ١٣ 
گزینش  شده است. یافته ها نشان م= دهد که در سینمای پس از انقالب، زن روشنفکر، 
مناسبات  با  تقابل  در  با پوشش= مدرن است که  زن= مستقل، شاغل، تحصیلRرده 
«خانواده» حوزه  انقالب  از  پس  سینمای  در  ازاین رو،  است؛  قرار  گرفته  خانوادگ= 
اصل= فعالیت زنان روشنفکر بازنمایی شده است و روایت سینما از تحول شخصیت 
این زنان، روایت تغییر شRل برساخت «تقابل روشنفکر بوم= و روشنفکر غربی» 
در سال های پایان= دهه شصت، به برساخت «روشنفکر مدرن ایستاده و مقاوم» در 
دهه هفتاد و «روشنفکر مدرن شRست خورده» دهه هشتاد است؛ همچنین برساخت 
سینمایی این مفاهیم در راستای بازتولید گفتمان های سیاس=ـ  اجتماع= مسلط در هر 

دهه عمل م= کند.
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١. مقدمه| 

ــال  ــه دنب ــان ب ــای زن ــره و ارزش ه ــ$ روزم ــ$ را در زندگ ــه، تحوالت ــازی و مدرنیت ــد نوس رون
داشــته اســت؛ تحوالتــ$ چــون شهرنشــین$، بــاال رفتــن ســطح تحصیــالت، افزایــش مشــارکت 
ــر  ــدرت سیاســ$ و دیCــر عوامــل موجــب تغیی ــر در بنیان هــای ق سیاســ$ و اجتماعــ$، تغیی
ــا  ــ$، ب ــان ایران ــرات باعــث شــد کــه زن ــن تغیی ــان شــده اســت. ای ــت زن در نگرش هــا و هوی
تعــدادی هرچنــد انــدک، در جامعــۀ روشــنفکری حضــور یابنــد و بــه ایفــای نقــش بپردازنــد. 
همراهــ$ بــا مشــروطه خواهــان و تشــYیل انجمن هــای آزادی بخــش زنــان (آفــاری، ١٣٧٧) و 
تــالش بــرای مشــارکت در حیــات سیاســ$ و اجتماعــ$ و پاســداری از دســتاوردهای انقــالب 
مشــروطه (خســروپناه، ١٣٨١)، تأســیس مجله، نویســندگ$ و آگاه ســازی ســایر زنان در دوران 
پهلــوی اول، تــالش بــرای اخــذ حــق رأی و مشــارکت و مبــارزات سیاســ$ در دوره پهلــوی دوم 
و درنهایــت حضــور در حــوزه عمومــ$ در ســال های پــس از انقــالب اســالم$ ازجملــۀ ایــن 

ــه، ١٣٩٠). ــوند (اتحادی ــوب م$ ش ــا محس نقش ه
ســینمای ایــران بــه عملYــرد ایــن زنــان واکنــش نشــان داده و بــه برســاخت آنــان مبــادرت 
ورزیــده اســت؛ چراکــه فیلم هــای ســینمایی متن هایــی هســتند کــه بــر مبنــای مYانیســم های 
بازنمایــی عمــل م$ کننــد و م$ تــوان از آنهــا به عنــوان یYــ$ از ابزارهــای قدرتمنــد بــرای 
ــن  ــینما ایـ ــن رو سـ ــان آورد. از ای ــه می برســاخت مناســبات و هنجارهــای جنســیت$ ســخن ب
قابلیـــت را دارد که واســـطۀ درک مـــا از جامعـــه باشـــد و مـــا را در فهـم الیه هـای عمیق تـری از 

حیـــات اجتماعــ$ یاری رســـاند.
پیش انگاشــت اصلــ$ ایــن پژوهــش بــر ایــن دیــدگاه اســــتوار اســت که ســوژه زن روشــنفکر 
در ارتبــاط بــا دگرگون$ هــای اجتماعــ$ ـ سیاســ$ هــر دوره در متــون ســینمایی برســاخته 
ــران  ــن برســاخت را در ســینمای ای ــه آن اســت کــه نحــوه ای ــ$ مقال شــده اســت و هــدف کل
ــ$ در  ــ$ و سیاس ــای اجتماع ــر دگرگون$ ه ــد، تأثی ــل کن ــا ١٣٩٠ تحلی ــال های ١٣۶٠ ت در س
چCونگــ$ ایــن برســاخت و تحوالتــ$ را کــه ازلحــاظ محتوا پشــت ســر گذاشــته اســت، تفســیر 
نمایــد. دلیــل برگزیــدن ســوژه زن روشــنفکر آن اســت کــه موقعیــت زنــان در ســینمای ایــران 
 $Cموضــوع مجادلــۀ همیشــ nهمــواره مســئله مند بــوده و بازتعریــف نقــش اجتماعــ$ آنــان یــ
میــان گفتمان هــای مختلــف مبتنــ$ بــر ســنت و مدرنیتــه اســت و از طرفــ$ دیCــر روشــنفکران 
به عنــوان افــراد تعیین کننــده در معــادالت اجتماعــ$ ـ سیاســ$ و همچنیــن زنــان، همــواره از 

ــn هســتند. ــال نگاه هــای ایدئولوژی ــرای اعم ــا ب ــن گروه ه مهم تری
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 | در ایــن تحقیــق از نظریــه «روشــنفکر خــاص١»، «میشــل فوکــو٢» بهــره گرفتــه شــده اســت. 

فوکــو علیــه مفهــوم روشــنفکر عــام موضع گیــری کــرد و اعــالم داشــت کــه کار روشــنفکری 
ــای  ــای آرمان ه ــه ج ــاص ب ــنفکر خ ــر او روش ــه نظ ــود. ب ــادار مD ش ــرد معن ــای خ در حوزه ه
بــزرگ و ایجــاد تحــوالت کالن، مD کوشــد تــا نظام هــای مســتقر اجتماعــD چــون نظام هــای 
خانــواده، آموزشــD، پزشــDO، کیفــری و ... را دگرگــون و منــش ســرکوب گرانه آنهــا را نمایــان 
کنــد (احمــدی، ١٣٨۴). بــا نظــر بــه ایــن تعریــف، در ایــن تحقیــق فیلم هایــی تحلیــل شــده اند 
کــه شــخصیت زن در آنهــا نگرش هــای اصــالح  طلبانــه ای در حوزه هایــی ویــژه دارنــد یــا در 
بخشــD از زندگــD شــخصD، امــور و مســائل مهمــD را بــه پرســش کشــیده اند. در نتیجــه هــدف 
بعــدی ایــن تحقیــق آن اســت کــه حوزه هــای فعالیــت زنــان روشــنفکر ایرانــD را در ســینمای 
پــس از انقــالب شناســایی کنــد. به طــور کلــD ســؤاالتD کــه در ایــن پژوهــش بــه آنهــا پرداختــه 

مD شــود، عبارت انــد از:
ــاخته  ــه برس ــال های١٣۶٠تا١٣٩٠ چeون ــای س ــاص در فیلم ه ــنفکر خ ــر زن روش تصوی

شــده اســت؟
عملOــرد زن روشــنفکر خــاص در ســینمای ســال های ١٣۶٠تــا١٣٩٠ در چــه حوزه هایــی 

بازنمایی شــده اســت؟
ــی زن روشــنفکر خــاص و شــرایط اجتماعــD سیاســD هــر دوره  رابطــه برســاخت معنای

ــه اســت؟ چeون

٢. ادبیات تحقیق
ــرد؛ دســته نخســت شــامل مفهــوم  تحقیــق پیــش رو از ســه دســته مبانــD نظــری بهــره مD گی
ــی در  ــه بازنمای ــه روشــنفکر خــاص میشــل فوکــو اســت، دســته دوم نظری روشــنفکر و نظری
ــس از انقــالب اســت کــه  ــران پ ــD ای ــر بافــت موقعیت حــوزه رســانه و دســته ســوم مــروری ب

پیش انگاشــت تحلیل هــا قــرار مD گیــرد.
١‑٢. مفهوم روشنفکر

روشــنفکر به عنــوان صفــت، مــدت طوالنــD در انگلیســD وجــود داشــته امــا به صــورت اســم، 
از اوایــل قــرن نوزدهــم رایج شــده اســت (کالینــ٣D، ٢٠٠۶: ١٧‑١٨). نخســتین اســتفاده این 
کلمــه بــه یــo گــروه خــاص بــه ســال ١٨١٣ بازمD گــردد و بــه گروهــD موســوم به اینتلیجنتســیا 

1. Specific Intellectual

2. Paul Michel Foucault

3. Collini
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در روســیه اطــالق شــده اســت. ایــن گــروه افــرادی بودنــد کــه توجــه عمیقــ� به مســائل عموم� | 

داشــتند، حــس مســئولیت فراوانــ� بــه ایالــت خویــش احســاس م� کردنــد، مســائل سیاســ� 
واجتماعــ� را همچــون مســئله ای اخالقــ� در نظــر م� گرفتنــد، متعهــد بــه نتیجه گیــری 
منطقــ� در برخــورد بــا مســائل بودنــد و امــور اشــتباه� را کــه نیــاز بــه اصــالح داشــت 
ــوژه های  ــه س ــنفکران به منزل ــس روش ــو١، ١٩٧٢: ١١٨). ازاین پ ــد (کانفین ــوم م� کردن Xمح
 Zتاریخــ� (کــه درگذشــته از آنهــا به عنــوان فرزانــگان، فیلســوفان یــا ادیبــان یــاد م� شــد) یــ
مجموعــه اجتماعــ� ـ فرهنگــ� بــا مشــخصات� معیــن را تشــXیل دادنــد. نظریه پــردازان، دوره 
روشــنفکری را دوره ای م� داننــد کــه در آن، آدمــ� مجبــور اســت بی هیــچ انتظــاری از خــارج 
یــا از عالــم بــاال و فقــط بــه اتــکای شــخص خــود (عقــل خــود) عمــل کنــد، آزاد و مســئول 
باشــد. روشــنفکری جریانــ� اســت کــه مبــارزه فرهنگــ� و اجتماعــ� و نقــد قــدرت و ســنت را 
محــور حرکــت خــود قــرار م� دهــد، چراکــه بــرای روشــنفکر «هیــچ حقیقتــ� یZ بــار و بــرای 
همیشــه پذیرفته شــده نیســت و معنــای ایمــان نــدارد، بلXــه به منزلــه عقیــده ای٢ اســت کــه بــا 

دیiــر عقایــد در برخــورد اســت٣» (جهانبiلــو، ١٣٨٣: ۶٧).
از زمــان ورود مفهــوم روشــنفکری در ادبیــات سیاســ� ـ اجتماعــ� جهــان تــا بــه امــروز، 
و  عــام  نقش هایــی  عــده ای  اندیشــیده اند؛  مفهــوم  ایــن  دربــاره  بســیاری  نظریه پــردازان 
ــوان  ــی باعن ــدا۴ در کتاب ــن بن ــه جولی ــته اند؛ چنانچ ــنفکر گذاش ــر دوش روش ــمول ب جهان ش
«خیانــت روشــنفکران» آنهــا را تمامــ� کســان� کــه فعالیتشــان ماهیتــاً در پیiــرد اهــداف 
به خصوصــ� نیســت، تمامــ� کســان� کــه مســرت خویــش را در هنــر یــا علــم یــا تفکــر 
متافیزیXــ� جســت وجو م� کننــد ... و تمامــ� آنهایــی کــه دربنــد مزایــای مــادی نیســتند (بنــدا 
ــان  ــه نقشش ــد ک ــان� م� دان ــا را کس ــارتر۶ آنه ــد؛ س ــاب م� کن ــال۵، ١٩٢٨: ۴٣) خط و کیمب
ــش، آزادی اندیشــه و حقیقــت) و آن را  ــت دان ــه دســت آوردن «هــدف خــاص خــود (کلی ب
ــارتر، ٩٣:١٣٨٠)  ــان» (س ــده انس ــ� آین ــارزه، یعن ــ� در مب ــ� هرکس ــدف واقع ــورت ه به ص

