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  هاي اصغر فرهادي جهان مدرن در فيلم نحوة بازنمايي زن در زيست
 )جدايي نادر از سيمينو  دربارة الي، سوري چهارشنبه: مطالعة موردي(

  *2شيوا پروائي، 1سهيال صادقي فسائي

  چكيده
؛ درواقع، بخشـي  كنند هاي اجتماعي را بازنمايي مي طور ضمني يا آشكار، تصويري از واقعيت هاي سينمايي، به فيلم

هايش به مسائل  هايي است كه در فيلم اصغر فرهادي از كارگردان .شود ها بازتوليد مي از فرهنگ جنسيتي در رسانه
اصـغر  هاي سينمايي  فيلمدر است كه  اين حاضر سؤال اصلي پژوهش. پردازد و موضوعات خانوادگي و اجتماعي مي

مطرح  رويكرد بازنمايي؟ اين پرسش در چارچوب شوند ميزنمايي چگونه باجهان مدرن  در زيست» زنان«فرهادي، 
مضـامين   در اين تحقيق، تحليل محتواي كيفي با رويكرد اسـتقرايي اسـت و   شده روش تحقيق استفاده. شده است

هـاي   دهـد فـيلم   هاي تحقيق نشـان مـي   يافته. شناسايي شده است شده هاي مطالعه آشكار و پنهان موجود در فيلم
آميخته به سنت؛ تضاد استقالل و وابسـتگي   برساخت زن مدرن در«اي از زنان با مقوالتي چون بازنمايي دهش مطالعه

؛ حضور مناسبات جنسيتي و روحية مردساالرانه نسبت بـه  كاري زنان، خشونت عليه زنان گويي و پنهان زنان؛ دروغ
زن در كشـاكش  «اي  نهايت مقولـة هسـته   ت دراين مقوال. كشند را به تصوير مي» شناختي زنان ناامني روانزنان و 

 .كند را خلق مي» سنت و مدرنيته

  ها كليدواژه
 .زن در كشاكش سنت و مدرنيته، زنان اصغر فرهادي، بازنمايي،
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  مقدمه و طرح مسئله
، »شـدن و شهرنشـيني   فردگرايي، صـنعتي «ويژه  ويليام گود معتقد است نوگرايي و مظاهر آن، به

 سـواد،  چـون  هـايي  واسـطه  مدرنيته بـا . ]28[بنيادين خانوادة معاصر است  ريشة اصلي تغييرات
 يـك  در و كند ممكن مي خانواده نهاد در را تغييراتي ارتباطي، نوين هاي تكنولوژي شهرنشيني و

 شدت به نيز سنتي هنجارهايو  يابد مي كاهش اجتماعي الزام مدرن، و سنت بين ديالكتيكي تقابل
هاي بزرگي در خانواده روي داده است كه  به نظر گيدنز، دگرگوني. ]81ص، 26[شوند  مي تضعيف

ها با مردان، تكريم  وشوهري، موقعيت در حال تغيير زنان و موازنة قدرت آن هاي زن تحول نقش«
فرزندان و درنهايت ظهور دموكراسي عاطفي در خانواده، كه در آن تساوي، ارتباط و اعتماد وجود 

اي شاهد رشد تحصـيالت و   امروزه بيشتر از هر دوره. ]127، ص29[هاست  آنترين  دارد، از مهم
انگيزة اصلي زنان از تحصيالت عالي نيز كسب منزلت اجتماعي، اشـتغال و  . اشتغال زنان هستيم
ارتقـاي سـطح و تنـوع تحصـيالت، آثـار و تبعـات       . نتيجه استقالل مالي اسـت  كسب درآمد و در

گيـري   هـا، شـكل   جارهاي فرهنگي، الگوي توزيع و تخصيص نقشها و هن متعددي بر نظام ارزش
روابط اجتماعي دارد و اين موضوع تأثيراتي بر سـاختارهاي اجتمـاعي همچـون خـانواده، روابـط      

