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 مقدمه
 و نهادها با را ارتباط بیشترين ،هنرها میان در ،همچنین .است معاصر هنر ترينرمیاطبپُ سینما

 را واقعیژت  دتوانژ مژی  سژینما  شژود. مژی  تولیژد  آن در که دارد ایجامعه و فرهنگ های0گفتمان
 2سژینمايی  مطالعژا   هژای شژاخه  از يکژی  دهژد.  جلژوه  واقعژی  را غیرواقعژی  امر يا دهد نمايش
 اینظريژه  بازتژاب  رويکژرد  است. 7بازتابندگی آن اساسیِ هایمکتب از سینماست؛ شناسیجامعه
 هجامعژ  هژای ارزش و باورهژا  از سژینما  بازتابِ ويژگی بر نظريه اين است. شناسیجامعه در کالن
 نظريژة  در ،1لوکژا   گئژور   نیسژت.  عینژی  کپی ي  ارائة بازتاب از منظور البته، کند.می تأکید

 مجموعژه  صژرفاً  نژه  واقعیت اين اما ،دهدمی بازتاب را واقعیت هنر که است آن بر خود، رئالیسم
 :0733 )لوکژا ،  هژا ارزش از عینی قلمرو ي  از است پرتوی بلکه است، احساس فقط نه و وقايع
 خژود  بدانیم که شودمی معنادار بیشتر هنگامی پژوهش اين با ارتباط در لوکا  جملة اين .(310
 نسژب، )حسژنی  کنژد نمژی  توصیف را صرف واقعیت گرابودن،واقع عین در نیز، عمیق نفس فیلمِ

 است. شدهدراماتیزه واقعیت اين واقع، در (.12 :0732
 بلند سینمايی فیلم سومین و شهبازی زپروي ساختة ،0730 سال محصول ،عمیق نفس فیلم
 فجژر،  فژیلم  جشژنوارة  ويکمژین بیست از نامهفیلم بهترين بلورين سیمرغ ةبرند فیلم اين اوست.
 داوران تئژ هی ةويژژ  ةجژايز  برنژدة  ،(2117) پوسژان  فژیلم  جشژنوارة  از 5فیپرشژی  ةجژايز  ةبرند

 ةجژايز  بژرای  ايژران  نهژايی  نامزد و )ايتالیا( ويکمبیست ةدور ژ  1تورين فیلم المللیبین ةجشنوار
 جشنوارة در همچنین فیلم اين (.http://www.imdb.com) بود سال خارجی فیلم بهترين اسکار
 در مهمژی  فژیلم  عمیژق  نفژس  .(Nejad,-Zeydabadi :2009 153) شژد  داده نمايش 2117 کن

 جوانژان،  میژانِ  در محبژوب  فیلمژی  بژه  اکژران  زمژان  در فژیلم  ايژن  است؛ ايران سینمای تاريخ
 عمیژقِ  و سژاده  فژیلم  در را خود بسیاری» شد. بدل قلم اهل منتقدان و روشنفکران دانشجويان،

 «فهمیدشژان مژی  همژه  از تژر مهژم  و کردمی منعکسشان شعاری هیج بی که ديدند عمیق نفس
 .(73 :0737 معتمدی،)

 سینمايی بوده( کیارستمی تأثیر تحت )که شهبازی ینمایس که اندآن بر برخی همه، اين با
 بررسژی  يژ   بژرای  فژیلم  ايژن  آيا که شود مطرح سؤال اين است ممکن پس است. ایجشنواره
 فژیلم  ايژن  هدف که است شده استدالل حاضر پژوهش در خیر؟ يا است مناسب شناختیجامعه

                                                           
1. discourse 

2. film studies 

3. reflection 

4. Georg Lukács 

5. Fipresci Prize 
6. Torino International Festival of Young Cinema 

http://www.imdb.com/
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 .اسژت  بژوده  ايژران  جامعژة  انتحصژیلکردگ  آن میاطژب  بلکه است، نبوده خارجی هایجشنواره
 بژرای  که دارد وجود ایجشنواره هایفیلم همة در عناصر از ایپاره که است آن بر نژادزيدآبادی

 ،0هنژر  در ابهژا   سژببِ  بژه  غیرايرانی، میاطب برای و است شدنیدرک ايرانی تحصیلکردة طبقة
 عالقژة  کژاهش  بژا  هارهجشنوا در هافیلم چنیناين که شودمی سبب موضوع همین است؛ جذاب

 سژینمای  کژه  گفتژه  ايژن  طرفژی،  از (.Nejad,-Zeydabadi :2009 153) نشوند موجه میاطبان
 از ایگفتژه  بژه  حاضژر  پژوهش منظور، بدين ندارد. صحت نیست خود جامعة بازتاب ایجشنواره
 ايرانژی  هایفیلم در متعددی عناصر گويدمی شهبازی کند.می اکتفا عمیق نفس فیلم کارگردانِ

 اسژت؛  درک قابژل  خژوبی بژه  ايرانی تماشاگر برای و سیتیبه غیرايرانی تماشاگر برای که هست
 دربژارة  پسژری  و دختژر  عمیژق  نفژس  فیلم از ایصحنه در مثالً، تحصیلکرده. طبقة برای ويژهبه

 پرسژد: مژی  پسژر  از و دهژد می گوش بلوز و کالسی  که گويدمی دختر کنند.می بحث موسیقی
 معانیِ داريوش موسیقی ايرانی تماشاگر برای «داريوش!» گويد:می پسر «دی؟می گوش یچ تو»

 از نقژل  بژه  )شژهبازی،  اسژت  نژا   يژ   فقژط  داريژوش  نژا   غیرايرانژی  بژرای  امژا  دارد، بسیاری
 (.Nejad,-Zeydabadi :2009 153 نژاد،زيدآبادی

 ايران جامعة بر چیره طشراي مناسبت که است اين پردازدمی آن به پژوهش اين که پرسشی
 بژه  پاسخ ضرور ِ چیست؟ عمیق نفس فیلم در مستتر سینمايی مضامین و فیلم تولید زمان در
 زمینژه  ايژن  در .اسژت  مطالعژه  اين به پرداختن دلیل پژوهشی -علمی ساختاری در پرسش اين
 تهژران( ) ايران در 0731 دهة اواخر اجتماعی شرايط شود:می مطرح ديگر مقدماتی پرسش چند

 فژیلم  اسژت؟  بژوده  چژه  زمان آن در ايران سینمای بر چیره فرهنگ برسازندة گفتمان چیست؟
 تطبیژق  بژه  تژوان می ها،پرسش اين به پاسخ با نماياند؟بازمی را تهران جامعة چگونه عمیق نفس

 ينا پی در نچهآ پرداخژژت. عمیژژق نفژژس فژژیلم سژژینمايی مضژژامین و ايژژران اجتمژژاعی شژژرايط
 بازتژاب  کژه  دارد وجژود  فژیلم  ايژن  در فراوانژی  هژای نشانه که است اين است وضمفر پرسشها
 فژیلم  ديگژر،  بیژان  به دارد. مناسبی مطابقت آن با نتیجه، در است؛ خود عصر جامعة هایويژگی
 و پژويش  حاضژر  پژژوهش  از هژدف  اسژت.  خژود  زمانژة  اجتماعی شرايط از تمثیلی عمیق نفس

 نفژس  فژیلم  بازنمايی بررسی سپس و بحث مورد دورة در تهران( خاص، طور )به جامعه شناخت
 يافژت  مشژابهی  هژای ويژگی بعدی گا  در است. مضمون و فر  بررسی طريق از جامعه از عمیق
 کرد. وجوجست را تطبیق موضوع بتوان که شودمی

 هژای پژژوهش  ايران سینمای دربارة شناسانجامعه است گفتنی پژوهش اين ضرور  دربارة
 فر ، تمهیدا  و سینما زبان با آشنانبودن سبب به پژوهشگران، اين اما دهند،می نجا ا درخوری

 داليژل  بژه  عمیژق  نفژس  فژیلم  طرفژی،  از کننژد. مژی  توجه بیشتر مضامین به موارد بسیاری در

                                                           
1. ambiguity in art 
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 ايژن  انتیژاب  علژت  دربژارة  است. شناختیجامعه تمرکزِ برای مناسبی هایمؤلفه واجد متعددی
 احتمژالی  هژای فرضژیه  و مسژئله،  موضژوع،  بژا  بايد نمونه تطبیقی، مطالعة در است، گفتنی فیلم
 فژیلم  بژه  ايران از خارج هایجشنواره در شد، ذکر که طور همان باشد. داشته بسیاری خوانیهم

 اقبال با ايران از خارج هایجشنواره در که سینمايی متعهدنبودن موضوع شد. توجه عمیق نفس
 تصژوير  مطالعژة  بژرای  نگارنژدگان  اسژت  گفتنی است. بوده برانگیزلشچا همواره شودمی مواجه
 اين در زيرا کردند، انتیاب را 0731 ژ  0731 زمانی بازة داستانی سینمای آيینة در ايران جامعة
 جامعة بازتاب تواندمی بهتر جهاتی از فیلم اين کرد. تغییر آن بر نظار  و فیلم تولید قواعد دوره
 بژه  گژرايش  کژه  اسژت  شژهبازی  پرويژز  مسژتندگونة  سژینمای  ديگژر،  یلدل .باشد خويش عصر
 مستندنما سینمای هایاتفاق بهترين از يکی عمیق نفس» .شودمی ديده بسیار او در گرايیواقع
 را جامعژژه  و جوانژان  فژیلم،  ايژن  در شژهبازی  .(70 :0737 عشژقی، ) «اسژت  اخیر هایسال در
 که شد شروع سؤال ي  با من برای عمیق نفس» ست.ا کرده روايت نموده مشاهده کژه گونهآن
 و قژادری ) «اسژت؟  سژرگردان  چژرا  کنژد؟ مژی  فکژر  چی به مگر است؟ طوریاين نسل اين چرا