1. Confino

2. Doxa

٣. روشنفکری و منورالفکری در ایران به لحاظ تاریخ�، پدیده ای درون  زا نیست و پیشینه آن به مسائل و جریان های داخل� 
تفکر و تحوالت، تعامالت و کنش های اجتماع� باز نم� گردد؛ آنچه این پدیده را به وجود آورد، مواجهۀ ما با غرب و تجددی 
بود که در قرن نوزدهم بر سر ایران فرود آمد؛ در نتیجه روشنفکر در ایران به معنای تجدد پرست معن� شده و بر پایۀ این 
باور ساخته شده که«او انسان مدرن یا مدرنیست� است که دستاوردهای روشنگری را مبان� اساس� زندگ� اجتماع� م� داند» 

(احمدی، ١٣٩٠)
4. Julien Benda

5. Benda and Kimbal

6. Jean-Paul Sartre
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دو
 | م2 بینــد، ادوارد ســعید١ او را جهان شــمول، در تبعیــد، در حاشــیه، غیرحرفــه ای، نقــاد و 

مؤلــف زبانــ2 م2 دانــد کــه ســع2 دارد حقیقــت را بــه قــدرت ب9ویــد و مانهایــم٢ روشــنفکران 
را از قیــد روابــط طبقاتــ2 رهــا م2 خوانــد (مانهایــم، ١٣٨٠: ٢١٨). گروهــ2 دی9ــر امــا نظیــر 
میشــل فوکــو نقش هایــی خــاص بــه دوش روشــنفکر قــرار م2 دهنــد و او را از مناســبات 
قــدرت و پیوندهــای طبقاتــ2 جــدا نم2 دانــد؛ در ادامــه نظریــه روشــنفکر خــاص فوکــو تشــریح 

و پیش انگاشــت تحلیل هــا قــرار م2 گیــرد.
٢‑٢. نظریه روشنفکر خاص فوکو

ــب تصــور  ــدرت دارد. اغل ــف او از ق ــه روشــنفکر خــاص میشــل فوکــو ریشــه در تعری نظری
ــر  ــش ب ــال اراده خوی ــد، در اعم ــ2 قدرتمن ــی عامالن ــز توانای ــزی ج ــدرت چی ــه ق ــود ک م2 ش
ــی  ــا بررســ2 نهادهای ــن نگــرش پرداخــت. او ب ــد ای ــه نق ــدرت نیســت. فوکــو ب ــ2 بی ق مردم
چــون زنــدان، تیمارســتان، مــدارس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ســرکوبی و قدرت مــداری در 
سراســر کنتــرل اجتماعــ2 وجــود دارد و در انحصــار یــك گــروه یــا شــب`ه ای خــاص نیســت؛ 
چرا کــه روابــط قــدرت در هــر یــc از ایــن نهادهــا نــوع خاصــ2 از دانــش را ایجــاد کــرده کــه 
در جایــ9اه حقیقــت قرارگرفتــه و همچــون شــب`ه ای از سیســتم های عصبــی در جامعــه پخــش 
شــده اســت (فوکــو٣، ١٩٨٠: ١١٩). در نتیجــه قــدرت در نــگاه فوکــو یــc پدیــده یــا نیرویــی 
ی`پارچــه و نیــز تنهــا پدیــده ای سیاســ2 نیســت؛ بل`ــه چیــزی شــبیه بــه «راهبــرد» اســت، نظام2 
ــرد و...  ــط زن و م ــه، رواب ــواده، اداره، مدرس ــه، خان ــر جامع ــه در سرتاس ــت ک ــط اس از رواب

ــد. ــراد را تعریــف م2 کن ــط اف گســترده اســت، در تمــام گروه هــای اجتماعــ2 اعمــال و رواب
ــر  ــاص را در براب ــنفکر خ ــوم روش ــو مفه ــدرت، فوک ــد از ق ــف جدی ــن تعری ــۀ ای در نتیج
روشــنفکر عــام قــرار داد و نقــش روشــنفکر را دگرگــون کــرد. از منظــر فوکو نقش روشــنفکر عام 
کــه عمومــاً به صــورت وکیــل، روزنامه نــگار یــا نویســنده ظاهــر م2 شــد و کارش بیــان حقیقــت 
بــرای کســان2 بــود کــه قــادر بــه دیــدن یــا گفتــن آن نبودنــد، فرســوده شــده اســت و جــای خــود را 
بــه روشــنفکری داده کــه در چارچــوب یc رشــته خــاص عمــل م2 کند.ایــن روشــنفکر، دی9ــر 
درصــدد نظریه ســازی دربــاره جهــان نیســت و فــردی اســت کــه بــه دلیــل تأثیــر نهادهــای قــدرت 

در تمامــ2 ارکان، کارش ماهیتــ2 سیاســ2 پیداکــرده اســت. فوکــو در مصاحبــه ای م2 گویــد:
هم9ان2  روشنفکر  نقش  ایفاگر  به عنوان  روشنفکر  زمان2 که  از  «سال ها 
شناخته م2 شد، گذشته و حالت جدیدی از ارتباط بین نظریه و عمل بنا نهاده 

1.Edward Said

2. Karl Mannheim

3..Foucault



ــ ارتباطات ١٠٠ | مطالعات فرهنگـ 

١
٣

٩
۶ 

ن 
ستا

زم
م، 

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
 شده است. روشنفکران نه در ماهیت جهان$ و هم&ان$ بل"ه در بخش های | 

آنها واقع  شده  به خصوص$ و در نقاط ویژه ای که در  شرایط زندگ$ و کار 
است، حوزه عمل دارند (خانه، بیمارستان، نوانخانه، آزمایش&اه، دانش&اه، در 
روابط جنس$ و خانوادگ$). بدون هیچ تردیدی چنین نقش$، آگاه$ بی واسطه 

و ملموس تری از مبارزه به آنان م$ دهد» (فوکو١٩٨٠،۴: ١٢۶).
از نــگاه فوکــو مســئله روشــنفکر خــاص بــر ســر رهایــی حقیقــت از هــر نــوع مناســبات 
قــدرت نیســت، چنیــن چیــزی لزومــاً خیالــ$ و واهــ$ اســت چراکــه حقیقــت همــان قــدرت 
ــال  ــه دنب ــر ب ــوا و هدایت گ ــردی پیش ــه ف ــد به مثاب ــر نبای ــنفکر دی& ــن رو روش ــت؛ از همی اس
گاهــ$ بخشــ$ کالن بــه آحــاد توده هــا باشــد بل"ــه بایــد در کنــار آنهــا در حوزه هایــی خردتــر  آ
بــرای متزلــزل کــردن قدرتــ$ دســت بــه مبــارزه بزنــد کــه خــود نیــز هــم موضــوع و هــم ابــزار آن 

ــو، ١٣٧۵: ۶۴‑۶٧). اســت (فوک
ــا ب&ویــد وضــع،  ــر آن نیســت ت ــزد روشــنفکر خــاص متفــاوت اســت، او ب ــار نقــد ن معی
ــودن شــیوه ها و  ــال آن اســت کــه بدیهــ$ ب ــه دنب ــه کــه هســت درســت نیســت؛ بل"ــه ب آن گون
کارهایــی کــه مــورد قبــول همــ&ان واقع شــده و بــی  چون وچــرا پذیرفتــه  شــده را زیــر ســؤال 
ببــرد. در نتیجــه روشــنفکر خــاص، روشــنفکری اســت کــه در حــوزه ای محــدود و خردعمــل 
ــو  ــلم را از ن ــ$ و مس ــور بدیه ــع$ دارد ام ــود س ــرروزه خ ــ$ و ه ــارزات واقع ــا مب ــد و ب م$ کن
مــورد پرســش و مطالعــه قــرار دهــد و عــادات و شــیوه های عمــل و اندیشــیدن را متزلــزل کنــد. 
ــه  نظــر م$ رســند در معــرض نقــد قــرار  «او عمل"ــرد نهادهایــی را کــه بی طــرف و مســتقل ب
م$ دهــد، قاعده هــا را دوبــاره از نــو ارزیابــی م$ کنــد و بــر مبنــای همیــن دوبــاره مســئله کــردن 

ــو، ١٣٧۵: ۶۴‑۶٧). ــد» (فوک ــرکت م$ کن ــ$ ش ــ"ل گیری اراده سیاس در ش
ــه  ــ$ اســت ک ــه زن روشــنفکر خــاص زن ــن مقال ــو، در ای ــف فوک ــن تعری ــه ای ــا توجــه ب ب
هویتــش را در مقابــل قــدرت کســب م$ کنــد؛ او در بخش هایــی ویــژه و هرجایــی کــه به عنــوان 
شــهروند بایــد نقشــ$ ایفــا کنــد، شــیوه های عمــل و اندیشــیدن را آشــفته و متزلــزل م$ کنــد. 

٢‑٣. بازنمایی

در مطالعــات معاصــر، بازنمایــی اصطالحــ$ بــرای توصیــف کنــش کنــار  هم قــرار دادن نشــانه های 
مختلــف به منظــور ارائــه مفاهیــم انتزاعــ$ پیجیــده، به صــورت قابل شــناخت و معنادار اســت. این 
کنــش معناســاز،یq فراینــد بنیادیــن شــناخت$ اســت و م$ تــوان گفــت تمــام کردارهــای داللتــ$ بــا 
بازنمایــی ســر و کار دارنــد. در مطالعــات رســانه، ایــن فــرض مــورد قبــول اســت کــه بازنمایــی، 
به نـــدرت طبیعـــ$ اســـت و رســانه ها از جملــه ســـینما تنهــا بخش هـــای قابل شناســـایی از جهــان 
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 | را به وســـیلۀ تمهیداتـــ$، در روش هـــای قابل قبـــول بازســـازی م$ کنــد (انــدرو١، ١٩٨۴: ٧۴)؛ در 

نتیجــه «فیلم هــای ســینمایی به طــور ضمنــ$ یــا آشــ?ار، تصویــری از واقعیت هــا را بــه صورتــ$ 
ــد  ــی هرگــز نم$ توان ــن بازنمایی های ــن١٩٩٠،٢) و چنی ــد» (آل ــرده م$ آورن ــه پ جهــت داده شــده ب
مســتقل از مســائل سیاســ$ و ایدئولوژیــR مــورد ارزیابــی قــرار بQیــرد؛ چراکــه «به وســیله زبــان 
ســاخته م$ شــود» (هــال٣، ١٩٧٧) و «زبــان همــواره آغشــته بــه ایدئولــوژی اســت» (فــرکالف۴، 
١٩٩٢: ٧٣). بــرای نمونــه بــودری در یــR قیــاس افالطونــ$ و بــا اشــاره بــه تمثیــل غــار افالطــون، 
فیلــم دیــدن را توهمــ$ ایدئالیســت$ و اســتعالیی م$ دانــد کــه در برابــر ارتبــاط مســتقیم بــا واقعیت 
قــرار م$ گیــرد و بــر ایــن عقیــده اســت کــه ایــن دســتگاه ایدئولوژیــR بــه بیننــده مفهومــ$ فــرا 