نوسازي و مدرنيته تحوالتي را  .]9، ص16[زناشويي و تعامل با خويشاوندان نيز باقي گذاشته است 
و سبك زندگي زنان به دنبال داشته است؛ تحـوالتي چـون   ها، زندگي روزمره  ها، نگرش در ارزش

رفتن سطح تحصيالت، افزايش مشـاركت اجتمـاعي و سياسـي زنـان، تحـول در       شهرنشيني، باال
زنان شده » خود«ها، هويت و  ها، نگرش هاي قدرت و ديگر عوامل موجب تغييراتي در ارزش بنيان
انـد و   شـان  رد خود و هويت شخصي و اجتماعيامروزه، زنان دائم در حال بازانديشي در مو. است

امـري پويـا و   » بـودن  زن«تـوان گفـت    مي. كند هويت زنان در بستر اجتماعي فرهنگي تغيير مي
  .پذير است كه به صورت بازانديشانه دائم در حال تغيير است انعطاف

. هـا در بازنمـايي هويـت و نقـش زنـان در جامعـه بسـيار درخـور توجـه اسـت           نقش رسـانه 
 موجـودي  منزلة به زنان معموالً جمعي هاي رسانه و عامه  فرهنگ در كه باورند اين بر ها نيستفم

 زنـان  پيچيـدة  زنـدگي  به ربطي ها بازنمايي اين كه شوند؛ درحالي مي بازنمايي اي حاشيه و ابزاري
 گانبيننـد  و شنوندگان مخاطبان، حكم در زنان اي توده فرهنگ در آنان، نظر به ،همچنين. ندارد

 اي رسانه فرهنگ در فمنيسم عمدة نقدهاي از يكي. شوند مي گرفته ناديده فرهنگي هاي فرآورده
 سـازندگان  هـا،  فمنيسـت  نظـر  بـه  .اسـت  نمادين فناي توليد در زنان گفتماني غياب اي، توده و

 عرصـة  از را زن و انـد  گرفتـه  ناديـده  را فرهنگـي  توليـد  در زنـان  نقش و عاليق اي توده فرهنگ
 جنسـي  هـاي  نقـش  در تـابع  موجـودي  منزلـة  بـه  او بازنمـايي  بـه  صرفاً يا شمرده غايب هنگفر

اي  هـاي جمعـي وجهـه    چنين تصويري از زنـان در رسـانه   ها آناز نظر . ]17، ص15[اند  پرداخته
تـاكمن، فنـاي نمـادين زنـان در     . اسـت  داشـته ايدئولوژيك براي تـداوم مناسـبات مردسـاالرانه    

هـاي   رسـانه  ،اسـاس ايـن فرضـيه    بـر . داند مي» بازتاب ةفرضي«در ارتباط با هاي جمعي را  رسانه
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ها نه بـه اجتمـاع واقعـي،     اين ارزش. كنند هاي حاكم در يك جامعه را منعكس مي جمعي ارزش
، 2[ نـد ا طتبكـه ميـل دارد خـود را ببينـد، مـر      نحـوي  بازتوليد نمادين اجتماع، يعني بـه  بلكه به

از . ها بر فناي نمادين زنان استوار اسـت  است كه نقطة تمركز رسانه تاكمن بر اين باور. ]243ص
اي  هـاي كليشـه   هاي جمعي در نقش نظر او، اين فرايند بدان معناست كه مردان و زنان در رسانه

  .شوند روند، بازنمايي مي هاي جنسيتي سنتي به كار مي فرهنگي كه در جهت بازسازي نقش
شوند  مقتدر به تصوير كشيده مي مهاجم وايي مسلط، فعال، ه صورت انسان مردان به معموالً