 موجژب  و سژازد می معتبژر و اسژتناد قابژل را پژوهش اين مسئله اين (.13 :0732 ،نسبحسنی
 شژود.مژی بحث مورد دوران هایواقعیت از ما درست شناخت

 
 شناسیوشر

 رويکژرد  و تمثیلژی  -تطبیقژی  مطالعژة  روش از و اسژت  تحلیلژی  -توصیفی روش به پژوهش اين
 و ایکتابیانژه  اطالعژا (  گژردآوری  )روش طالعژه م اين تحقیق شیوة برد.می سود بازتاب نظرية
 سژود  نیژز  تمثیلژی  -تطبیقژی  روش از پژژوهش  ايژن  است. (متن تحلیل جهتِ )به بصری منابع
 نظريژة  پژدران  از ،0مانسژتربر   زعمِ به که، است آن سبب به روش اين کارگیریبه و لز برد.می

 جهان به هنرمند ادراک از است ساختگی سازمانی باشد گراواقع که هم قدر هر فیلمی هر فیلم،
 اسژت.  هنرمنژد  تصمیم تحت آن قابِ و ديد زاوية که دلیل اين به حداقل (؛01 :0737 )ابروين،
 تطبیژق  بژه  پژوهش اين در دلیل، همین به دهد.می ارائه را خژود روايت هنرمندی هر بنابراين،

 ايژن  در اسژت.  شژده  پرداختژه  بحث مورد دورة جامعة عینی شرايط و فیلم در سازفیلم نگاه اين
 و شژود مژی  مژنعکس  اجتمژژاعی  هژای واقعیژت و سینمايی عناصر پیوند شناختی،جامعه مطالعة
 درون در عمیق نفس فیلم که اجتماعی، محژیط سژاختار و فیلم نمايیسی مضامین میژان رابطة
 شود.می بررسی يافته، تکامل آن

 بژه  سژپس،  بررسی، نظر مورد دورة در تهران جامعة بر چیره گفتمان برآيند پژوهش اين در

                                                           
1. Hugo Munsterberg 
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 بژه  را پژوهشگر ديگری طريق هر از بهتر مضمون مطالعة شود.می پرداخته فیلم محتوای تحلیل
 از محتوا و فر  آنکه سبب به البته، (.27 :0730 )ريد، سازدمی رهنمون هنری آثار تأثیر رسیبر
 تحلیژلِ  بژا  .نیسژت  توجژه بژی  محتژوا  القای برای فر  تمهیدا  به پژوهش اين نیستند، جدا هم

 بررسژی  بژه  مژتن  يژ   مثابة به فیلم از خوانشی چنین با و فیلم هایصحنه و هاسکانس پیرنگ،
 در هژا بژازی  و تژدوين  دکوپاژ، نامه،فیلم ایپردهسه ساختار شد. پرداخته فیلم بصری و یمحتواي
 رويکژرد  گژزينش  بژا  سپس، شد. استیراج فیلم مضامین سرانجا ، و، شد مطالعه مضامین القای
 اسژت،  خويش عصر جامعة از برخاسته عمیق نفس فیلم که موضوع اين داشتن نظر در و بازتاب

 شد. پرداخته اجتماعی شرايط و فیلم اين قیتطبی بررسی به
 

 پیشینه

 گژذر  در ايژران  سیاسی شرايط توصیف به ايران سینمای سیاسی تاريخ کتابِ در صدر حمیدرضا
 پژوهشژی  در امیژر،  آرمژین  و ارمکی آزاد تقی .است پرداخته 0731 سال تا ايران سینمای تاريخ

 5073 تژژا 0731 هژژایسژژال محژژدودة رد ايژژران در سژژینما کارکردهژژای بررسژژی بژژه (،0733)
 پیونژد » عنژوان  با ایمطالعه در فائقی سحر و امیر آرمین ارمکی، آزاد تقی همچنین، اند.پرداخته
 هژای سژال  در ايران سینمای در سیاسی مطالبا  بازتاب بررسی به ...« واقعیت با ايران سینمای
 بازنمژايی  در مثبتژی  تژأثیر  سینما ادیآز که اندرسیده نتیجه اين به و پرداخته 0731 تا 0731

 بازتژاب  مطالعژه  ايژن  در جامعژه  از هنر بازتاب قلمرو است. داشته سینما در جامعه هایخواسته
 (.35 :0732 فژائقی،  و امیژر  ارمکژی،  آزاد) اسژت  شده گرفته نظر در سینما در سیاسی مطالبا 

 در او اسژت.  نفیسژی  حمیژد  هب متعلق ايران سینمای شناسیجامعه حوزة در پژوهش ترينکامل
 تا اما، است. پرداخته مباحثی چنین به 0ايران سینمای اجتماعی تاريخ عنوان با کتاب جلد چهار
 بررسژی  عمیژق  نفژس  فیلم سینمايیِ بازنمايیِ و اجتماعی شرايط دربارة پژوهشی هیچ در کنون

 از کژه  سژینمايی  را، ايژران  سژینمای  در کلژی  هژايی ايده اينکه ضمن است. نشده انجا  تطبیقی
 بژه  منتسژب  يژا  شژود، مژی  توجژه  بژدان  خژارجی  هایجشنواره در و کندمی عبور ايران مرزهای

 دانند.می غیرمتعهد هنری را آن يا نمايیسیاه
 

 نظری مبانی
 بازتاب رویکرد جامعه، و سینما رابطة
 ويژگی توانمی» نآ کم  به که است استوار هنر با بیگانه و مادی بنیادی بر هنر شناسیجامعه
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 «داد توضژی   بنیژاد  آن در را هنژر  تأثیر و يکديگر بر هاايدئولوژی متقابل کنش اثر، هر انضمامی
 چژه  تژا  فژیلم  اينکژه  دربارة ،سینما شناسیجامعه کتابش، در هواکو جرج (.012 :0737 )رافائل،
 که: ستا آن بر او است. کرده ارائه آرايی است خود اجتماعی محیط بازتاب اندازه
 ثرو  قدر ، برای مبارزه و شیصی منافع قلمرو از نیز فیلم، هنر خصوصبه هنرها، همة ... 

 اجتمژاعی  پیشینة زيرا است. پذيرامکان وهم در تنها فرارفتن اين نظر، ي  از اما، فراترند. مقا  و
 تژأثیر  مفژیل  هنژر  بژر  همژه  تژاريیی  و اجتماعی زمینة امکانا  و هامحدوديت و فیلم سازندگان

 غیرهنرمندانژه  نیروهژای  و ساختارها به را اشنهايی وابستگی حال همه در فیلم هنر گذارند.می
 (.0710 )هواکو، کندمی آشکار

 کژارکرد  و هنژری  ارزش مسژائل  کژه  است ضروری امر اين به توجه مطالعاتی چنین در پس
 بژژه موسژژو  ایهژژپژژژوهش در (.021 :0737 )رافائژژل، هسژژتند جژژدا هژژم از شژژناختیجامعژژه

 بژه  هژا پژوهش از برخی شود.می پرداخته سینما و جامعه هایتعامل بژه «سینما شناسیجامعه»
 نشژان  توجه سینما در جامعه بازنمود بژه نیز ایپاره و دارند تمرکز جامعه بر سینمايی آثار تأثیر
 بازتژاب  رويکژرد  در اسژت.  نظژر  مد بازتاب، رويکرد يعنی دو ، رويکرد پژوهش اين در دهند.می

 قژدر ،  عناصژر  آن در کژه  اسژت  سیّال و ديالکتیکی رابطة جامعه و سینما فرهنگ، میان رابطة
 دارند. خاصی اهمیت نمايیواقع و واقعیت بازنمايی،
 :0ژيژک از ایگفته به شود توجه داستانی، فیلم و واقعیت بین ديالکتیکی رابطة درک برای

 مژا  واداشژتن  بلکه نیست، روايی داستان متن در واقعی نیبازآفري فیلم هنر دستاورد بهترين
 است داستان ي  عنوان به واقعیت خود کردنتجربه به واقعیت، خود داستانی جنبة تشییص به

 (.027 :0733 )ژيژک،
 حژوزة  بر مشتمل» بازتاب رويکرد هنر، معاصر شناسجامعه و پردازنظريه ،2الکساندر زعمِ به

 يژا  اسژت  جامعژه  آيینة هنر که اندمشترک عقیدة اين بر مبتنی که است تحقیقا  از ایگسترده
 محتژوا،  تحلیژل  تفسژیری،  تحلیژل  ... يابژد مژی  تعژیّن  و شژده  مشژروط  جامعژه  واسژطة  به هنر

 هژای روش تژرين مهژم  ترکیبژی  هژای روش و آيینژی  مناسژ   تحلیژل  سژاختاری،  شناسینشانه
 اسژتفاده  پس (.017 :0733 امیر، و ارمکی آزاد از نقل )الکساندر، «اندبازتاب رويکرد پژوهشگران

 گژرفتنِ  نظژر  در بژا  اسژت  مجژاز  پژوهشژگری  هر و ندارد خاصی روشی الزاما  بازتاب رويکرد از
 را کلی نظری چهارچوب اين بايد فقط گیرد. کار به مسئله حل برای روشی خود مطالعاتی نمونة