واقع گرایانــه از واقعیــت را عرضــه مــ$ دارد (بــن شــائول۵، ٢٠٠٧: ٩١). 
مقالـــۀ پیــش رو مبتنـــ$ بــر رهیافــت برســـاخت گرایی در بازنمایــی اســـت. مطابـــق ایــن 
رهیافت آنچـــه معنـــا را حمـــل م$ کنـــد جهـــان مادی نیســـت، بل?ه نظـــام زبانـــ$ حمل کنندۀ 
معناسـت و از ایـن رو رسـانه های جمعـ$ همچـون فیلم هـا نیز واقعیـت اجتماعـ$ را منعکـس 
نم$ کنند، بل?ـــه واقعیت هـــای اجتماعـــ$ در قالـــب ســـاختارهای روایـــ$ آنهـا برســـاخته و در 

مراحـــل مختلـــف رمزگذاری م$ شـــود.
٢‑۴. بافت موقعیت" ایران پس از انقالب

انقــالب ١٣۵٧، ائتــالف طبقــات ســنت$ و طبقــات مــدرن بــود؛ پــس از انقــالب امــا بــه نحوی 
وســیع در ایــن ائتــالف بــزرگ گسســت افتــاد و شــ?اف عمیقــ$، ایــن طبقــات را از هــم جــدا 
کــرد؛ چراکــه «گفتمــان انقالبــی اســالم$ نفــ$ گفتمــان مدرنیتــه در ایــران» (وحــدت،١٣٨٣: 
١٩۶) و بازگشــت بــه ارزش هــای دینــ$ ـ ســنت$ و نفــ$ همــه کوشــش های مدرنیزاســیون 
بــود (اســتمپل، ٢٠٠٠: ۴۴١). پــس از انقــالب اســالم$ در دهــه شــصت، توده هــای ســنت$ 
منزلتــ$ نــو کســب کردنــد و ایــن فراینــد اجتماعــ$ راه را بــرای ســلطه گفتمــان ســنت$ همــوار 
ــن اســالم بســیاری از  ــژه ای از احــ?ام و قوانی کــرد. در ایــن ســال ها و در جهــت خوانــش وی
افــراد، اشــیا و اماکــن بــا برچســب های انقالبــی، اســالم$ و خــودی بــودن یــا نبــودن قضــاوت 
م$ شــدند.در همیــن راســتا و در حــوزه زنــان، ایــن گفتمــان دال «زن مومــن» را در برابــر دال 
«زن غیرمومــن» قــرار داد و بــر حفــظ، تقویــت و تثبیــت ارزش هــای اســالم$ از طریــق کانــون 

1. Andrew

2. Allen

3. Hall

4. fairclough

5. Ben-Shaul
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خانــواده تأکیــد کــرد؛ چنانچــه در برنامــه اول توســعه، موضــوع زنــان به منزلــه زیرمجموعــه ای | 

ــه  ــل توجــه ب ــن دلی ــرار گرفــت و درواقــع مهم تری ــد و جمعیــت موردتوجــه ق ــرل موالی از کنت
.(١٣٨٣ ،Eشــجاع) زنــان، موضــوع تنظیــم خانــواده بــود

بــا پایــان یافتــن جنــگ و به مــوازات ســلطه گفتمان ســنتE، نشــانه هایی از گفتمانE بدیــل بروز 
کــرد؛ ایــن نــگاه تــا حــدی متناســب بــا فراینــد تدریجــE ظهــور یــQ اوضــاع اجتماعــE نویــن بــود 
(وحــدت،١٣٨٣: ٢۶۶). در ایــن دوره، اکثریــت فکــری تــازه ای حــول مفاهیــم جامعــه مدنــE و 
قانون گرایــی شــaل گرفــت کــه پایــ]اه اجتماعــE اصلE آن طبقــات متوســط جدید، دانشــ]اهیان، 
ــان شــهر ها بودنــد. بخش هــای عمــده ای از ایــن اکثریــت سیاســE جدیــد،  روشــنفکران و جوان
 Eگروه هــای حاکــم ســنت Eو فرهنگــ Eنســل تــازه ای بودنــد کــه در مقابــل سیاســت های اجتماعــ
از خــود واکنــش نشــان دادنــد. روشــنفکران ایــن نســل عقیــده داشــتند کــه «حقیقــت خالــص در 
دســت كســE نیســت» (ســروش، ١٣٧۵) و درنتیجــه اقتــدار سیاســE و اقتــدار دینــE و هــر نــوع 
انحصارطلبــی بایــد محaــوم گــردد. چنین فضایی منجر به ایجاد اشــتیاق نســل جوان و مشــارکت 
ــا  ــد. ســال های ١٣٧۶ ت ــات گردی ــر انتخاب ــان در عرصه هــای سیاســE و اجتماعــE نظی فعــال آن
١٣٧٩ ســال های اوج دوره امیــد بــه تغییــر اســت و عالقــه جوانــان در ایــن دوره بــرای اینکــه اثبات 
کننــد شــهروند جامعــه مدنــE و در پــی احقــاق حقوق خود هســتند مشــهود بــود (بی نــام، ١٣٧٧: 
 E٣‑۵). در ایــن دوره بــا رشــد میــزان تحصیــالت و اشــتغال زنــان، تقویــت سیاســت هایی مبنــ
بــر مشــارکت بیشــتر آنهــا در عرصه هــای عمومــE، حضــور در مجلــس شــورای اســالمE، راهیابی 
بــه دولــت و همچنین تشــaیل پســت مشــاورت رئیس جمهــوری در امــور زنــان، دوره جدیــدی از 
مشــارکت سیاســE و اجتماعــE زنــان آغــاز شــد. همچنیــن خط مشــE امــور زنــان در برنامه ســوم و 
چهــارم، توانمندســازی آنــان بــود؛ ایــن رویaــرد زنــان را بــه کنترل بیشــتر بــر جنبه هــای زندگE خود 
تشــویق کــرد و مشــارکت مســتقیم در حیــات اجتماعــE جامعــه و توســعه، هــم به منزلــه نتیجــه و 

هــم به منزلــه ابــزار تواناســازی زنــان توصیــه شــد (مومنــE و دی]ــران، ١٣٩٣: ٩).
دهــه هشــتاد بــا پیــروزی دوبــاره اصالح طلبــان آغــاز گشــت، امــا پیــش از آن حوادثــE نظیــر 
ــق  ــدم توفی ــرو و «ع ــای پیش ــف روزنامه ه ــ]اه، توقی ــوی دانش ــوادث ک ــره ای، ح ــای زنجی قتل ه
ــر،  ــد مــردم راکاه شــداد» (آرامaــE و امی ــات عمــده مــردم، امی ــرآوردن مطالب ــان در ب اصالح طلب
ــس در  ــات مجل ــات شــورای شــهر در ١٣٨١ و انتخاب ١٣٨٨: ٩٩‑١٣٠)؛ درنتیجــه در انتخاب
١٣٨٢ مــردم مشــارکت کمتــری کردنــد؛ ایــن امــر حاکــE از عــدم ایمــان به تغییر و محقق نگشــتن 
انتظــارات مــردم بــود. بــه گفتــه بشــیریه «اصالحــات از ایــن زمــان بــه قهقــرا رفــت و ایــن دوران، 
دوران شــدیدترین میــزان آنومــE اجتماعــE در ســطوح گوناگــون بــود» (بشــیریه، ١٣٨۴: ١۴۵). 



در سینمای پس از انقالب اسالم� | ١٠٣

١٣
٩۶

ن 
ستا

زم
م،

هل
چ

رۀ 
ما

ش
م، 

ده
ج

 ه
ره

دو
 | ــوده ای منفعــل، گســترش شــاخص های بی اعتمــادی، ســرخوردگ�، انفعــال  پیدایــش جامعــۀ ت

اجتماعــ�، احســاس امیــد اجتماعــ� کــم، پاره پارگ� نظام ارزشــ�، تعــارض در ال;وهــای رفتاری، 
ضعــف مشــروعیت هنجــاری حاکــم، تضعیــف روابط در حــوزه عمومــ�، گســترش بی تفاوت� و 
انفعــال اخالقــ� فرهنگــ� و سیاســ�، احســاس سرگشــتگ�، هنجــار گریــزی و غیــره از پیامدهای 
دوران پــس از اصالحــات بــود (بشــیریه، ١٣٨۴: ١٣٧‑١۵۴). ایــن شــرایط زمینــه را فراهــم کــرد 
تــا ایــن بــار اصول گرایــان در انتخابــات ســال ١٣٨۴ پیــروز و گفتمــان ســنت دوبــاره هژمونیــ\ 
شــود؛ گفتمــان ســنت گرایی اصول گــرا از دال هایــی ماننــد روحانیــت، فقــه، عدالــت و نظــارت 
تشaیل شــده بــود؛ ایــن گفتمــان، گفتمــان بازگشــت بــه اصــول اولیــه انقــالب بــود و مهم تریــن 
عنصــر و منبــع هویــت ملــ� ایــران را دیــن اســالم و اســالمیت م� دانســت. در ایــن دوره بر تحaیم 
خانــواده و توســعه فرهنــگ عفــاف و حجــاب در مــورد زنــان تأکیــد م� شــد، امــا همچنــان نــرخ 
رشــد تحصیــالت١، اشــتغال و مشــارکت در عرصه هــای فرهنگــ� و هنــری (بــرای مثــال تبدیــل 
شــدن زنــان بــه ســتارگان ســینما) رونــدی صعــودی داشــت و نیــز بــا انتصــاب نخســتین وزیــر زن 

پــس از انقــالب در ســال ١٣٨٨ مشــارکت سیاســ� زنــان شــaل تــازه ای به خــود گرفــت.

٣. روش تحقیق
ــه  ــره گرفت ــد به ــا از دو شــیوه نق ــه در فیلم ه ــای نهفت ــه معن ــتیابی ب ــرای دس ــق ب ــن تحقی در ای
ــده  ــر گرفته ش ــرای آن در نظ ــت ب ــل روای ــه روش تحلی ــ� ک ــد درون متن ــت نق ــود؛ نخس م� ش
اســت، بــه کار مــ� رود؛ ســپس در ســطح نقــد بــرون متنــ� کــه همــان نقد جامعه شــناخت� اســت، 
فیلــم بســان یــ\ پدیــده اجتماعــ� نگریســته م� شــود و پیونــد میــان معنــای آن با بســتر اجتماع� 
تفســیر م� گــردد. بــه عبــارت دی;ــر در ایــن بخــش ســع� بــر آن اســت بــا پی گرفتــن تحلیــل 
روایــت، ســاختار و زمینــه ای روایــی بـــرای بررســ� جامعه شــناخت� اثر هنــری فراهم آورده شــود.

١‑٣. روایت

روایــت، فقــط در ادبیــات و داســتان مطــرح نم� شــود بلaــه در شــاخه های متفاوتــ� از 
جملــه زیبایی شناســ�، تاریــخ، روان شناســ�، زبان شناســ� و انسان شناســ� کاربــرد دارد 
(لوینگســتون٢، ٢٠٠۵: ٣۵٩). «گفتــه م� شــود کــه مردمانــ� بــا زمینه هــای متفــاوت فرهنگــ� 

١. در راستای ارتقای سواد زنان م� توان به آمار مربوط به سرشماری سال ١٣٨۵ در جمهوری اسالم� ایران اشاره  کرد، توزیع 
نسبی زنان باسواد در مقایسه با جمعیت زنان باالی شش سال، ٨٠/٣۴ درصد برآورد شده  است که این رقم در مقایسه با 
سه دهه گذشته یعن� سال ١٣۵۵به صورت نسبی، ۴۴/٨۶ درصد افزایش  داشته  است (ر.ک پای;اه رسم� مرکز امور زنان و 

خانواده سایت ریاست جمهوری)
2. Livingston
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اغلــب مجموعــه ای از نشــانه ها را باعنــوان روایــت شناســایی م' کننــد و از ناروایت هــا تمییــز | 

م' دهنــد و دســت بــه روایت پردازی هایــی م' زننــد کــه بســیار مشــابه بــه ی9دی8رنــد ... 
چراکــه به صــورت عمومــ' هــر روایتــ' بازنمایــی موقعیــت و رخــدادی واقعــ' یــا ســاختگ' 

ــف م' شــود.  ــژه» (پرینــس١، ١٩٨٢: ١٩٧) تعری ــ' وی ــ' زمان ــO توال در ی
ــت  ــری کــه از واقعی ــان داســتان و تصوی ــه جه ــا توجــه ب ــت را ب ــم، روای ــت فیل ــل روای تحلی
به دســت م' دهــد، نوعــ' بازنمایــی تلقــ' م' کند کــه در واقــع مجموعــه ای اســت از بازنمایی های 
ــال و ...) و  ــخصیت ها، اعم ــا، ش ــردازی صحنه ه ــداری (تصویرپ ــای دی ــتاری، بازنمایی ه نوش
بازنمایــی  شــنیداری (موســیق'، جلوه هــای صوتــ' و شــاخص های موســیق' متــن و ...). ایــن 
ــد به وســیله  ــ' را شــ9ل م' دهن ــی کل ــم و بازنمای ــ' فیل ــت کل بازنمایی هــا کــه در مجمــوع روای
عناصــر روایت پــرداز فیلــم بــه منصــه ظهــور م' رســند. از میــان چنیــن عناصــری، تحقیــق پیش رو 
بــر چهــار عنصــر اصلــ' رخــداد، شــخصیت، کنــش و راوی کــه بــه نظــر م' رســد به بهترین شــ9ل 
کمO رســان تحلیل هــا هســتند، متمرکــز اســت .در ســطح درون متنــ' از آرای آرتــور آســابرگر٢ و 
شــلومیت ریمــون کنــان٣ اســتفاده شــد و ســپس در ســطح برون متنــ' پیونــد میــان روایت پــردازی 

در فیلم هــا بــا اوضــاع اجتماعــ' سیاســ' ایــران پــس از انقــالب تحلیــل قــرار گرفــت.
١‑١‑٣. شخصیت: 

شـــخصیت، رشـــتۀ حـــوادث را بـــه وجـــود مـ' آورد و فـــردی اسـت کـه کیفیـــت روانـ' او 
در کنـــش او و آنچـــه م' گویـــد و انجـــام م' دهـــد، وجــود دارد.شــخصیت در داســتان خلــق 
ــند.  ــت م' بخش ــخصیت هوی ــه ش ــز ب ــا نی ــد و رخداده ــود آین ــا رخدادهــا به وج ــود ت م' ش
«آنهــا بــا پدیــدآوردن وقایــع و واکنــش کــردن در مقابــل آنهــا در سیســتم فرمــال فیلــم نقــش 
ــ'  ــخاص تاریخ ــای اش ــر مبن ــ' ب ــ' وقت ــتند حت ــ' نیس ــردم واقع ــان از م ــد؛ آن ــازی م' کنن ب

تامپســون، ١٣٨۵: ٧۶). و  (بــوردول  شــ9ل گرفته اند» 
٢‑١‑٣. رخداد: 

رخــداد، عنصــر اصلــ' روایــت محســوب م' شــود. چنانچــه در دیباچــه کمبریــج، روایــت 
ــده  ــف  ش ــر۴، ٢٠٠٢: ١٢) تعری ــا» (پورت ــله ای از رخداده ــا سلس ــداد ی ــO رخ ــی ی «بازنمای
ــر  ــن ام ــر به صورت گرفت ــد و منج ــاق م' افت ــ' اتف ــه در متن ــت ک ــزی اس ــداد چی ــت. رخ اس
دی8ــری شــده و ســرانجام بــه حــل قطعــ' داســتان م' انجامــد (آســابرگر: ١٣٨٠: ٧٩). ریمــون 

1. Prince

2. Asa Berger

3. Rimmon-Kenan

4. porter
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 | کنــان نحــوه شــ0ل گیری داســتان را چنیــن شــرح داده اســت: «رخدادهــا با هــم ترکیــب شــده 

و خرده توال9 هــا را ایجــاد م9 کننــد و همیــن خرده توال9 هــا نیــز متقابــال4 بــا هــم ترکیــب شــده 
و کالن توال9 هــا را تولیــد م9 کننــد و کل داســتان نیــز از به هــم پیوســتن کالن توال9 هــا شــ0ل 

ــان، ١٣٨٧: ٢٨). ــرد» (کن م9 گی
٣‑١‑٣. کنش:

 نخســتین و ســاده ترین نقــش هــر شــخصیت9 نقــش کنش گــری او اســت. از ایــن لحــاظ، 
شــخصیت، فاعــل یــا نهــادی اســت کــه یــا کاری و کــرداری را انجــام م9 دهــد یــا گــزاره ای بــه او 
نســبت داده م9 شــود. به واســطه کنش هــای یــQ شــخصیت، مــا درکــ9 از ویژگ9 هــای فــردی 
ــ9 و  ــا عادت ــا هســتند ی ــه و پوی ــا یQ زمان ــا ی ــان «کنش ه ــه کن ــه گفت ــم. ب ــه دســت م9 آوری او ب
ــد و  ــده م9 گیرن ــر عه ــت نقشــ9 ب ــب در نقطــۀ عطــف روای ــه اغل ــدار. کنش هــای یQ زمان پای
جنبــۀ پویــای شــخصیت را آشــ0ار م9 کننــد. کنش هــای عادتــ9 یــا پایــدار هــم عملــ9 هســتند 
کــه شــخصیت همیشــه انجــام م9 دهــد و جنبــۀ پایــدار یــا نامتغیــر شــخصیت را بــروز م9 دهنــد 

و اغلــب تأثیــری مضحــQ یــا کنایــی برجــای م9 گذارنــد» (کنــان، ١٣٨٧: ٨۶).
۴‑١‑٣. راوی: 

راوی شــامل تمــام متصدیــان فیلــم اســت. او از طریــق به کارگیــری تمهیداتــ9 نظیــر 
میزانســن، تدویــن، صداگــذاری و ... تصمیم هایــی را بــرای تبییــن دیــدگاه و ایدئولــوژی 

نهایــی خــود اتخــاذ م9 کنــد.
در جدول ١ نحوه متناظر شدن سؤاالت تحقیق و ابزارهای پاسخgویی گنجانده شده است. 

جدول ١. سؤاالت روش�

سؤاالت تحقیق
ابزار تحلیل 

روایت(تحلیل درون 
متن�)

ابزار تحلیل برون متن�

١. تصویر زن روشنفکر در سال های ١٣۶٠ تا 
١٣٩٠ چSونه برساخته شده است؟

١.شخصیت پردازی ها؛ 
٢. راوی

بافت موقعیت9 ایران پس از 
انقالب‑ نظریه روشنفکر 

خاص فوکو

٢. رابطه برساخت معنایی زن روشنفکر و 
شرایط اجتماع� سیاس� هر دوره چSونه 

است؟

١. شخصیت پردازی؛
٢.رخداد؛
٣.کنش؛ 
۴.راوی

٣. عملZرد زن روشنفکر خاص در سینمای 
سالهای ١٣۶٠تا١٣٩٠ در چه حوزه هایی  

بازنمایی شده است؟

١. رخداد؛
٢.کنش
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٢‑٣. جامعه آماری و شیوه نمونه گیری| 

جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش شــامل تمامــ/ فیلم هــای ساخته شــده بیــن ســال های ١٣۶٠تــا 
١٣٩٠ در ایــران اســت کــه زن روشــنفکر در آن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. از میــان ایــن 
ــد  ــه واج ــی ک ــاب فیلم های ــد (انتخ ــری هدفمن ــتفاده از نمونه گی ــا اس ــم ب ــیزده فیل ــا س فیلم ه
قابلیــت الزم بــرای نیــل بــه هــدف محــوری تحقیــق) انتخــاب گردیــد. نحــوه انتخــاب فیلم هــا 
از ایــن  قــرار اســت: فیلم هایــی کــه زنــان تحصیلRــرده ای را بازنمایــی کــرده کــه نگرش هــای 
اصالح طلبانــه ای در حوزه هــای ویــژه ای دارنــد یــا در بخشــ/ از زندگــ/ شــخص/ خــود امــور 
و مســائل مهمــ/ را بــه پرســش کشــیده اند، گزینــش و درنهایــت بــا نظــر بــه متــن هــر یــY از 
فیلم هــا، ســه فیلــم از دهــه شــصت١، چهــار فیلــم از دهــه هفتــاد و شــش فیلــم از دهــه هشــتاد 
کــه بــه نظــر بــه رونــد تحقیــق کمــY شــایان/ م/ رســانند انتخــاب نهایــی گردیــد. ذکــر ایــن 
 Yنکتــه ضــروری اســت کــه در انتخــاب فیلم هــا ســع/ برایــن بــود کــه از هــر کارگــردان تنهــا یــ

فیلــم انتخــاب شــود تــا نتایــج پژوهــش هــر چــه بیشــتر قابل تعمیــم باشــد.

جدول .٢ مشخصات موردهای مطالعه
سال نمایشکارگرداننام فیلمشماره

١٣۶٧اکبر خامینسالم سرزمین من١
١٣۶٨تهمینه میالن/بچه های طالق٢
١٣۶٨داریوش مهرجوییهامون٣
١٣٧٢ابراهیم مختاریزینت۴
١٣٧٣یاسمین ملY نصردرد مشترک۵
١٣٧۶رخشان بن/ اعتمادبانوی اردیبهشت۶
١٣٧٨خسرو سیناییعروس آتش٧
١٣٨٠بهرام بیضاییسg کش/٨
١٣٨٠ناصر تقواییکاغذ بی خط٩

١٣٨٠فریدون جیران/شام آخر١٠
١٣٨٣پوران درخشندهشمعیدر باد١١
١٣٨٩اصغر فرهادیجدایی نادر از سیمین١٢
١٣٩٠حسین فرح بخشزندگ/ خصوص/١٣

١. تعداد کم فیلم های دهه شصت به این دلیل است که به طور کل/ زنان در سینمای این دهه در نقش هایی فرع/ و یا سنت/ 
بازنمایی شده اند.
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 | ۴.یافته های تحقیق

ــت و  ــای روای ــن از مؤلفه ه ــا کمــ* گرفت ــ. ب ــا در دو ســطح درون متن ــن بخــش فیلم ه در ای
بــرون متنــ. بابهره گیــری از داده هــای اجتماعــ. ـ سیاســ. تحلیــل شــدند. لی8ــن در ادامــه بــه 
ــم «ســالم ســرزمین مــن» ســاخته ســال ١٣۶٣ به منظــور  ــه، فیل ــ. نشــدن مقال جهــت طوالن
تنهــا نمونــه جهــت نمایــش اعتبــار یافته هــای تحقیــق، تحلیــل درون متنــ. شــد؛ بــا ذکــر ایــن 
نکتــه کــه تمامــ. فیلم هــا بــه همیــن رونــد تحلیــل شــدند و در اینجــا فقــط بــه نتایــج تحلیل هــا 

اکتفــا گردیــد؛
١‑۴.تحلیل روایت فیلم سالم سرزمین من

١‑١‑۴. داستان فیلم

«شــ8وه» کــه بــه تازگــ. پــس از دریافــت تخصصــش در رشــتۀ پزشــ8.، بــه ایــران بازگشــته 
اســت؛ تصمیــم م. گیــرد کــه بــه کمــ* پــدرش کــه تاجــر فــرش اســت کلینی8ــ. دایــر کنــد و 
بــه ایــن منظــور، امیــدوار بــه همــ8اری عمویــش دکتــر «مشــتاق» اســت. امــا دکتــر «مشــتاق» 
در روســتای دورافتــاده ای مشــغول خدمــت اســت. «شــ8وه» بــه همــراه پــدرش بــه روســتا ســفر 
م. کنــد تــا او را بیابــد و وقتــ. بــه مقصــودش م. رســد، نــه تنهــا موفــق بــه جــذب عمویــش 