 (.011 :0733 امیر، و ارمکی )آزاد اوست جامعة از برخاسته هنر که باشد داشته نظر در
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 نظر مورد دورة در جامعه بر چیره گفتمان
 هژا تژوده  و قژدر   میژان  مفهو  اين در کرد؛ ايدئولوژی جايگزين را گفتمان مفهو  0فوکو میشل
 از تمايزی قابل مجموعة احکا ، کلی حیطة گفتمان فوکو، نظر از ندارد. وجود طرفهي  ایرابطه
 (.07 :0733 )میلژز،  دهژد مژی  توضژی   را احکژا   از شماری که است مندیضابطه روية و احکا 

 کنارگذاشژتن  میژانِ  تعژادل  برقراری نتیجة در است. وابسته زمان و جغرافیا فرهنگ، به گفتمان
 و فرهنگژی(  هژای محژدوديت  ديگژر  )يا دهدنمی را آن گفتنِ اجازة قدر  میتلف نهادهای آنچه
 غالژب  گفتمژانِ  دهد.می رخ جديدی شرايط با بازنمايی ي  بدهد نشان دارد قصد سازفیلم آنچه
 همژة  يعنژی  بلکژه  انديشژند، مژی  يکسژان  جامعژه  افراد همة که نیست معنا اين به دوره ي  در

 انژژد.شژده  ارزيژابی  و تولیژد  خژاص  گفتمژانی  چوبرچهژا  در دوران آن در تأيیدشژده  هژای مژتن 
 هبژ  نگاه مفید شیوة ي  فوکو، زعمِبه اند.قدر  نهاد اب تبادل حال در همواره میالف هایگفتمان
 شژان درباره که را موضوعاتی مندنظا  ایگونه به که است هايیرويه جايگاه در آن ديدنِ گفتمان
 (.51 :0733 )هوراکس، کنندمی معین گويندمی سین
 در که یمهست ژژر تغیی هژژ ب دژمیا از مطلوبی سط  شاهد 0735 تا 0737 هایسال فاصلة در

 کترمشا میژزان  (.003 :0733 امیژر،  و ارمکژی  )آزاد دژیکنژم وزبر 0731 دادخر دو   نتیاباا
 دو نیژز  آن از پژس  بژود.  زيژاد  بسژیار  0731 ریوژژ جمه تژژ ياسر  اژژ نتیابا در جوانان و مرد 

 روش به ايران جامعة جوانان که دهدمی نشان (0733) مجلس و (0733) شهر رایشو انتیابا ِ
 هژای سژال  بژود.  زيژاد  بسیار تغییر اين از انتظار و امید سط  و بودند تغییر خواهان راتی دموک
 دورة هژا، سژال  اين است. همراه ايران در وسیعی سیاسی و اجتماعی تغییرا  با 0733 تا 0731

 است: چنین بشیريه، حسین زعمِبه خرداد، دو  جنبش هایويژگی است. تغییر به میدا اوج
 ،سیاموکردشبه يا ودمحد سیاموکرد نوعی به حاکم شیرلیگاا تبديل ،يیاگرننوقا بر تأکید
 و نناز جتماعیا رحضو ایبر مناسب بستر اریبرقر ،دنیژژ م یاژژ هدنها و ابزژحا فعالیت تشويق

 فعر و لحا و گذشته در  نظا دعملکر نقد نمکاا و ستقلژم  مطبوعا اریبرقر و تشويق ن،نااجو
 (.033 :0730 )بشیريه، رژهن زةحو در یممیز و رسانسو
 و آزادی مطالبژة  نجويندگا در میدا از موجی طلبژان حالژژ صا ندژمآ رکا روی صور ، هر به

 بژه  نگژرش  در طلبانهتساوی هایانديشه دوران، اين در آورد. دجوو به جتماعیا تأمین اژي لتاعد
 بود مشهود سنتی هاینقش از گیریفاصله نوعی و يافت رواج پسران و دختران سنتی هاینقش

 انژد مدنی جامعة شهروند کنند اثبا  اينکه برای دوره اين در جوانان عالقة (.05 :0730 )ذکايی،
 ايژن  در (.5 ،1 ،7 :0733 نا،)بی است مشهود کامالً هستند شاناجتماعی حقوق احقاق پی در و
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 تبژاينی  نیژز  اسژال   و بانقژال  بژا  امژا  نبودنژد،  مذهبی و انقالبی که شد مطرح هايیارزش دوران
 شژود، مژی  ديژده  ايژران  جامعة در فرهنگی انتقالی وضعیت نوعی (.37 :0733 )راودراد، نداشتند

 «شوندمی فراخوانده صحنه به و مطرح دوره اين در مؤثر نیروهای عنوان به زنان و جوانان» مثالً
 میژان  شژکاف  و مژدنی  جامعة گسترش شاهد دوره اين از که است جالب (.32 :0733 )راودراد،
 (.012 :0731 )بشیريه، هستیم رسمی ايدئولوژی و مردمی کردارهای

 وگژويی گفت در جهانبگلو، رامین پرداختند. وضعیت اين نقد به میتلف طرق به روشنفکران
 به ايران در مدنی جامعة که است آن بر و کندمی اشاره توس روزنامة کارکردِ به ،0733 سال در

 بژر  ما اجتماعی روابط که کندمی ذکر او ندارد. فلسفی و فکری پشتوانة و است شده تبديل شعار
 عناصژر  کژه  دانژد نمژی  شژعار  ايژن  میاطژب  چژون  و نیسژت  مژدنی  اخژالق  و مسژئولیت  اساس
 حمیدرضژا  (.100 ،101 :0733 )نبژوی،  اسژت  نیفتژاده  اتفژاقی  هژیچ  چیست آن دهندةتشکیل
 و شژعبه  شعبه را جامعه» سیما و صدا هایسیاست که دهدمی تذکر ،0733 سال در پور،جاليی

 «کنژد مژی  متژراکم  و درونژی  دانشجويی اقشار روح در را نارضايتی و داد خواهد قرار هم برابر در
 (.115 :0733 پور،)جاليی
 هژژ ب میدِا اسژت،  نظژر  مژد  حاضژر  پژوهش تطبیقی رويکرد در که بعد، به 0733 هایسال از
 اههمر هعمد ا مطالب ينا آوردنبر در نطلباحصالا توفیق  دژژ ع اژژ ب ارژژ يز يافت، کاهش رژتغیی
 و 0730 در شهر رایشو دو  دورة  نتیاباا در بنژابراين،  (.003 :0733 امیر، و ارمکی )آزاد دبو
 ايمان عد  از حاکی امر اين مواجهیم. مرد  مشارکت کاهش با 0732 در هفتم مجلس  نتیاباا

 است. مرد  ا انتظار نگشتنمحقق و تغییر به
 ينابنابر و رژژ تغیی هژب دژمیا تژفا اژب دوژب اههمر خاتمی ریجمهو ياستر دو  ةدور ،قعوا در
 رد ناژژژژژجري در انوژژژژژیتژژژژژم را آن اوج که نفشااطرا  تفاقاا به نسبت د مر نشدو بیتفا

 ،شمژش مجلس ننمايندگا تحصن دجوو با که يدد هفتم مجلس  نتیاباا دةگستر یهاصالحیت
 ناژژ می در وبیژژ محب یاژهصیتژشی اًدتژقاع و نددبو يافته راه ششم مجلس به بااليی آرای با که
 نگرفت صژور   هژا صژالحیت  رد با میالفت در نیاچند میدمر حرکت ،فتندرمژی  شمار به د مر

 (.021 :0733 امیر، و ارمکی )آزاد
 پژوهشی در تیم.هس اجتماعی 0آنومی شاهد دوران اين در که است ضروری امر اين به توجه

 وجوه در اجتماعی هنجاریبی میزان بیشترين دربردارندة اسالمی انقالب سو  دهة که شد بیان
 آنژومی  ،2دورکهژايمی  شناسژی جامعژه  نظژر  در واقژع،  در (.015 :0731 )بشیريه، است گوناگون
 آن جژای  بژه  امژا  شود، پاشیده هم از پیشین همبستگی نظا  که آيدمی پديد هنگامی اجتماعی

 توقیژف  از پژس  حقیقژت،  در (.015 :0731 )بشژیريه،  باشژد  نیامده پديد جديد همبستگی نظا 
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 موسژو   اسژتراتژی  بژه  خرداد دو  جنبش طلبان،اصالح علیه هاهجمه و طلباصالح هایروزنامه
 آرامژش  اسژتراتژی » بلکژه  نبژود،  طلبژان اصالح انتیاب حقیقت در که شد، متوسل فعال آرامش
 تژوانیم نمژی  آنچژه  بهتژر،  تعبیژر  به )يا دهیم انجا  توانیممی آنچه کردنتئوريزه جز چیزی فعال
 (.13 :0730 )قوچانی، «نیست دهیم( انجا 
 از يکژی  منفعل ایتوده جامعة پیدايش رفت. قهقرا به زمان آن از اصالحا  بسیاری، زعمِ به

 تحلیژل  در پژوهشژی  رد (.050 :0731 )بشژیريه،  است ايران در اصالحا  پس دوران پیامدهای
 روانژی  -اجتمژاعی  فضژای  کژه  شد بیان 0733 سال در سراسری هایروزنامه هایمقاله محتوای
 است منفی نوع از بیشتر رسد،می خواننده نظر به که چنان ها،سرمقاله محتوای در شدهمنعکس
 به میدا رچقد هر بژود.  افراد برخی گرايیدرون منفیْ فضای اين پیامدهای (.11 :0731 )دهقان،