نم. شــود، کــه خــود نیــز کنــار او باقــ. م. مانــد.
٢‑١‑۴. شخصیت

شــ8وه زنــ. زیبــا، تحصیل8ــرده و بــا پوششــ. مــدرن اســت. او مــدرک تخصصــش 
ــق  ــه به نظــر م. رســد تعل ــران دارد و از آنجــا ک ــی در خــارج از ای رادر رشــته پزشــ8. از جای
خاطــری خــاص بــه ایــران دارد، آمــده تــا در ایــران کلینی8ــ. راه انــدازی کنــد. شــ8وه شــخصیت. 
ســنجش گر و منطقــ. دارد و پیــش از تصمیم گیــری دربــاره کســ. یــا چیــزی آن را م. آزمایــد؛ 
چراکــه او ابتــدا بــرای برگردانــدن عمویــش بــه روســتا مــ. رود، امــا پــس از دیــدار او تصمیــم 
م. گیــرد چنــد روزی را در روســتا بbذرانــد تــا دنیــای عمــو و دنیــای روســتا را کشــف کنــد. 
ــه او در  شــ8وه فــردی اســت کــه بیــن تفکــر پــدر ثروتمنــد و شــهر نشــینش کــه قصــد دارد ب
ســرپا کــردن کلینیــ* کمــ* کنــد و عمویــش کــه در روســتایی دور افتــاد در خانــه ای کوچــ* 
زندگــ. م. کنــد، عمویــش و راه و روش زندگــ. او را ترجیــح م. دهــد چراکــه دغدغــه مــردم، 

ســرزمین و بــه گفتــه خویــش راه درســت را دارد.
٣‑١‑۴. رخدادـ  کنش

در ایــن فیلــم تحلیل هــا بــر دو رخــداد و دو کنــش ناشــ. از آن رخدادهــا متمرکــز اســت. 
ــر مشــتاق توســط پلیــس دســتگیر و بازداشــت  ــه در روســتا» اســت. دکت رخــداد اول «حادث
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ــردم |  ــد از م ــ� چن ــد و تن ــزش م� کن ــتا ری ــه روس ــ* ب ــوه نزدی ــان ک ــان زم ــود و در هم م� ش

ــود  ــه شــ1وه منجــر م� شــود؛ شــ1وه در نب ــه کنــش ی* زمان ــن رخــداد ب زخمــ� م� شــوند. ای
عمویــش تمامــ� تــالش خــود را بــرای «نجــات دادن جــان اهالــ�» انجــام م� دهــد و در ایــن 
میــان بــه آزاد شــدن دکتــر مشــتاق نیــز کمــ* م� رســاند. ایــن رخــداد و کنــش م� توانــد چنیــن 
معنایــی را در خــود پنهــان داشــته باشــد کــه زن روشــنفکر آنــگاه کــه مــردی در میــان نباشــد 

حــوزه عمــل دارد نــه همیشــه و همــه جــا.
ــ�  ــد. زن ــاق م� افت ــتایی» اتف ــال زن روس ــت ح ــم «وخام ــداد مه ــز رخ ــم نی ــان فیل در پای
بــاردار در روســتا در حــال مــرگ اســت و دکتــر مشــتاق نیــز نم� توانــد کاری از پیــش بــرد و زن 
م� میــرد. ایــن رخــداد منجــر بــه کنــش پویــای دیLــری از شــ1وه م� شــود؛ او رو بــه عمویــش 
ــام  ــزارین»  را انج ــل س ــی «عم ــه تنهای ــپس ب ــد داد و س ــات خواه ــه را نج ــه بچ ــد ک م� گوی
م� دهــد. شــ1وه در انتهــا بــا بچــه ای در آغــوش بــه میــان اهالــ� روســتا مــ� رود و فیلــم تمــام 
م� شــود. ایــن رخــداد و کنــش، حــوزه فعالیــت شــ1وه را مشــخص م� کنــد: زنــان و خانــواده.

۴‑١‑۴. راوی

راوی در ایــن فیلــم دو تفکــر (دو بــرادر) را رو بــه روی هــم قــرار م� دهــد و از ی1ــ� 
حمایــت م� کنــد. راوی پــدر شــ1وه را کــه تاجــر فــرش اســت، نماینــده قشــر مرفــه شهرنشــین 
ــد و تفکــرات بومــ�  ــه کارگــر خــود پرخاشــLری م� کن ــه پــول بهــا م� دهــد، ب ــد کــه ب م� دان
را تفکراتــ� قدیمــ� و کهنــه خطــاب م� کنــد. از طرفــ� دیLــر عمــوی شــ1وه نماینــده تفکــر 
مخالــف اســت؛ او بــه زندگــ� شهرنشــین� پشــت کــرده اســت، پــول را خــوار م� شــمرد، بــا 
ــه داروهــا و درمان هــای گیاهــ� و ســنت�  ــد، ب ــار م� کن ــواده اش رفت ــد خان ــ� روســتا مانن اهال
ــه وســعت  ــده دارد کلینیــ* او ب ــه) و عقی ــد اســت (نمــادی از تفکــرات بوم� گرایان عالقه من
ســرزمینش اســت. در میــان ایــن دو طیــف راوی شــ1وه را زنــ� تصویــر م� کنــد کــه در ســفری 
ــ�  ــ� را زندگان ــن زندگ ــدد. راوی چنی ــود م� پیون ــوی خ ــ� عم ــم زندگ ــه راه و رس ــوی ب معن
خوشــبخت م� دانــد و در جایــی از زبــان شــ1وه م� گویــد: عمــو خوشــبخته... راه درستشــو 
ــه زندگــ� مــدرن شــهری و  ــم در گــروه پشــت کــردن ب ــن خوشــبخت� در فیل ــدا کــرده... ای پی
ــده  ــه وضــوح دی ــه هــر دو ب ــ� در میزانســن خان ــن تقابل ــه دســت آمــده اســت. چنی ــروت ب ث
م� شــود؛ عمــو در اتاقــ� ســاده بــا تابلوهــای نقاشــ�، پرده هــای رنگــ�، مجســمه های کوچــ* 
و کتاب هــای متعــددی همچــون حافــظ زندگــ� م� کنــد کــه نقطــه مقابــل خانــه پــدر شــ1وه 
اســت کــه خانــه ای اســت بــزرگ، بــا نمایــی ی1دســت ســفید و پنجره هــای تکــرار شــونده کــه 

ــد. ــم م� مان ــ� عظی ــه زندان ب
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دو
 | به طــور کلــ� راوی تفکــرات بومــ� گرایانــه را م� ســتاید و زن روشــنفکر را ی�ــ� از 

نماینــدگان بالقــوه آن معرفــ� م� کنــد. او بــا اســتفاده از ملزومــات روایــی «رخــداد و کنــش» 
حــوزه فعالیــت ایــن زن را دایــره زنــان و خانــواده بــه تصویــر م� کشــد و آن را ارج م� نهــد و 
در ســ�انس پایانــ� فیلــم زنــ� را کــه در ایــن حــوزه پیشــDام اســت تشــویق و تمــام افــراد درون 

داســتان فیلــم را بــه احترامــش بلنــد م� کنــد.
در جــدول شــماره ٧ معناهـــای اولیــه هریـــK از مؤلفه هــا و نـــDاه کلــ� راوی اســـتخراج 

وگــردآوری شـــده اســـت.
جدول ٧: مؤلفه های درون متن� فیلم سالم سرزمین من

نگاه کل� راوی مؤلفه های متن

زن روشنفکر بوم� 
گرا زن� با عمل�رد در 
راستای بقای خانواده

کد اولیه ظاهر مدرن‑ تفکر بوم� گرایانه شخصیت

زن در سایه در 
حوزه عموم�

رخداد١: بازداشت عمو توسط پلیس و سپس 
ریزش کوه و مصدوم شدن چند تن از اهال�

کنش ١: تالش برای نجات دادن جان اهال� 
توسط ش�وه در نبود عمو، فرستادن دنبال عمو رخداد ‑کنش

عمل�رد در 
حوزه زنان و 

خانواده

رخداد ٢: وخیم شدن حال ی�� از زنان روستا
کنش ٢: انجام عمل سزارین به تنهایی توسط 

ش�وه
دو گانه تفکر مدرن شهر نشین  و بوم� روستانشین‑ حمایت از 

تفکر بوم� گرا‑ ارزشمند شمردن خانواده
راوی

٢‑۴. نتایج تحلیل های درون متن�

١‑٢‑۴. دهه شصت
به طورکلــ� یافته هــا نشــان م� دهــد کــه در فیلم هــای دهــه شــصت، زنــان روشــنفکر 
ــا دو تیــپ شــخصیت� «بوم� گــرا» و «غرب گــرا» بازنمایــی شــده اند و هــر دو گــروه  زنانــ� ب
در حیطــه خانــواده دســت بــه کنــش م� زننــد؛ نهــادی کــه از منظــر راوی ارزشمنداســت؛ امــا 
ــز م� نگــرد چراکــه سســت کننده نهــاد  ــدی تردیدآمی ــا دی ــه زن روشــنفکر غرب گــرا ب راوی ب

ــه تشــریح م� گــردد. ــا در ادام ــن یافته ه ــواده اســت. ای خان
در ایــن دهــه زن روشــنفکر به صــورت زنــ� مســتقل، شــاغل و تحصیل�ــرده بــا پوششــ� 
مــدرن (مانتــو، آرایــش صــورت) تصویــر شــده اســت کــه دغدغه هایــی اجتماعــ� دارد؛ شــ�وه 
ــ� دارد،  ــدون چشمداشــت مال ــ� روســتا را ب ــه ســالمت اهال ــن) دغدغ (ســالم ســرزمین م
ــد  ــاگردش برم� آی ــ� ش ــای خانوادگ ــردن بحران ه ــل ک ــی ح ــالق) در پ ــای ط ــته (بچه ه فرش
و مهشــید (هامــون) از قانون هــای غیرعادالنــه دربــاره زنــان در دادگاه لــب بــه شــ�ایت 
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ــا تفکــرات مــدرن هســتند، |  ــ' ب م' گشــاید. در ظاهــر به نظــر م' رســد کــه هــر ســه زن، زنان

امــا اعمــال و عقایــد آنهــا در الیه هــای پنهان تــر در دو دســته متضــاد قــرار م' گیــرد؛ شــ3وه 
و فرشــته، روشــنفکران' بــا تفکــرات بومــ' بازنمایــی شــده اند؛ چنانچــه شــ3وه بــه ارزش هــای 
مــادی و شهرنشــین' بهایــی نم' دهــد و بــه عمــوی خــود در روســتا م' پیونــدد کــه بــه درمــان 
و داروهــای ســنت' متمایــل اســت و کلینیــG خــود را بــه وســعت ســرزمینش م' دانــد؛ فرشــته 
نیــز بــا وجــود ایــن، کــه ازدواج ســنت' بــدون شــناخت را رد م' کنــد و بــا مــادر خــود اختــالف  
نظــر دارد، امــا بــه ارزش هــای خانوادگــ' ارج م' نهــد، پــدر را هرچقــدر ظالــم و زورگــو 
باشــد قابــل  احتــرام م' دانــد و از خداونــد و پیامبــر و دیــن ســخن م' گویــد؛ امــا در مقابــل، 
مهشــید در فیلــم هامــون، زنــ' بــا اندیشــه های غربــی تصویــر شــده اســت کــه نقاشــ' انتزاعــ' 
م' کشــد، بــه  ظاهــر خــود و خانــه اش بســیار اهمیــت م' دهــد و خــود را بــرای ایــن ممل3ــت 
ــوان  ــواده را به عن ــن دوره، خان ــن رخدادهــا و کنش هــا در ای ــد. همچنی ــادی م' بین ــردم زی و م
ــد؛ دو روشــنفکر بوم' گــرا، ی3ــ'  ــرای فعالیــت زن روشــنفکر مطــرح م' کنن حــوزه اصلــ' ب
در راســتای حــل مشــ3الت خانوادگــ' گام برمــ' دارد و ی3ــ' در حیطــه بقــای خانــواده (زنــان 
ــنفکر  ــا روش ــرد؛ ام ــرار م' گی ــایه ق ــا در س ــر حوزه ه Xــد و در دی ــت م' کن ــان) فعالی و زایم