 رچاد وببژرد، فر دخو کال به سر بیشتر مژيدار راژنتظا يابد،یژم کاهش دفر دنز در ضعیتو تغییر
 (.021 :0733 امیژر،  و ارمکژی  )آزاد آورد روی داژژ عتیا هژژ ب مژثالً  و د،وژژ ش یژنروا یپريشانیها
 شژد  مطرح هشیپژو در است. دوران اين جوانانِ از قشری پیامدهای از يکی جبرگرايی بنابراين،

 مژؤثر  انسژان  سرنوشژت  در را جبژر  نقژش  و دارنژد  بژاور  تقژدير  به افرادی جوانان، میان در» که
 خژورده شکسژت  و پژذير تسژلیم  کژامالً  موجژودی  شژکل  بژه  فژرد  شرايطی چنین در ... دانندمی

 (.31 :0730 )فیوضا ، «آيددرمی
 نمژايش  بژه  0730 لسژا  در و (0731) شژد  سژاخته  تغییژر  ايژن  میانة در عمیق نفس فیلم
 نیسژت،  نفژر  يژ   فقژط  آن در هنرمنژد  و اسژت  گروهی کار محصول فیلم چون درآمد. عمومی
 جهتژی  از امژا،  است. ناممکن جامع شکلی به آن در تاريیی و اجتماعی هایزمینه وجویجست
 که: است آن بر 0جاروی سی. آی. بیشد.می هايیبحث چنین به بیشتر اعتباری ديگر،

 عاليژق  و هاارزش ها،نگرش حدودی تا که است آن نشانة کنند تولید را چیزها جوامع اينکه
 اسژت  شژده  تعیژین  انژد کژرده  کژار  و رشژد  آن در که ایاجتماعی زمینة توسط هاآن سازندگان
 (.03 :0733 )جاروی،

 

 دوره سینمای بر چیره گفتمان
 بررسژی  عمیژق  نفسِ فیلم دتولی سالِ در ايران سینمايی فرهنگ بر چیره گفتمان بیش اين در
 شود.می

 از پژژس نمانژژد. عقژژب خژژرداد دو  از سپژژ اجتمژژاعی شژژرايط گردونژژة از ايژژران یسینما
 بژرای  خرداد دو  محصول ترينآنی (.,Naficy :2012 144 ) شد نر  بسیار فضا ،0731 انتیابا 

                                                           
1. Ian Charles Jarvie 
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 کژاهش  سژینما  بژر  نظژار   نتیجژه  در و فرهنگ و هنر ةعرص هایمحدوديت که بود اين سینما
   .يافت

 تصويب وظیفژژة تولید مسیر در هگلوگا انعنو به آن از پیش که نامژژه،فژژیلم تصويب رایشو
 در تنها که مدآ پديد یيگرد رایشو آن یجا هژژژب و دژژژش منحل ،شتدا هعهد به را نامژژهفژژیلم
 ينا هندد ارائژه  ساخت پروانژة  يافتدر ایبر را نامژه فژیلم   هدژژ هکننژتهی و دانگررکا که تیرصو
 تعیین را بحث ردمو وژةپر از لتیدو حمايت انزژژ می آن یدژژ جهبندر و نامهفیلم ننداخو با راشو

 (.212 :0733 اد،نژ)طالبی کرد خواهند
 ،مايشیآز گريم سژعک ارائة جمله از يگرد وریضررغی حلامر دشاار وزار  سینمايی نتومعا
 تسريع باعث و کژرد  فحذ را لژژ یقب نژيا از اردیمو و فترچهد طبق تولید ملاعو کامل فهرست

 شژاهد  دوره ايژن  هژای فیلم در (.212 :0733 اد،نژ)طالبی ژدش سینمايی هایوژهپر ازینداراه در
 غیرمجژاز  و مجژاز  هژای موسژیقی  پیش و پسر و دختر روابط دادننشان بازيگران، پوشش تغییر

 «خژرداد  دو  از پژس  مایسژین » بژه  دوره ايژن  (.37 :0732 فژائقی،  و امیر ارمکی، آزاد) هستیم
 نژژاد، )تهژامی  اسژت.  مدنی جامعة در مدرنیته و سنت از بحث آن نظری مشیصة و است معروف
 در مدرنیتژه  و سژنت  بژین  چژالش  در که دهدمی نشان پژوهشی نتايج آنکه جالب (.31 :0731
 یژر، ام و ارمکژی  )آزاد اسژت  خژانواده  عرصة از بیش دين عرصة در سنتی عناصر ماندگاری ايران
 نمژايی واقع و اجتماعی مسائل طرح کرد. خواهیم بررسی فیلم در را آن بازتاب که (003 :0731

 يافت. اهمیت دوره اين در
 را قعیت«وا دادننشاژ»ن دکرراژک لسا فیلم ترينوشپُرفر سالهرچها دورة ينا از لسا سه در
 نجپژ  ؛0731 و 0733 ایهژ سژال  در (کشیگژژ س ،انوکرژش ،زژقرم) خژتل نپايا با سه هر و دارد
 :0733 امیژر،  و ارمکژی  )آزاد انژد اجتماعی تلخ هایواقعیت ةدهندنشان رفروشپُ فیلم ده از فیلم
025.) 
 پايگژاه  برتژری  شژد،  رنژگ کم جامعه در سنتی هایارزش و هنجارها آنکه سبب به طرفی، از

 :0733 ،صژمیم  و آقابابژايی  قاسژمی، ) يافژت  چشژمگیر  کاهشژی  زنان به نسبت مردان اجتماعی
 شد. مطرح زنان مسائل بیان که است زمان اين از (.077
 اوايژل  بژه  نسژبت  (31 و 31) اخیر هایلسا سینمايی هایفیلم در زنان حضور کمّی، نظر از
 نژوع  از مژردان،  بژا  مقايسژه  در زنژان،  شژغلی  موقعیت ... است داشته چشمگیری افزايش انقالب

 و خانژه  از بیژرون  در غیرسژنتی  شژغلی  هژای موقعیت صدیت سوی به داریخانه سنتی موقعیت
 اوايژل  در پدرسژاالرانه  مناسژبا   از جنسژیتی  هایصور  ... است داشته گرايش فرادست اشغال
 (.03 :0737 سلطانی، و )رحمتی ... است کرده تغییر طلبانهبرابری مناسبا  به انقالب
 داشژت  وجود فیلم سی کمدستِ است، فیلم شصت حدود که ،0733 سال تولیدا  میان در

 (،0733 ،)میالنژی  زن دو هایفیلم (.37 :0733 )راودراد، داشتند کلیدی نقش زنان هاآن در که
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 هژر  بژه  انژد. گفتمان اين و دوره اين محصول (0733 ،)افیمی شوکران و (0733 ،)جیرانی قرمز
 برخالف و، است يافته پايان پاکدامن زن يا بدکاره زن دوگانة کلیشة ترسیم دوره اين در صور ،

 شژمايل  يژ   حژد  در فقژط  يژا  غايب و دارد اساسی نقشی فیلم روايت در زن پیشین، هایدوره
 شود.می منتقل او به روايت فیلمْ از جاهايی در که عمیق نفس در آيدا مانند نیست.

 ی،سیاسژ  چاشژنی  بژا  هژايی درا  ظهژور  با است همراه ايران سینمای در دوره اين همچنین،
 )درويژش،  مهژر  مژاه  متولژد  و (0733 )کیمیژايی،  اعتژراض  فژیلم  ماننژد  جامعه فضای از برآمده
 آزادی از اينکژه  تژا  بژود  اجتماعی فیلم ساختِ به بیشتر دوره اين سازانفیلم تمايلِ اما، (.0733

 سژاختنِ  هژم  هنژوز  علژت  اين به شايد بزنند. ساختارشکنی به دست و جويند سود آمدهدستبه
 طژور  به (.720 :0730 )صدر، بود افیمی و کیاحاتمی مثل افرادی انقیادِ در صري  سیاسی فیلم
 در بیژش رهژايی  و سژرکوبگر  عناصژر  زمانهم وجود .0 دارند: عمده ويژگی دو هافیلم اين کلی،
 .(31 :0733 ،)الجژوردی  عمژومی  ةحژوز  و سیسژتم  بژا  روزمژره  زندگی ارتباط .2 ؛هافیلم کلیت

 از ايژران  سژینمای  گفت توانمی تئجر به» شهرهاست. به معطوف دوره اين ایسینم همچنین،
 و )کژاظمی  «اسژت  شژهری  زنژدگی  ةبازنماينژد  و شژهری  سراسر سینمايی بعد به دهه اين آغاز

 (.33 :0733 محمودی،
 ،0731 دهژة  اوايژل  در فیلم سینمايی ماهنامة آرشیو و فجر جشنوارة هایبولتن به نگاهی با
 جوانژان  بازنمژايیْ  حژوزة  و است اجتماعی تعارضا  و اصالحا  عمومیْ فضای که گفت توانمی

 است. سازیفیلم دفاتر و دولتی نهاد نیز فیلم تولید نهادهای است. زنان و متوسط طبقة
 ،0733 سژال  در شژد.  کشژیده  نیژز  سژینما  بژه  جامعژه  تیژرة  فضای سیاسی، فضای تغییر با
 (.31 :0731 نژاد،)تهامی شد ارائه سینمايی خطاهای به رسیدگی برای سینما قانون نويسپیش

 دهژة  بژه  پژا  ناروشژن  هژای ممیژزی  سیطرة و سیاسی منازعا  اوج در ايران سینمای» سرانجا ،
 (.712 :0730 )صدر، «گذاشت هشتاد
 بژود.  آمده پديد تازه مفاهیمی ايرانی سازانفیلم از برخی آثار در 0731 سال از کلی، طور به

 انتظژارا   و اصژالحا   شکسژت  ايژران  دانشژگاهی  و شژهری  جامعة در 0733 سال دودح از اما،
 و بژود  متأثر شرايط اين از دوران اين در نیز سینما بود. مطرح اصالحا  گفتمان کنار در پیشین
 است. شهبازی پرويز برهه اين سازانفیلم از يکی

 

 (0831 )شهبازی، عمیق نفس فیلم تحلیل

 فیلم خالصة
 دارند قصد مأموران و مرد  و اندشده غرق کرج سد ةدرياچ در تصادف اثر بر پسری و دختر گويا
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 شژناکردن  حژال  در کژه  کژامران  و اسژتیر  از نمايی به قطع بکشند. بیرون آب از را هاآن اجساد
 از مقطعژی  در امژا  اسژت،  ممتژاز  دانشژجويان  جژزو  و دارد خژوبی  و مرفژه  زندگی کامران است.
 دوسژتی  او خوابژد. نمژی  نیژز  هاشب و زندنمی لب غذا به و شده مطلق میدیانا دچار اشزندگی

 دارد. زيژادی  مشکال  اشزندگی در نیز منصور برد.می پناه او به که دارد منصور نا  به صمیمی
 بژه  را او نیژز  صژاحبیانه  و دارد نابسژامانی  زنژدگی  خواهرش است، بستری آسايشگاه در مادرش

 و رونژد مژی  سژو  آن و سژو  اين به سرگردان خیابان در روزها منصور و کامران دهد.نمی راه خانه
 کننژد. مژی  سژپری  را روزگارشان انگیزهبی طور همین هاآن خوابند.می مسافرخانه در نیز هاشب

 آيژدا  نژا   به دختری با ،زنندمی چرخ خیابان در دزدی ماشینی با که حالی در ،کامران و منصور
 زنژدگی.  به امیدوار ظاهراً و است رشورپُ دختری آيدا شود.می او ةدلبست منصور و شوندمی آشنا

 حالژت  از و کنژد  فرامژوش  را اشزندگی مشکال  و ناراحتی منصور شودمی باعث مدتی برای او
 منصژور  ةدغدغژ  همچنژان  مژر   بژه  او گژرايش  و کامران اندوه و سکو  ،اما شود. خارج لیانفعا

 بژار  ايژن  منصژور  میژرد. می بیمارستان در و ريزدمی هم به کامران سمانیج وضع اينکه تا است.
 از را آيژدا  ،منصژور  بژا  آيدا رابطة به بردنپی سبب به ،نیز سويی از شود.می کامل ناامیدی دچار

 بژا  اما بیايد، خواستگار برايش است قرار گويدمی و دوشمی امیدنا هم او کنند.یم اخراج خوابگاه
 هژا آن و کرده تصادف هاآن ماشین که آيدمی نظر به پايان در روند.می شمال به صورمن پیشنهاد

 ماشژین  با هاآن آخر، نمای در اما است، فیلم اول نمای همان واقع در اين و .اندهشد غرق سد در
 .)ttp://www.sourehcinema.comh( شوندمی دور کوهستانی و گرفتهمه ایجاده در

 

 فیلم مضامین
 هژای قژدر   اسژت  گفته زمانی که است شاملو احمد اظهارنظرهای از يکی از برآمده فیلم عنوان
 )قادری روندمی Right Breathing No تئوری اجرای سمت به اقتصادی، چه سیاسی چه جهان،

 کنیممی فکر ما که کسانی از بعضی آمده: اينجا از هم عمیق نفس» (.32 :0732 نسب،حسنی و
 (.32 :0732 نسژب، حسژنی  و )قژادری  «بکشند عمیق نفس خواهندمی حاال بکشند، نفس نبايد
 از يکژی  گژدار(،  لژوک  ژان ،0311) افتژاده  نفژس  از فیلم عنوان با مرتبط را فیلم عنوان توانمی
 در کژه  گريژز قاعژده  و ارفغیرمتع فیلمی دانست؛ فرانسه، سینمای نوی موج هایفیلم ترينمهم

 از دارنژد.  شژهبازی  فژیلم  قهرمانان با مشابهی احواال  قهرمانانش و گذردمی پاريس هایخیابان
 آب زيژر  در کژه  طژور همژان  کژه  است اين میاطب تصورِ نیستین فیلم، تماشای از پس طرفی،
 چنژین  از رديگژ  خژوانش  مانژد.  زنژده  تواننمی ایجامعه چنین در کشید، عمیق نفس تواننمی

 سژو   و کننژد  زنژدگی  بتواننژد  بعژد  تژا  بکشند عمیق نفس بايد جوانان اين که است اين عنوانی
 شود. برداشته بايد هانسل میان تفاهم

http://www.sourehcinema.com/
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 متفژاو   اینتیجژه  میتلژف  هژای دوره در توانژد مژی  متن از خوانشی هر که برد ياد از نبايد
,Heidegger). :1977  کنژد مژی  مطرح یگونهآنت دربارة را بحثی چنین هايدگر مثالً، باشد. داشته

 تغییر هنجارشکنی، گرايی،پو  به توانمی فیلم در شدهمطرح مضامین از کلی، طور به اما، (166
 و مدرنیسژم  و سژنت  تقابل دورويی، فراری، دختر اجتماعی، امنیت عد  خانواده، نهاد به نگاه در

 نايژافتنی دسژت  را آرزوهايشژان  و آينژده  کژه  جوانژانی  تژر، مشیص طور به کرد. اشاره خودکشی
 ندارند. نقشی جامعه در و دانندمی

 اسژتنباط  فژیلم  اصژلی  هایشیصیت عصبیت و هنجارشکنی گستاخی، عنوان به آنچه شايد
 هويت دائمی تجاور و تحقیر و نهادينه دورويی اين به ناخودآگاهشان يا خودآگاه واکنش شودمی
 (.15 :0732 یستانی،)ن باشد شانفردی هایمحدوده و

 فیلم در مثالً، نکند. نمايیسیاه صرفاً و دهد ارائه هم راهکار نمايش، بر عالوه کوشد،می فیلم
 نمژاز  نمژای  شژود. مژی  حقیقژت  يژ   به شمايل ي  از مذهب نقش تغییر لزو  به ظريفی اشارة

 اين کريمی ايرج بینیم.می است، بوده پوشیدن لباس واقع در که را، اشسايه در منصور خواندن
 (.13 :0730 )کريمی، است ديده ايران سینمای در که داندمی نمازی زيباترين را نماز

 

 دارد گراییواقع جهت به تمهیداتی عمیق نفس
 کرده مستندگونه را فیلم اين موازی تدوين و کا  جامپ .0غیرروايی موسیقی از فیلم استفادة ژ

 صژدا  منبژع  شويممی متوجه بعد اندکی که شنويممی را ایموسیقی آيدا انتظار صحنة در است.
 است. بوده آيدا هدفون
 میژتص  بژازيگر  هژدايت  شژیوة  از برآمده آن اعظم بیش که طبیعی هایديالو  و هابازی ژ

 و دهژد نمی قرار بازيگر اختیار در خواندن برای را نامهفیلم شهبازی شیوه، اين در است. شهبازی
 و )قژادری  اسژت  شژده  بژاز  بژرايش  شیصژیت  تنهژا  و اسژت  خبژر بژی  بعژدی  اتفاقژا   از بازيگر
 هژای صژحنه  از يکژی  ضژبط  از بعد که گويدمی آيدا نقش بازيگر خودِ (.30 :0732 نسب،حسنی
 )صژحت  اسژت  شژده  تشنّج دچار کرده، صحنه اين آمادة را خود ساعت سه اينکه دلیل به فیلم،

 (.15 ،11 :0732 کننده(،)مصاحبه
 فژیلم  درا  نیسژت.  جژاری  زنژدگی  لحظژة  هژر  در درا  دارد؛ زنژدگی  خودِ با اهتشب فیلم ژ
 خلژق  درامژی  فژیلم  پسژر  شیصیت دو هدفبی هایپرسه میان در و گیردمی پا آيدا ورود با نیز
 شود.می

 درا . -پرسه کند:می القا بیننده به را جوانان زندگی هدفیبی حس فیلم روايی ساختار ژ

                                                           
1. non-diegetic 
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 بژازيگران  خژودِ  به متعلق فیلم هایشیصیت هایويژگی از بسیاری که بازيگرنا از استفاده ژ
 (.53 :0732 )قادری، است

 

 دهدمی اجتماعی جنبة آن به که دارد وجود فیلم این در هاییویژگی
 کژه  انژد شژده  ترسژیم  ایگونژه  بژه  فژیلم  مسل ِکلبی و تقدير به شدهسپرده هويت،بی جوانان ژ

 کند.نمی قضاوتی و است واقع امر گزارش صرفاًً فیلم داند؛نمی رمقص را هاآن میاطب
 هژای آد  واقژع  در هژا آن امژا،  انژد، جژذاب  و داشتنیدوست میاطب برای کامران و منصور ژ

 سژمت  ايژن  بژه  را مژا  موضژوع  اين دارند. مشکل جامعه و درس و خانواده با و نیستند بهنجاری
 جامعه. و خانواده شگاه،دان است: مقصر ديگری که کندمی هدايت

 اجتمژاعی  مسژائل  دربژارة  تژا  داردوامژی  را ما امر اين شود.نمی ترسیم هاشیصیت پیشینة ژ
 از اسژت.  رسژیده  خودويرانگری اين به کامران چرا که شودنمی بیان فیلم در مثالً، کنیم. انديشه
 هژای حفژره  در انگژار  زچیژ  همه» و شده اتیاذ تمهیداتی نیز فیلم روايی ساختار در ديگر، طرف
 بژه  را میاطژب  امژر  همژین  کژه  (53 :0732 )قادری، «افتدمی اتفاق فیلم هایصحنه بین خالی