ــر م' شــود. ــواده و واپاشــ' آن تصوی غرب گــرا مســبب بحــران در خان
درمجمــوع بــا نظــر بــه شــخصیت ها، رخدادهــا و کنش هــا درمیابیــم کــه راوی در ایــن دوره 
بــا نگاهــ' ایدئولوژیــG بــه هــر دســته از روشــنفکران م' نگــرد. راوی بــا نگاهــ' خوش بیــن 
روشــنفکران بوم' گــرا را تصویــر م' کنــد؛ در فیلــم ســالم ســرزمین مــن، شــ3وه و عمویــش را 
تحســین م' کنــد و درجایــی از زبــان شــ3وه آنــان را خوشــبخت م' دانــد، خوشــبخت' کــه در 
گــروی پشــت کــردن بــه مســائل مــادی، پــول وزندگــ' شــهری به دســت آمده اســت؛ همچنیــن 
در فیلــم بچه هــای طــالق راوی فرشــته را فــردی ســودمند و دلســوز م' داندکــه در پــی بهبــود 
روابــط اعضــای خانــواده و نهایتــاً پیونــد دوبــاره خانــواده ای ازهم پاشــیده شــده گام برمــ' دارد 
ــنفکری  ــید را روش ــا، راوی مهش ــون ام ــم هام ــود. در فیل ــع م' ش ــر واق ــن راه مثمرثم و در ای
ســطح' و تــازه بــه دوران رســیده م' دانــد، اطرافیــان او را بــرای تحســین کارهایــش بــه ســخره 
ــی از  ــد. درجای ــی نشــان م' ده ــای فرهنگــ' غرب ــده کااله ــا مصرف کنن ــرد و او را تنه م' گی
فیلــم راوی مهشــید را از زبــان خــودش فــردی معرفــ' م' کنــد کــه تنهــا در زندگــ' م' خواهــد 
بریــزد، بپاشــد، بســازد و وقعــ' بــه عشــق و عالقــه همســر خویــش نم' نهــد؛ امــا در مقابــل 
م' بینیــم کــه راوی بــا نگاهــ' متفــاوت بــه روشــنفکری بــا دغدغه هــای بومــ' (حمیــد هامــون/ 
ــه  ــد ک ــق' م' دان ــرد عاش ــش، م ــه نقص های ــود هم ــرد و او را باوج ــید) م' نگ ــوهر مهش ش



در سینمای پس از انقالب اسالم� | ١١١

١٣
٩۶

ن 
ستا

زم
م،

هل
 چ

رۀ
ما

 ش
م،

ده
ج

 ه
ره

دو
 | تنهــا گرفتــار و اســیر جامعــه مادیــات محــور و قربانــ, طبقــات باالیــی اســت کــه مهشــید آن را 

نمایندگــ, م, کنــد. در جــدول ٣ مؤلفه هــای متنــ, دهــه شــصت گنجانــده  شــده اســت.
جدول ٣. مؤلفه های درون متن� دهه شصت

معنای کل� راوی رخداد و کنش شخصیت فیلم

نگاه مثبت: زن 
روشنفکر بوم, 

گرا زن, با عملHرد 
در راستای بقای 

خانواده

نگاه منف,: زن 
روشنفکر غرب گرا 

زن, با عملHرد 
بحران زا در خانواده

خانواده ارزشمند

دو نگاه متفاوت 
به روشنفکران

کد اولیه رخداد١: بازداشت 
عمو توسط پلیس و 
سپس ریزش کوه و 
مصدوم شدن چند 

تن از اهال,

زن روشنفکر 

بومى گرا

با دغدغه 

جمعى

سالم 
سرزمین 

من

زن در سایه در 
حوزه عموم,

کنش ١: تالش 
برای نجات دادن 
جان اهال, توسط 

شHوه در نبود عمو، 
فرستادن دنبال عمو

عملHرد در 
حوزه زنان و 

زایمان

رخداد ٢: وخیم 
شدن حال یH, از 

زنان روستا
کنش ٢: انجام عمل 

سزارین به تنهایی 
توسط شHوه

عملHرد 
در حوزه 

بهبود روابط 
خانوادگ,

رخداد١: طالق و 
خشونت خانوادگ, از 
جانب پدر به عاطفه

بچه های 
طالق

کنش ١: تالش 
برای اصالح روابط 
خانوادگ, از جانب 

فرشته

امن بودن خانه

رخداد٢: فرار کردن 
عاطفه از خانه

کنش ٢: خبر دادن 
محل عاطفه توسط 

فرشته به پدرش
رخداد ٣: بازگرداندن 
عاطفه به خانه پدر و 

مادر توسط فرشته
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معنای کل; راوی رخداد و کنش شخصیت فیلم

زن عامل 
بحران 

خانوادگ;

رخداد١: درخواست 
طالق از جانب 

مهشید

زن روشنفکر 
غرب گرا

با دغدغه 
جمع;

هامون

کنش ١: مقاومت 
هامون در برابر 

طالق به دلیل عشق 
به مهشید، پافشاری 

از سوی مهشید
رخداد٢: بحران 

روح; هامون
کنش ٢: تفنگ 

کشیدن هامون  به 
روی مهشید، غرق 
کردن خود در دریا

٢‑٢‑۴. دهه هفتاد
به طورکلــ" یافته هــا نشــان م" دهــد کــه زنــان روشــنفکر دهــه هفتــاد زنانــ" مــدرن تصویــر 
ــر  ــد، آنهــا در براب ــه کنــش م" زنن ــا مناســبات مانع ســاز دســت ب ــواده ای ب شــده اند کــه در خان
ــان کارشــان  ــان و پای ــه آن ــن ب ــا نگاهــ" خوش بی ــد و راوی ب ــن مناســبات ایســتادگ" م" کنن ای

ــد. ــه تشــریح م" گردن ــا در ادام ــن یافته ه م" نگــرد؛ ای
ــش هایی  ــا پوش ــD) ب ــاز، پزش ــنده، فیلم س ــار، نویس ــاغل (بهی ــ" ش ــن دوره زنان ــان ای زن
ــ"  ــان، زنان ــن زن ــد. ای ــه انجــام کارهــای غیر ســنت" دارن ــل ب ــر شــده اند کــه تمای مــدرن تصوی
منتقــد وضعیــت موجــود هســتند؛ فریبــا (درد مشــترک) انســان ها و نبــود درک متقابــل میــان 
ــاد  ــوان انتق ــل ج ــون و از نس ــت) از قان ــوی اردیبهش ــروغ (بان ــد، ف ــد م" کش ــه  نق ــان را ب آن
م" کنــد، زینــت (زینــت) منتقــد جایــUاه ســنت" خــود اســت و احــالم (عــروس آتــش) قوانیــن 
جامعــه ســنت" خــود را بــه پرســش م" کشــد و بــه آنهــا تــن نم" دهــد. دو تــن از ایــن زنــان بــا 
ــواده  ــان سرپرســت خان ــر شــده اند؛ فــروغ از کــودکان کار و زن دغدغه هــای اجتماعــ" تصوی
ــد در  ــد و نم" توان ــ" روســتا احســاس مســئولیت م" کن ــاره اهال ــت درب ــم م" ســازد و زین فیل
ــا دغدغه هایــی شــخص" دســت بــه  ــاز مــردم بی تفــاوت باشــد؛ دو روشــنفکر نیــز ب ــر نی براب
فعالیت هــا روشــنفکری م" زننــد؛ فریبــا کــه م" خواهــد تنهــا باشــد و در تنهایــی بنویســد 
ــا و  ــن رخداده ــرد. همچنی ــم بUی ــ" اش تصمی ــاره زندگ ــود، درب ــد خ ــه م" خواه ــالم ک و اح
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 | کنش هــا در ایــن دوره هماننــد دوره پیــش، خانــواده را بــه مثابــه حــوزه اصلــ$ بــرای فعالیــت 

زنــان تصویــر می=نــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در هــر چهــار فیلــم خانــواده موانعــ$ بــر ســر راه آنــان 
به وجــود مــ$ آورد و زنــان نیــز اعمالــ$ را برخــالف میــل خانــواده خــود انجــام م$ دهنــد. در 
ســه فیلــم زینــت، درد مشــترک و بانــوی اردیبهشــت روشــنفکر م$ توانــد موانــع را از ســر راه 
بــردارد و بــه خواســته خــود دســت یابــد و در فیلــم عــروس آتــش باوجــود پایانــ$ تلــخ، احــالم 
بــه ازدواجــ$ ناخواســته تــن نم$ دهــد. درمجمــوع راوی در ایــن دوره مناســبات و موانــع ســر 
ــای  ــت، راوی از نابرابری ه ــم زین ــت؛ در فیل ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــنفکر را ب ــان روش راه زن
جنســیت$ م$ گویــد و از نقــش ســنت$ زنــان انتقــاد م$ کنــد؛ در فیلــم درد مشــترک از نبــود درک 
ــواده ســخن م$ گویــد و موانــع درونــ$ و بیرونــ$  ــا دیRــری و خان ــان روشــنفکر ب متقابــل می
فعالیــت او را بهتصویــر م$ کشــد؛ در فیلــم بانــوی اردیبهشــت زن ســنت$ را در نقــش مــادر و 
زن مــدرن را در نقــش زن بــه تصویــر م$ کشــد و از مناســبات اجتماعــ$، قانونــ$ و خانوادگــ$ 
علیــه او انتقــاد م$ کنــد؛ و درنهایــت در فیلــم عــروس آتــش راوی از قوانیــن عشــیره ای 
غیرانســان$ علیــه زنــان ســخن م$ گویــد. در جــدول ۴ مؤلفه هــای درون متنــ$ فیلم هــای ایــن 

دوره گنجانــده شــده اســت.