 دارد.وامی انديشه

 ایجداگانژه  هويژت  نیز میاطب برای کنند،می معرفی نفر ي  را خود که فیلم، دوقلوهای ژ
 کژه  اسژت  شژده  کوشژش  کژامران  و منصژور  بژا  خوردنشژان چای صحنة دکوپاژ در حتی ندارند؛

 سژرگردانی  و هژويتی بژی  موضژوع  ايژن  (.15 :0732 )نیستانی، بپندارد نفر ي  را هاآن میاطب
 دهد.می نشان را هاشیصیت

 تقويت سیاسی -اجتماعی شرايط تئوری دلیل، همین به ؛گذردمی خیابان در فیلم داستان ژ
 و مژرد   اجتمژاعی  شژرايط  مايیبازن ما و گذردیم شهر در که است فیلمی عمیق نفس شود.می
 از حژاکی  شژده پوشژانیده  رنگ با هایديوارنوشته شاهديم.  0731 ةده ابتدای در را تهران شهر

 است. جامعه در سیاسی تالطم

 طبقژة  از کژامران  دارنژد.  متفژاوتی  طبقژاتی  خاستگاه اصلی هایشیصیت طبقاتی؛ تعارض ژ
 0است. رودستف طبقة از منصور و متوسط طبقة از آيدا ممتاز،

 گژويی  گژذرد؛ می آب زير در انگار که است ایگونه به فیلم روايی منطق و فیلم فضای کل ژ
 کشد.می نفس آب زير که کندمی احساس پیا  گیرندة

 دارد. خوانیهم جامعه روز فضای با فیلم بندیپايان در راک موسیقی از استفاده ژ

                                                           
کشند اغلب ترسیمِ طیف های اجتماعی را به تصوير میسازانی که واقعیت. در تاريخ سینمای ايران، غالبِ فیلم0

(، حال آنکه اين 0752نادری ) ی امیرتنگنامانند فیلم دانند، های جامعه میفرودست جامعه را بیانگر واقعیت
 نیز دارد. جامعه طبقا  ديگری
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 بررسی و بحث
 تشابه وجوه

 هویتیبی و سرگردانی .0

 برحژة  ايژن  در انتظژارا   نشژدن بژرآورده  و سیاسی چرخش سبب به جامعه سرگردانی و تناقض
 در روايژی  عمدیِ هایحذف عمیق نفس فرمی ويژگی ترينمهم شود.می ديده نیز فیلم در زمانی

 انتقژال  و وسژط  از هژا صژحنه  آغاز ،هاشیصیت زندگی زمینةپیش حذف است. نامهفیلم ساختار
 با را فر  و کندمی کم  سرگردانی اين القای به ديگر شیصیت به شیصیت ي  از مفیل روايت

 آيژدا  و کژامران  و منصور اند.شده هويتبی هايشآد  و شهر اين دهد.می مطابقت فیلم محتوای
 بژه  متعلژق  داخلژی  فضای بینیممی دانشگاه در را کامران وقتی چرخند.می شهری در نسرگردا
 رويکژرد  بژه  توجه با شود؛می خارج صنعت و علم دانشگاه درِ از کامران اما است، شريف دانشگاه

 مرد ي  جسد وقتی کرج، سد صحنة در .است عامدانه تمهیدی امری چنین شهبازی گرایواقع
 جنسژیت  تشژییص  درياچژه  کف تاريکی در گويدمی غواص اند،کشیده بیرون آب از را )منصور(
 است. نشده ممکن هنوز ديگر جسد هويت

 

 ناپختگی و شعارزدگی .2

 و مژدنی  جامعة شعارند. اسیر زمانه اين سیاسی روشنفکران از بسیاری شد، اشاره که طور همان
 دهد،می گوش باخ که است دختری فیلم آيدای ندارند. فلسفی و فکری پشتوانة هاروزنامه برخی
 همژراه  منصژور  با او زيرا ،ندارد عمق شیصیتش اما، است. روشنفکر اصطالحبه و نويسدمی شعر
 فهمد.نمی را او شعر حتی و دهدمی گوش داريوش که منصوری شده؛

 کامران ندارند. دينی هایآموزه با پیوندی جامعه اين افراد اما است، اسالمی ایجامعه جامعهْ
 ماشین از را چادر همین دزدی صب  اذان هنگا  و دزدمی ماشین چادر ي  ماشین استتار برای

 حقیقژت  يژ   به شمايل ي  از مذهب نقش تغییر لزو  به ظريفی اشارة فیلم در دزدد.می هانآ
 اسژت،  بژوده  پوشژیدن لبژاس  واقژع  در کژه  را، اشسژايه  در منصژور  نمازخوانژدن  نمای شود.می
 بینیم.می

 

 فیلم و جامعه در منفی فضای .8

 ،0733 سژال  هژای وزنامژه ر محتژوای  تحلیژل  به توجه با مطالعه، نظری بیش در که طور همان
 گژذرد. مژی  زمسژتان  در عمیق نفس فیلم است. منفی جامعه روانی -اجتماعی فضای شد، اشاره
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 همیشژه  کژه  درهايی بینیم؛می در زيادی تعداد سرد. و انگیزغم رنگی است؛ آبی فیلم غالبِ رنگِ
 کنژد. مژی  القژا  میاطژب  به را خفگی حس نیز فیلم فرمی تمهیدا  شوند.نمی گشوده و اندبسته
 را سژکه  عمژومی  تلفژن  دارد: وجژود  حژس  ايژن  القژای  بژرای  فیلم در ديگری فراوان هاینشانه
 . ... و است شده خیس باران زير کامران واحد انتیاب سفید برگة خورد،می
 

 جامعه در همدلی حس عدم .4

 ايژن  بازتژاب  ده.ش درونی دانشجو قشر در نارضايتی و است شعبهشعبه جامعه زمانی بازة اين در
 صژاحب  اسژت،  بژدی  حژال  در کژامران  اينکژه  بژا  اسژت.  مشژهود  فژیلم  در اجتمژاعی  گسستگی

 مشژاهدة  هنگژا   لبژوفروش  مرد تفاوتیبی يا «بريد. ذار نمی نديد پول تا» گويد:می خانهمهمان
 کامران. موبايل سرقت

 

 انفعال و سرخوردگی .5

 توانسژت می موضوع اين گرفت. شکل ايران در لیمنفع ایتوده جامعة اصالحا  از پس دوران در
 و اسژت  منفعژل  دانشژگاه  فضژای  شژود.  اعتیاد و روانی مشکال  مانند عوارضی پديدآمدن سبب

 درسژش  و نژدارد  حضژور  درس هژای کژالس  در مرتژب  آيدا شوند.می ترسیم عالقهبی دانشجوها
 است ایاشاره موضوع اين کند؛می رها اهمیتیبی با را واحد انتیاب رگةب کامران شود.می حذف

 او. تحصیل ترک به
 کژامران  است. شده کشیده خودويرانگری و انزوا به جامعه هایظرفیت و استعدادها فیلم، در
 بژا  خژانواده،  و شژود مژی  عتاب کوچ  خطای ي  سبب به آيدا است. زده غذا اعتصاب به دست
 فراری دختر ي  به را دخترشان ،خواستگاری جلسة در حضور به او مجبورکردنِ و گیریسیت
 کنند.می بدل

 

 اجتماعی آنومی .۶

 پس را اجتماعی هنجاریبی میزان بیشترين دوره اين شد، ذکر هاپژوهش پاية بر که طور همان
 و کژامران  شژود. مژی  ديژده  فیلم در اجتماعی وضعیت اين بازتاب است. داشته اسالمی انقالب از

 آينژة  شکسژتن  افتنژد. درمژی  اجتماعی نظم با و کنندنمی ايترع را اجتماعی هنجارهای منصور
 اتوبژوس،  در سیگارکشژیدن  ،روپیژاده  در موتژور  بژا  حرکژت  ماشین، و موبايل دزديدن ها،ماشین
 کژردن قطژع  منصور هایایمحلههم تفري  . ... و عوارضی پول نپرداختن تلفن، بادجة به لگدزدن

 است. کشتی مسابقة پیش هنگا  محله برق
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 سنتی هاینقش تغییر مرد، و زن نقش در طلبیتساوی .7

 کژه  پژولی  است. طلبیتساوی زمان اين در پسران و دختران سنتی نقش تغییر نمودهای از يکی
 آيژدا  از منصژور  اسژت.  اینگژره  چنژین  بازتژاب  دهژد می او به آيدا و کندمی طلب آيدا از منصور

 ولی دارد، رانندگی نامةگواهی آيدا بدهد. دست او با يا دهد نشان او به را موهايش که خواهدمی
 طبعژی شژوخ  و جسژار   بژا  خوانژد، مژی  نژامزد  را هاآن که فیلم، اول پلیس به آيدا ندارد. منصور

 «ديگه. انگلیسه دونم،می» گويد:می پلیس و نیستند نامزد که گويدمی
 

 تقدیرگرایی .3

 آن پیامژد  و است کرده رسوخ جوانان در باوریتقدير 0730 سال در آمد، ترپیش که طور همان
 از هسژتیم.  پايژان  تژا  کژامران  تقديرگرايی و انفعال شاهدِ فیلم در است. شکست و پذيریتسلیم
 پژیش  از را فژیلم  غمنژاک  پايان و شودمی آگاه تقدير گريزناپذيری به نسبت نیز میاطب طرفی،

 و دهژد مژی  نشژان  را مرد( شیصیت دو اکت)ژ آبی ژاکت با غريقی که فورواردهايیفلش داند:می
 ها.حجله مقابل از پسرها تأکیدی گذر همچنین

 

 درک و وگوگفت مفاهمه، فضای نبودن .9

 آيژدا،  است. شده متوقف زمان آن از اصالحا  است؛ داده رخ اتفاقاتی دانشگاه و جامعه سط  در
 جژوان  عصژیانگری  بدهژد.  هرشژو  را او خواهدمی که است پدری اقتدار اسیر است، روشنفکر که

 تژوازی  زمانژه  دانشژجويی  جوِ ويژهبه و اجتماعی -سیاسی شرايط با خانواده قدر  علیه بر ايرانی
 در وگوگفت و نقد فضای نبودن به است اشارتی  شدهپوشانیده رنگ با که هايیديوارنوشته دارد.