جدول۴. مؤلفه های متن� دهه هفتاد
معنای کل� راوی رخداد و کنش شخصیت فیلم

زن روشنفکر 
مدرن با عمل=ردی 

ثمربخش در 
حوزه  مناسبات 

محدودکننده 
خانوادگ$

خانواده مانع ساز

به تصویر 
کشیدن مناسبات 
خانوادگ$ علیه زن 

روشنفکر

کد اولیه‑ 
پایان

رخداد١: فشار از 
جانب پدر و مادر 
برای رها کردن کار

زن مدرن
با دغدغه 

جمع$
زینت

مقاومت 
در برابر 

هنجارهای 
خانواده
نتیجه: 

بازگشت به 
کار و همراه$ 

شوهر

کنش ١: اصرار و 
مقاومت بی نتیجه در 

برابر پدر
رخداد ٢: فشار از 

جانب مادر شوهر و 
وخیم شدن حال ی=$ 

از اهال$
کنش ٢: ایستادگ$ 

در برابر شوهر و مادر 
شوهر و نجات جان 

ی_ کودک
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معنای کل: راوی رخداد و کنش شخصیت فیلم معنای کل:

 درگیرى با مشکالت 

خانوادگى

نتیجه: به پایان رساندن 

کار داستان نویسى

رخداد١: بی عالقگ� 
شوهر به شعر و دوستان 
روشنفکر او که منجر به 

جدایی آنها م� شود

زن مدرن
با دغدغه  

فردی

درد 
مشترک

کنش١: پافشاری بر ایجاد 
رابطه از سوی شوهر، 
مقاومت فریبا در برابر 

خواست او برای بازگشت
رخداد٢: بروز موانع کار 
نویسندگ� فریبا (ترس، 
احساس گناه، کابوس، 

اطرافیان)

تردیددرتصمیم گیری ها، 
درگیری با مناسبات 

خانوادگ�
نتیجه: کنار گذاشتن 

تردیدها، تصمیم برای 
مادر بودن و زن بودن

رخداد١: عشق فروغ و 
دکتر رهبر

زن مدرن
با دغدغه 

جمع�

بانوی 
اردیبهشت

کنش١: تردید فروغ در 
رابطه با عشق به علت 

نارضایت� فرزند
رخداد٢: شروع ساختن 
فیلم مادر نمونه توسط 

فروغ
کنش٢: رها کردن ساخت 

فیلم در نیمه راه

درگیری با مناسبات 
خانوادگ� و اجتماع�
نتیجه: تن ندادن به 

مناسبات

رخداد١: تصمیم خالف 
قانون عشیره از جانب 

احالم

زن مدرن
با دغدغه 

فردی
عروس 

آتش

کنش١: فشار از جانب 
فرحان و مردم قبیله

کنش٣: پافشاری از 
جانب احالم  و اقدام 

به فرار
رخداد٢: قتل فرحان، 

خودسوزی احالم
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 | ٣‑٢‑۴.دهه هشتاد

یافته هــا نشــان م$ دهــد کــه زنــان روشــنفکر دهــه هشــتاد زنانــ$ مــدرن تصویــر شــده اند 
ــته  ــان نشس ــخ در انتظارش ــ$ تل ــد و پایان ــل م$ کنن ــرکوب7ر عم ــواده ای س ــه خان ــه در حیط ک
اســت. راوی بــا دو نــگاه متفــاوت بــا پیش فــرض ناامــن و پرتنــش بــودن خانــواده بــه آنــان و 
عملGردشــان م$ نگــرد. راوی در نیمــه اول ایــن دوره تقصیــر ایــن تلخــ$ را بــه گــردن خانــواده 
و مناســبات آن م$ انــدازد و در نیمــه دوم انگشــت اتهــام را به ســوی خــودِ زن روشــنفکر نشــانه 

ــد. مــ$ رود؛ ایــن یافته هــا در ادامــه تشــریح م$ گردن
زنــان ایــن دوره زنانــ$ شــاغل (نویســنده و مترجــم، مــدرس) بــا پوشــش های مــدرن تصویــر 
شــده اند کــه خواهــان اســتقالل و آزادی هســتند و بــه خویــش و حــق فــردی بهای بســیار م$ دهند؛ 
رؤیــا (کاغــذ بی خــط) نقــش ســنت$ خــود در خانــه را کلفتــ$ م$ دانــدو بــرای نوشــتن، ده روز خانه 
را تــرک م$ کنــد، گلــرخ (سY کشــ$) زنــ$ قدبلنــد و مصمــم بــا صدایــی رســا اســت، عزت نفــس 
خــود را حفــظ م$ کنــد، اشــ^ نم$ ریــزد و به تنهایــی از مصائــب عبــور م$ کنــد. رؤیــا (شــمع$ 
در بــاد) زنــ$ اســت کــه بــه واقعیــت بهــا م$ دهــد، مخالــف هــر چیــز نامتعــادل اســت، از مریــد 
و مــرادی بیــزار اســت و بــر ایــن عقیــده اســت کــه انســان زمانــ$ بــه آرامــش م$ رســد کــه بتوانــد 
حــق خــود را از آن خــود کنــد. میهــن (شــام آخــر) زنــ$ موفــق و شــجاع اســت و ترســ$ از شــوهر 
بانفــوذش و قضــاوت دی7ــران نــدارد. ســیمین (جدایــی) بــدون توجــه بــه نظــر دی7ــران و حتــ$ 
خانــواده خــود، تصمیــم تــرک وطــن م$ گیــرد و پریســا (زندگــ$ خصوصــ$) زنــ$ اســت کــه مــدام 
ــد و  ــودش م$ خواه ــه خ ــد ک ــام م$ ده ــد، کاری را انج ــخن م$ گوی ــود س ــق خ از آزادی و از ح
به هیچ وجــه نم$ خواهــد قربانــ$ باشــد و مــورد سوءاســتفاده دی7ــری قــرار ب7یــرد. تمامــ$ ایــن 
زنــان زنانــ$ هســتند کــه بــا انگیزه هــای شــخص$ دســت بGار روشــنفکری م$ زننــد؛ گلــرخ بــر ایــن 
عقیــده اســت کــه نــه بــرای شــوهرش بلGــه تنهــا بــرای خــودش اســت کــه مصائــب را بــه جــان 
م$ خــرد و نم$ خواهــد بازنــده باشــد. رؤیــا (کاغــذ بی خــط) در خانــه م$ جنگــد چراکــه م$ دانــد 
نوشــتن راه و خــط و فکــر اوســت. میهــن م$ خواهــد عشــق را بــرای نخســتین بــار در زندگــ$ اش 
تجربــه کنــد، رؤیــا (شــمع$ در بــاد) بــرای زندگــ$ شــخص$ خــود فــارغ از پســرش ارزش قائــل 
اســت، ســیمین م$ خواهــد بــرای بهتــر زندگــ$ کــردن از شــرایط موجــود فــرار کنــد و پریســا در 
پــی تجربــه لــذت و عشــق اســت. رخــداد و کنش هــا در ایــن دهــه نیــز هماننــد دوره هــای پیشــین، 
ــا ایــن تفــاوت کــه کنش هــای آنهــا از  خانــواده را حــوزه عمــل زن روشــنفکر تصویــر م$ کنــد؛ ب
عــرف فاصلــه بیشــتری گرفتــه و تنش هــای خانوادگــ$ نیــز تــا آنجایــی آنــان را تحت فشــار گذاشــته 
کــه درنهایــت بــا شGســت، ناکامــ$ و حتــ$ نیســت$ مواجــه م$ شــوند؛ ایــن مناســبات در دو فیلــم 
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بــه مــرگ روشــنفکر منجــر شــده، در دو فیلــم بــه ناکامــ' او ختــم شــده و در دو فیلــم نیــز او را بــا | 

تــرک وطــن و خانــواده روبــرو م' کنــد.
درمجمــوع راوی در هــر شــش فیلــم خانــواده را م>انــ' ناامــن (کاغــذ بی خــط، شــام آخــر، 
ــ'  ــی) معرف ــراز دروغ (جدای ــاد) و پ ــمع' در ب ــش (ش ــ')، پرتن ــ'، سG کش ــ' خصوص زندگ
م' کنــد و در چهــار فیلــم نیمــه اول بــه آن م' تــازد و شــخصیت زن روشــنفکر را تحســین م' کند؛ 
رؤیــا (کاغذبی خــط) را زنــ' در جســت وجوی واقعیــت، گلــرخ را زنــ' قاطــع و مصمــم در راه، 
رؤیــا (شــمع' در بــاد) را زنــ' در جســت وجوی حــق واقعــ' خویــش و میهــن را زنــ' جســور بــه 
ــه اســت. امــا در فیلم هــای نیمــه دوم ایــن  ــاروا قرارگرفت تصویــر م' کشــد کــه مــورد قضــاوت ن
دهــه، ســیمین بــا موضعــ' نامتعهــد بــه زندگــ' و مســئول ایجــاد بی نظمــ' و آشــوب در ســامان 
زندگــ' و نهــاد خانــواده معرفــ' م' شــود و راوی  پریســا را زن بی اخالقــ' تصویــر م' کنــد کــه 
افــکار و عقایــدش رابطــه جنســ' بــا یــ^ مرد متأهــل را مجاز م' دانــد و درنهایت نیمــ' از تقصیرِ 
ماجــرا در مرگــش را بــه گــردن دارد. در نیمــه دوم ایــن دوره زن روشــنفکر زنــ' اســت کــه آزادی 
فــردی افسارگســیخته اش او را بــدل بــه فــردی بی مســئولیت و بی تعهــد در برابــر نهــاد خانــواده 

م' کنــد. در جــدول ۵ مؤلفه هــای متنــ' ایــن دوره گنجانــده  شــده اســت.
جدول۵. مؤلفه های متن9 دهه هشتاد

معنای کل9 راوی رخداد و کنش شخصیت فیلم

کد اولیه و پایان رخداد٢. تجسس رؤیا در زندگ' 
جهانگیر برای شناخت او و واقعیت

زن مدرن با
دغدغه فردی

خط
بی 

غذ 
روشنفکر درتهدید کا

و فشار خانوادگ'
پایان) ناتوان' 
در برابر شوهر 

قدرتمند

کنش١. دور کردن رؤیا از نوشتن 
باکارهای زیاد خانه توسط جهانگیر
کنش. تالش رؤیا برای نوشتن و 

ترک خانه
کنش٢. خشونت و تهدیدهای 
پیاپی کالم' و فیزی>' جهانگیر

زن روشنفکر 
مدرن  با 
عمل>ردی 

بی ثمر 
در حوزه 
مناسبات 
سرکوبjر 
خانوادگ'

به تصویر 
کشیدن 
مناسبات 
خانوادگ' 

بحران زا علیه 
زن

گالویز شدن 
روشنفکر 

با مناسبات 
خانوادگ' و شرایط 

موجود
پایان سG کش': 

بیهوده یافتن 
تالش ها

رخداد١. خیانت و فریب شوهر

ش9
L ک

س

رخداد٢. اعمال فشار، تهدید 
و خشونت بر گلرخ از جانب 

دیjران که مسبب آن شوهر است

کنش٢. تالش و مقاومت گلرخ 
در برابر فشارها
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 | ادامۀ جدول۵. مؤلفه های متن� دهه هشتاد

معنای کل� راوی رخداد و کنش شخصیت فیلم

خانواده ناامن
گالوشام آخر)  

قتل

رخداد١. طالق گرفتن

خر
م آ

کنش١. عمل خالف عرفشا
رخداد٢. فشار از جانب دختر 

و شوهر سابق و اخراج از محل 
کار روشنفکری

درگیری خانوادگ?
پایان) ترک وطن

رخداد١. طالق گرفتن و 
استقالل یافتن از شوهر و استاد

باد
در 

 �
مع

ش

کنش١. فشار از جانب شوهر 
برای بازگشت

رخداد٢. مشIل رابطه با فرزند 
و به دردسر افتادن او

زن روشنفکر 
مدرن با 
عملIرد 

بحران آفرین 
در  خانواده

به تصویر 
کشیدن زن 
مقصر و 

بحران آفرین

درگیری خانوادگ?
پایان) جدایی: 
جدایی و ترک 

وطن

رخداد١. تنش درون خانوادگ? 
و برون خانوادگ? زن مدرن با

دغدغه 
فردی یی
کنش٢. تسلیم و فرار از جدا

مشIالت از جانب سیمین
رخداد ٢. جدایی

خانواده ناآرام 
زندگ? خصوص?:  

قتل

رخداد١. ارتباط جنس? با مرد 
متأهل

ص�
صو

 خ
گ�

ند
ز

رخداد٢. بارداری
کنش١. تالش برای قربان? 

نبودن، مقاومت و تالش برای 
گرفتن حق از شوهر موقت

٣‑۴.تحلیل برون متن�
در فیلم هــای دهــه شــصت، ایدئولوژی هایــی بــا تأکیــد بــر ارزش هــای زندگــ? پیشــامدرن 
ــر  ــا فضــای حاکــم ب ــه ارزش هــای مــدرن شناســایی شــدند کــه ب ــه ب ــگاه بدبینان و ســنت? و ن
ــن  ــا موم ــد ی ــد و غیرمعتق ــیم بندی های معتق ــا و تقس ــا خط کش ه ــی ب ــصت، فضای ــه ش ده
و غیرمومــن، مطابقــت دارد؛ ارزشــمند قلمــداد شــدن خانــواده در فیلم هــای ایــن دوره را 
نیــز م? تــوان نتیجــه تســلط گفتمــان سیاســ? ـ اجتماعــ? ارزش مــدار در ایــن دهــه دانســت؛ 
همچنیــن دغدغه هــای جمعــ? زنــان بــا پررنــگ شــدن خواســت و ارزش هــای جمعــ? در دهــه 
شــصت نظیــر جنــگ مرتبــط اســت. مناســبات و ایدئولــوژی قدرتــ? کــه روشــنفکر ایــن دوره 
آن را بایــد بــه پرســش کشــد، «مناســبات مــدرن» در خانــواده تصویــر شــده اســت. در نتیجــه 



ــ ارتباطات ١١٨ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩۶

ن  
ستا

زم
م، 

هل
 چ

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
زن روشــنفکر دهــه شــصت اگــر فــردی بــا تفکــرات مــدرن باشــد نه روشــنفکری حقیقــ� بل�ه | 

ــده م� شــود.  ــدرن) خوان ــدرت ناشــ� از مناســبات م ــدرت (ق ــای ق ــچ و مهره ه ــ� از پی جزئ
گفتمــان دهــه شــصت، منجــر بــه بازنمایــی چهــره ای از زن روشــنفکر شــده اســت کــه پــا را از 
حــوزه ای ویــژه (تقویــت خانــواده) فراتــر نم� گــذارد و اگــر چنیــن کنــد، بــا دیــده ای بدبینانــه 

ــود.  ــته م� ش نگریس
در دهــه هفتــاد گفتمــان ضــد انحصارطلبــی در حوزه هــای مختلــف در قالــب نقــد راوی 
بــه شــرایط ســرکوبVر پیرامــون زنــان در فیلم هــای ایــن دوره تصویــر شــده اســت؛ همچنیــن بــا 
تغییــر نظــر عمومــ� دربــاره مســائل� نظیــر مدرنیتــه و فردگرایــی ماحصــل آن، بــه نظر م� رســد 
در ایــن دهــه از میــزان دغدغه هــای عمومــ� ایــن زنــان کــم شــده و نیمــ� از آنهــا بــا انگیزه هایــی 
فــردی دســت بــه فعالیــت م� زننــد. در نتیجــۀ ورود ایــران بــه رونــد نوســازی و مدرنیزاســیون 
پــس از جنــگ، مناســبات قــدرت در ایــن دوره برخــالف دهــه شــصت در قالــب «مناســبات 
ســنت�» در خانــواده بازنمایــی شــده اســت و عمل�ــرد زنــان روشــنفکر، عمل�ــردی در راســتای 
متزلــزل ســاختن ایــن قــدرت و بــه پرســش کشــیدن آن تصویــر م� شــود. ایدئولــوژی قــدرت، 
ســنت در خانــواده اســت و تمامــ� زنــان روشــنفکر بــه عنصــری معتــرض بــدل گشــته اند کــه 
ــم� و  ــوژی رس ــن ایدئول ــ�اف بی ــد. ش ــدرت را برنم� تابن ــن ق ــای ای ــه مهره ه ــدن ب تبدیل ش
کارکردهــای عمومــ�، بــاز شــدن فضــای نقــد، روح امیــد، مشــارکت فعــال سیاســ�، گســترش 
جامعــه مدنــ� و ... ســبب بازنمایــی چهــره ای از زن روشــنفکر شــده اســت کــه حتــ� بــه قیمــت 
جــان خــود در برابــر مناســبات خانوادگــ� م� ایســتد؛ او زنــ� مقــاوم اســت کــه تمــام تــالش 

خــود را بــه کار م� بنــدد و درنهایــت نیــز موفــق م� شــود.
در دهــه هشــتاد، زنــان مــدرن و منتقــدی تصویــر شــده اند کــه بــا ســرعت� زیــاد از ســنت 
و عــرف فاصلــه م� گیرنــد١ و بــا انگیزه هایــی شــخص� و فــردی و حتــ� خودخواهانــه عمــل 
ــب  ــدرت در قال ــاد ق ــه هفت ــد ده ــازی، همانن ــد نوس ــتاب گیری رون ــۀ ش ــد. در نتیج م� کنن
«مناســبات ســنت�» در خانــواده بازنمایــی شــده اســت و تمامــ� زنــان روشــنفکر در مقابــل ایــن 
مناســبات م� ایســتند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه فضــای همــراه بــا آنومــ� اجتماعــ� منجــر بــه بحــران 
و در هــم ش�ســتن زنــان روشــنفکر بــه دســت ایــن مناســبات شــده اســت. در نیمــه اول ایــن 
دهــه هژمونــ� گفتمــان تســاهل مــدار اصالحــات باعــث شــده کــه همچنــان نگاهــ� مثبــت بــه 
زن روشــنفکر مــدرن وجــود داشــته باشــد کــه قــدرت (ســنت) او را از پــا درآورده اســت؛ امــا 

١. ١. دو نفر از آنان کتاب کتاب های ممنوع الچاپ م� نویسند (سj کش�، زندگ� خصوص�)، دو نفر نوشته هایی م� نویسند 
که بر خالف میل خانواده است (کاغذ بی خط، شمع� در باد) و دو نفر عشق ممنوع را تجربه م� کنند(شام آخر، زندگ� 

خصوص�)
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 | ــا تســلط گفتمــان ســنت گرایی اصــول گــرا در نیمــه دوم ایــن دوره چنیــن نگاهــ�  در ادامــه ب

ــا نــگاه ایدئولوژیــ8 دهــه شــصت  جــای خــود را بــه دیدگاهــ� پــر از شــ8 داده اســت کــه ب
همخوانــ� دارد.

۵. بحث و نتیجه گیری
به طورکلــ� یافته هــای تحقیــق نشــان م� دهــد کــه در ســینمای ایــران، زن روشــنفکر خــاص، 
زنــ� مســتقل، شــاغل، تحصیلLــرده بــا پوششــ� مــدرن اســت کــه در مقابــل مناســبات 
ــان باوجــود  خانوادگــ� قــرار م� گیــرد؛ بنابرایــن حــوزه اصلــ� فعالیــت روشــنفکری همــه زن
پذیرفتــن شــغل های مهــم بیــرون از خانــه، در حــوزه خانــواده مطــرح مــ� شــود و مبــارزه واقع� 
هرکــدام از آنــان آن هنــگام کــه در خانــه حضــور دارنــد، معنــا مــ� یابــد؛ درواقــع هیچ یــ8 از 
زنــان، روشــنفکری کــه حــوزه عمــل روشــنگریش در عرصه هــای سیاســ� و اجتماعــ� تعریــف 
شــود، بازنمایــی نشــده اند. راوی فیلــم در دهــه شــصت ایــن حــوزه (خانــواده) را ارزشــمند، 
در دهــه هفتــاد مانــع ســاز و در دهــه هشــتاد ناامــن بازنمایــی م� کنــد. نحــوه کنــش زن 
روشــنفکر در مقابــل مناســبات قــدرت خانوادگــ� بــه همــراه ســایر ملزومــات روایــی، باعــث 
ــم،  ــصت راوی فیل ــه ش ــود. در ده ــران م� ش ــینمای ای ــر زن در س ــی تصوی ــاخت معنای برس
ــد.  ــران زام� دان ــ� بح ــرا را عامل ــنفکر غرب گ ــرده و روش ــتایش ک ــرا را س ــنفکر بوم� گ روش
ــنفکر  ــ� و زن روش ــنفکر بوم ــل زن روش ــصت «تقاب ــه ش ــه در ده ــت ک ــوان گف ازاین روم� ت
غربــی» بــه لحــاظ معنایــی برســاخته م� شــود. در دهــه هفتــاد، زن روشــنفکر خــاص در مقابل 
ــن رو  ــد؛ ازا ی ــت م� کن ــن زن حمای ــم از ای ــود و راوی فیل ــر م� ش ــاز تصوی ــع س ــواده مان خان
«روشــنفکر مــدرن ایســتاده و مقــاوم» در دهــه هفتــاد برســاخته م� شــود. در دهــه هشــتاد، زن 
روشــنفکر بــا خانــواده ای ناامــن مواجــه اســت کــه راوی در نیمــه اول ایــن دهــه از او حمایــت 
و در نیمــه دوم عامــل بحــران و مقصــر تصویــر م� شــود. بنابرایــن، تصویــری از «روشــنفکر 

ــه برســاخته م� شــود.   ــن ده ــدرن شLســت خورده» در ای م
جهت گیــری راوی فیلــم، در راســتای بازتولیــد گفتمان هــای مســلط سیاســ� ـ  اجتماعــ� 
ــواده و ســتایش روشــنفکر بوم� گــرا  ــا ارزشــمند شــمردن خان ــم ب ــران اســت. راوی فیل در ای
ــد  ــن دهــه را بازتولی ــدرن و خانواده گــرای ای در فیلم هــای دهــه شــصت، ارزش هــای ضــد م
م� کنــد. در ســینمای دهــه هفتــاد، راوی از زن روشــنفکر حمایــت کــرده و خانــواده را مانعــ� 
بــرای او معرفــ� م� کنــد کــه ایــن امــر از گفتمــان اصالحــات کــه مــالزم بــا حضــور بیشــتر 
زن در عرصــه عمومــ� اســت، حمایــت م� کنــد. درنهایــت، دهــه هشــتاد دهــه ای اســت کــه از 
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ی1 ســو گفتمــان اصالحــات در حــال از دســت دادن هژمونــ$ خویــش اســت و از ســوی دی�ــر | 

گفتمــان عدالــت در حــال بازگشــت بــه ارزش هــای دهــۀ اول انقالب اســت، از ایــن رو راوی در 
ایــن دهــه دو نــگاه متفــاوت دربــاره زن روشــنفکر دارد؛ در نیمــه اول ایــن دهه،عامــل بحــران 
ــ$ م$ شــود؛  ــواده معرف ــ$ اجتماعــ$ اســت)، خان ــزان شــدید آنوم ــه ناشــ$ از می ــ$ ک (بحران

ــه دوم زن روشــنفکر، خــود بحران سازاســت. درحال$ کــه در نیم

جدول ۶. تناظر بافت موقعیت; با فیلم ها

راویبافت موقعیت;دوره
بازنمایی قدرت 

در فیلم
برساخت زن 

روشنفکر خاص

گفتمان  ارزش مدار سنت$ دهه شصت
ـ مومن در برابر غیر مومن

نگاه ایدئولوژی1 سنت$
قدرت به مثابه 

مناسبات مدرن در 
خانواده

زن روشنفکر بوم$ 
گرا در مقابل زن 
روشنفکر غرب گرا

دهه هفتاد
گفتمان ضد انحصار 
طلبی ـ نگاه به مدرنیته 

امید باال برای تغییر

نگاه ایدئولوژی1 مدرن 
ـ فضای امید

قدرت به مثابه 
مناسبات سنت در 

خانواده

زن روشنفکر مدرن 
ایستاده و مقاوم

دهه هشتاد

نیمه اول: استمرار 
اصالحات و کمرنگ 

شدن امید

نگاه ایدئولوژی1 مدرن 
ـ فضای تلخ

زن روشنفکر مدرن 
ش\ست خورده نیمه دوم: هژمون$ 

سنت گرایی اصول گرا
آنوم$ اجتماع$

نگاه ایدئولوژی1 سنت$ 
ـ فضای تلخ
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