 را همژديگر  گژردد، یمژ  هژا آن رفاقژت  حژول  فژیلم  از مهمژی  بیش که دوست، دو حتی جامعه.
 هایحرف به اصالً منصور اما، «منه؟ با گوشِت» گويد:می منصور به جايی در کامران فهمند.نمی
 با حضورش نیستین در و دارد گوش در هدفون هاصحنه از بسیاری در آيدا کند.نمی توجهی او

 هژم  وقتی شنود.نمی «راست يا چپ» که کندمی سؤال وقتی را او صدای دلیل همین به منصور
 تژا  رود کنژار  خواهدمی آيدا از که را زنی صدای که است فکر در غرق قدری به ندارد هدفون که
 شنود.نمی شود پیاده اتوبوس از
 

 مدرنیته و سنت چالش .01

 چژالش  ايژن  در کژه  شژد  گفتژه  و دارد وجژود  مدرنیسژم  و سژنت  میژان  تقابل جامعه فضای در
 در زنژژی فژژیلم در اسژژت. خژژانواده عرصژژة از بیشژژتر يژژند عرصژژة در سژژنتی عناصژژر مانژژدگاری
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 صژدای  نیژز،  فژیلم  در دارد. غلیظژی  آرايش و زده قرمز الک اما دارد، چادر پوشش فروشیاغذيه
 خژانواده  بژا  پیونژد  قطژع  جوان سه اين اشتراک وجه بینیم.نمی ایخانواده اما شنويم،می را اذان
 تهرانژی  اينکژه  بژا  آيژدا،  نیست؛ خانواده پذيرای مه کامران نیست؛ منصور پذيرای خانواده است:
 دختژری  و کنژد مژی  گوش آلترناتیو و باخ آيدا است. کرده انتیاب سکونت برای را خوابگاه است،
 شژنیده  بسیار عامه فرهنگ به متعلق موسیقیِ مثال برای جامعه کلی سط  در اما ،0است مدرن
 سژلیقة  تقابژل  اينکژه  جالژب  )باباکر (. موبايل زنگ تمِ در حتی و فروشیاغذيه در مثالً شود،می

 شود.می منجر سد در سقوط به و شودمی پرتیحواس و شوخی موجب آيدا و منصور موسیقی
 کژه  اسژت؛  003 از دخترانه خوابگاه شمارة گرفتنِ انددزديده پسرها که موبايلی ِکارايی تنها

 موبايژل  بژا  کژه  موارد بسیاری در کند.می قطع را گوشی آيدا خوابگاه با تماس و آن پی در البته
 در تلفنژی  تمژاس  يا شده(دزديده موبايل )صاحب شودمی شنیده فحش يا شودمی برقرار ارتباط

 به را موبايل که فردی شود،می برقرار تماس که هم هنگامی و شود.می قطع باتری شدنتما  اثر
 موبايژل  سژرانجا ،  کنژد. مژی  صحبت است خط پشت که کسی با ژاپنی زبان به اندداده کرايه او

 شود.می فروخته ديگری فرد به دزدی
 

 قانون و اجتماعی امنیت عدم .00

 دانشژجويی،  هژای اعتژراض  و سیاسژی  مسژائل  بژر  انتظامی نیروهای تمرکز سبب به دوره اين در
 تلفژن  گوشژی  شژدن ربژوده  خژودش  کژامران  اسژت.  يافتژه  کاهش قدری اجتماعی امنیت سط 
 را فعژل  ايژن  منصژور  و ريژزد می برنامه ديگری فرد تلفن دزدیِ برای ،کندمی تالفی ار شهمراه
 کاسژت  يژ   خوابگژاه  بژه  ورود بژرای  گرددبازمی خوابگاه به دير که هنگامی آيدا دهد.می انجا 

 ماشژین  بژودن دزدی بژه  پژی  و شژود می ظاهر فیلم در بار دو پلیس دهد.می نگهبان به موسیقی
 در اينکژه  دلیژل  بژه  پلژیس،  دو ايژن  دوره آن سینمايی نقدهای از يکی در اينکه جالب برد.نمی

 هرچنژد  انژد؛ شژده  نامیژده  داشتنیدوست هايیپلیس کنند،نمی گیریسیت پسر و دختر روابط
 2اند!نداده انجا  درستیبه را وظايفشان

 

 دروغ و دورویی .02

 اخالقژی  و اجتمژاعی  هژای پژژوهش  دغدغة و است مشهود ايرانی جامعة در که دورويی، خصلت
 بازتژاب  را شژده عژادی  و جمعی خصیصة اين فیلم اما نیست، دوره اين خاص ويژگی صرفاً است،

                                                           
هايی وجود دارد که موسیقی در وجود آيدا سايه»ای اشاره کرده که . مريم پالیزبان، بازيگر نقش آيدا، در مصاحبه0

 (.11: 0732)پالیزبان، « کندسنتی توصیفش نمی
 .(0732صحت )صحت، . در نقدی از سروش 2
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 گوشی وقتی و است فريبکار اما خواهد،می کم  پسرها از متکدی مرد ي  فیلم، در است. داده
 را خژود  مسژافرخانه  در ادوقلوهژ  شژود. می ديده او همراه زيادی پول خردمی پسرها از را موبايل

 فضژای  و دانشژگاه  فضژای  در دانشجوها چهرة تفاو  بدهند. کمتری پول که زنندمی جا نفر ي 
 بژر  کژاله  بار دو هر در و شودمی ترسیم دانشگاه در مرتبه دو کامران مثالً، است. مشهود خیابان

 سژر  از را کالهش شودمی خارج دانشگاه از که هنگامی و دارد بلندی موهای چون گذارد،می سر
   دارد.برمی

 

 افتراق وجوه
 تفژارق  وجژودِ  معنژی  به امر اين اما، دهد. بازتاب را جامعه وجوه همة تواندنمی فیلمی هیچ قطعاً

 عصژر  جامعژة  واقعژی  وضژعیت  بژا  که شد يافت مورد ي  فیلم از پژوهش اين خوانش در نیست.
 فیلم تلخ بار کردنخنثی برای آينده به امید و بینیخوش نوعی واقع، در ندارد. خوانیهم خويش
 هژای جنژازه  دور مژرد   شژدن جمژع  و فژیلم  اصژلی  بژازيگران  مژر   بژا  سرانجا ، شود.می ديده
 آنجژا  در کژه  کنژد مژی  توصیه آيدا و منصور مشابه جوانان به کارگردان ،سد از شدهکشیدهبیرون
 دور کوهسژتانی  و گرفتهمه ایجاده در ماشین با هاآن و شوند دور حادثه محل از و نکنند توقف
 بژه  جامعژه  و جوانژان  فژیلم  در زدايد.می را فیلم تلیی حس نیز پايانی تیتراژ موسیقی .شوندمی

 شهبازی ذهن در فکر اين چگونه که است اين شودمی مطرح که سؤالی رسند.می آگاهی مرحلة
 ديگر گفتمانی جريان ي  از خبر سازفیلم ديدگاه و اجتماع فضای در تفاوتی چنین است؟ آمده
 دارد. جامعه در
 

 گیرینتیجه
 عمیژق  نفژس  فیلم در اصالحا  دورة اول سال چهار پايان در جامعه بازنمايی حاضر، پژوهش در

 سژینمايی  مضامین میان پیوند ايجاد پژوهش اين در اصلی هدف شد. مطالعه (0731 )شهبازی،
 بود. ايران در دوره آن سینمايی فرهنگ بر مسلط نگفتما و اجتماعی شرايط و عمیق نفس فیلم
 هفژتم،  دولژت  زمژان  در شژد.  بررسژی  0731 دهة انتهای اجتماعی شرايط نیست منظور، بدين

 سژال  از امژا،  شاهديم. را تغییر برای جوانان و جامعه اشتیاق و اجتماعی مسائل به توجه افزايش
 جامعژه  امید و مرد  مشارکت میزان ظارا ،انت نگشتنمحقق پیِ در دوران اين در بعد، به 0733

 بازتابِ سپس، اند.هشد سرخورده جوانان و تفاو بی مرد  نتیجه، در است؛ يافته کاهش تغییر به
 تمهیژدا   روايژت،  شژیوة  بررسژی  بژا  شژد.  پويش فیلم در سینما نهاد و جامعه بر چیره گفتمان
  شد. برداشت اثر اين از اجتماعی هایويژگی ایپاره فیلم، مضامین و تدوين
 بازتاب فیلم در که جامعه، از وجوهی فیلم، در اجتماعی هایمقوله و جامعه شرايط تطبیق با
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 و جامعژه  در منفژی  فضژای  ناپیتگی، و شعارزدگی هويتی،بی و سرگردانی شد: مشاهده اند،يافته
 هژای نقژش  تغییژر  اجتمژاعی،  آنژومی  انفعژال،  و سرخوردگی جامعه، در همدلی حس عد  فیلم،

 و اجتمژاعی  امنیژت  عژد   مدرنیتژه،  و سژنت  چژالش  مفاهمه، فضای نبودن تقديرگرايی، سنتی،
 جوانژان،  گرايژی پژو   ازخودبیگژانگی،  بازنمژايیِ  در سژاز فژیلم  که است معنی بدين اين دورويی.

 در کژه  طژور  همژان  البتژه،  است. بوده موفق طبقا  و هانسل تعارض و اجتماعی هایناهنجاری
 از بازنمژايی  در سژاز فژیلم  رود،نمژی  جامعژه  از مطلژق  انعکاسی انتظار همواره بازنمايی ا مطالع
 ترسژیم  رسیدهآگاهی به را جامعه و است گذاشته جای به خود انديشة و خواسته از ردی جامعه

 واقعیژت  با تطابقی لزوماً موضوع اين يابند؛می نجا  تمثیلی شدنغرق از ديگر جوانان و کندمی
 اکژران  و سژاخت  زمژان  در اما باشد، شمولجهان آينده در فیلم اين مفاهیم شايد ندارد. ماعاجت
 برخژی  بژرخالف  دارد. انتقژادی  اهداف فیلم اين اسژت. اجتماعی -فرهنگی فیلم اين سازوکار آن

 سیاسژی  -اجتماعی هایمؤلفه يا محتوا از خالی ايران «ایجشنواره» سینمای کالن، هایديدگاه
 .نیست
 

 منابع
 زاده،نجف فؤاد ترجمة ،تماشاگران برای نقادی و نظريه راهنمای (.0737) تی رابر  ابروين، .0

 فارابی. سینمايی بنیاد تهران:

 واقعیت: با ايران سینمای پیوند» (.0732) سحر فائقی، و آرمین امیر، تقی، ارمکی، آزاد .2
 فصلنامة دو ،«0731 تا 0731 یهاسال بین سینما در سیاسی مطالبا  بازتاب بررسی
 .012 ژ 37 (:0)5 ،ادبیا  و هنر شناسیجامعه

 ارزيابی ايران در سینما کارکردهای بررسی» (.0733) آرمین امیر، و تقی ارمکی، آزاد .7
 و هنر شناسیجامعه ،«هافیلم کارکردی توزيع اساس بر 0735 تا 0731 هایسال سینمای
 .071 ژ 33 ،2 ،ادبیا 

 و خرد سطوح در مدرن و سنتی هایارزش تحلیل» (.0731) آرمین امیر، و تقی ارمکی، آزاد .1
 .022 ژ 33 ،71 ،شناختیجامعه مطالعا  فصلنامة ،«کالن

 هایپاسخ و جمهورئیسر به جوانان و نوجوانان هاینامه صمیمانه: وگویگفت (.0733) نابی .5
 نی. نشر تهران: ،خاتمی

 معاصر. نگاه تهران: ،انيرا سیاسی شناسیجامعه بر ایيباچهد (.0730) حسین ،بشیريه .1

 گسترش معاصر: ايران در سیاسی بحران اجتماعی هایزمینه» (.0731) حسین ،بشیريه .3
 ژ 073 ،01 ،اجتماعی هرفا فصلنامة ،«عمومی کردارهای و رسمی ايدئولوژی میان شکاف
051. 

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1087
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/1087
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 فرهنگی. هایپژوهش دفتر تهران: ،ايران سینمای (.0731) محمد نژاد،تهامی .3

 با شناسیجامعه و سینما کلی ارتباط :سینما و شناسیجامعه» (.0733) سی آی. جاروی، .3
 .51 ژ 73 ،73 ،فارابی فصلنامة راودراد، اعظم ترجمة ،«هارسانه شناسیجامعه

 مدنی جنبش به شناختیجامعه نگاهی خرداد: دو  از پس (.0733) حمیدرضا پور،جاليی .01
 کوير. تهران: ،ايران

 ،فیلم ماهنامة ،«بستبن قديم، جاده عبدُه، بولینگ پشت» (.0732) نیما نسب،حسنی .00
 .17 ژ 12 ،713

 ،«0733 سال در ریسراس هایروزنامه هایمقاله محتوای تحلیل» (.0731) علیرضا دهقان، .02
 .31 ژ 13 ،03 ،شناختیجامعه مطالعا  فصلنامة

 مجلة ،«تغییر به رو جوانی و سالیبزر  به گذار» (.0730) محمدسعید ذکايی، .07
 .23 ژ 7 ،7 ،ايران شناسیجامعه

 بیگی. معصو  اکبر علی ترجمة .هنر شناسیجامعه در پژوهش سه (.0737) ماکس رافائل، .01
 .آگاه تهران:

 دو و قرمز هایفیلم شناختیجامعه تحلیل :سینما و شناسیجامعه» (.0733) اعظم راودراد، .05
 .35 ژ 11 ،71 ،فارابی فصلنامة ،«زن

 مناسبا  شناسانةجامعه تحلیل» (.0737) مهدی سلطانی، و محمدمهدی رحمتی، .01
 .11ژ 3 ،01 ،سیاست و توسعه در زن فصلنامة ،«ايران سینمای در جنسیتی

 فرهنگی. و علمی تهران: دريابندری، نجف ترجمة ،هنر معنی (.0730) هربر  ريد، .03

 نشر :تهران محمدی، فتاح ترجمة ،واقعی هایاش  از وحشت (.0733) اسالوی ژيژک، .03
 سو . هزارة

 تقی و همینگوی کامران، منصور، آيدا، عمیق هاینفس آخرين با» (.0732) سروش صحت، .03
 .53 ژ 51 ،713 ،فیلم هنامةما ،«رفعت

 مريم با وگوگفت ها:صورت  و هاماس » (.0732) کننده()مصاحبه سروش صحت، .21
 .11 ژ 11 ،235 ،فیلم ماهنامة ،«فیلم آهنگساز پالیزبان، مهرداد و آيدا نقش بازيگر پالیزبان،

 نی. نشر تهران: ،ايران سینمای سیاسی تاريخ بر درآمدی (.0730) حمیدرضا صدر، .20

 تهران: ،انقالب از پس سینمای تحلیلی تاريخ سینما: حضور در (.0733) احمد نژاد،طالبی .22
 فارابی. سینمايی بنیاد

 .70 ژ 25 ،701 ،فیلم ماهنامة ،«مرده دردهای تابو  و خنده» (.0737) بهزاد عشقی، .27

 شناسیجامعه مجلة ،«صنعت و حرفه به جوانان نگرش» (.0730) سیدابراهیم فیوضا ، .21
 .33 ژ 15 (:0)1 ،ايران



 4931 زمستان و زپایی ،2 شمارة ،7 دورة ادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

223  

 دار  کشم،می نفس دار  خند .می دار  کنم،می گريه دار » (.0732) امیر قادری، .25
 .11 ژ 53 ،713 ،فیلم ماهنامة ،«میر می

 با وگوگفت عمیق: حسر » (.0732) کنندگان()مصاحبه نیما نسب،حسنی و امیر قادری، .21
 .32 ژ 13 ،713 ،فیلم هنامةما ،«شهبازی پرويز

 اجتماعی پايگاه و نقش بررسی» (.0733) رضا صمیم، و احسان آقابابايی، وحید، قاسمی، .23
 .071 ژ 025 ،75 ،زيبا هنرهای فصلنامة ،«ايران سینمای هفتاد دهة هایفیلم در مرد و زن

 احتضار الح در اصالحا  جنبش است:مرده تربزر  برادر (.0730) محمد قوچانی، .23
 نگار. و نقش تهران: ،(0731 ژ 0733)

 در تهران :شهری مدرنیتة پروبلیماتی » (.0733) بهارک محمودی، و عباس کاظمی، .23
 .001 ژ 33 ،02 ،ارتباطا  و فرهنگی مطالعا  فصلنامة ،«اسالمی انقالب از قبل سینمای

 ش ،فیلم ماهنامة ،«ابر و آب عمیق: نفس در چندگانه معناهای» (.0730) ايرج کريمی، .71
 .13 ص ،235

 تهران: ،ايران سینمای بر تأمل با مدرن: ايران در روزمره زندگی .(0733) هاله الجوردی، .70
 .ثالث نشر

 تجربه. تهران: پوينده، محمدجعفر ترجمة طبقاتی، آگاهی و تاريخ (.0733) جرج لوکا ، .72

 .10 ژ 72 ،701 ،فیلم اهنامةم ،«32 هایچهره» (.0737) علیرضا معتمدی، .77

 سو . هزارة زنجان: محمدی، فتاح ترجمة ،گفتمان (.0733) سارا میلز، .71

 در: ،«جهانبگلو رامین با وگوگفت مدرنیسم: و سنت» (.0733) سیدابراهیم نبوی، .75
 .100 ژ 730 ص روزنه، تهران: نبوی، سیدابراهیم کوشش به ،صري  وگوهایگفت

 .11 ژ 11 ،713 ،فیلم ماهنامة ،«ماهرانه بندبازی» (.0732) امان نیستانی، .71

 آينه. نشر تهران: تورانی، بهروز ترجمة ،سینما شناسیجامعه (.0710) جورج هواکو، .73

 پژوهش و نشر تهران: يزدانجو، پیا  ترجمة ،اول قد  فوکو، (.0733) کريس هوراکس، .73
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