اي، كفايت، منطق  ها اغلب مستلزم مهارت حرفه هاي متنوع و مهمي را كه موفقيت در آن و نقش
انـد و در   اهميـت  معموالً تابع، منفعل، تسـليم و كـم   زنـان در مقابل، . كنند و قدرت است، ايفا مي
ها تحميل  شان به آن سيتشان، عواطفشان و عدم پيچيدگياي كه جن كننده مشاغل فرعي و كسل
  . ]246، ص2[ شوند كرده است، ظاهر مي

 و سـينما  در جملـه  از و هـا  رسـانه  در زنـان  بازنمـايي ، فمنيسـتي  هاي نظريهبنابراين، بنا به 
 هاي ويژگي و ها نقش قالب در بلكه نيست، ها آن زندگي هاي واقعيت اساس بر اي سينماييه فيلم
 داليل به زنان فرودستانة و ناعادالنه بازنمايي اين .شود مي داده نسبت آنان به كه است سيتيجن

. دهنـد  مـي  نسبت »پذيري جامعه فرايند« به را آن ليبرال هاي فمنيست. گيرد مي شكل مختلفي
 و جامعـه  در زنـان  فرودسـتي  اصلي عامل را »پدرساالري يا مردساالري« راديكال هاي فمنيست

 بـر  مردسـاالري،  و جنسـيت  عامل تأثير بر افزون سوسياليست هاي فمنيست و دانند مي ها رسانه
  .]13[ كنند مي تأكيد نيز جامعه در »زن اقتصادي جايگاه و طبقه«

سازي در دنياي مـدرن، بـا بازنمـايي الگوهـا و      منزلة يكي از ابزارهاي مهم اجتماعي  سينما به
 نقـش  عمـالً گونـه،   اعي در قالـب اجراهـاي نمـايش   هنجارهاي جنسيتي حاكم بر زنـدگي اجتمـ  

همچنـين،  . عهـده دارد  اين هنجارها را در زندگي اجتماعي امروزي بـر  برسازنده و بازتوليدكنندة
براي  اي مطلوب جنسيت، حوزه به اش براي نمايش مناسبات مربوط سينما به دليل امكانات ويژه
  .كند مطالعات جنسيتي فراهم مي
دهد صنعت فيلم مسائل اجتماعي مختلـف را بـا اسـتفاده از نوشـتن خـط       سينما اجازه مي

  .]49[نامه نشان دهد  داستان و فيلم
هـاي   اند كـه بـر مبنـاي مكانيسـم     هاي سينمايي، متوني برساختي اي، چون فيلم متون رسانه

اي همـواره از قبـل رمزگشـايي شـده اسـت؛       واقعيـت در متـون رسـانه   . كننـد  بازنمايي عمل مي
اين . ]68، ص24[ شوند هاي گوناگوني منجر مي هايي كه در فرايند فهم، به رمزگشايي اريرمزگذ
. دهنـد  و در جامعه انتقال و اشـاعه مـي   كنند هايي را خلق مي ها هستند كه معموًال كليشه رسانه
ها و هنجارهاي جامعه را بازنمايي كننـد و   توانند بخشي از فرهنگ، ارزش هاي سينمايي مي فيلم
هـا صـرفاً همـة     رسـانه . دهي به باورها و عقايد مردم را نيز دارند قدرت تأثيرگذاري و شكل حتي

هـا را بـه صـورتي     كنند، بلكه فقط تصويري از اين واقعيت هاي اجتماعي را بازنمايي نمي واقعيت
در ايـن مقالـه، سـه فـيلم از آثـار سـينمايي اصـغر فرهـادي         . كننـد  شده برساخت مي داده جهت
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مطالعـه شـده   )) 1389( جدايي نادر از سـيمين و ) 1387( دربارة الي) 1384( سوري هچهارشنب(
بررسـي آثـار سـينمايي اصـغر     . است 1380ساز سينماي ايران در دهة  اصغر فرهادي فيلم. است

هاي خود موضوعات خانوادگي و اجتماعي را بـه تصـوير    فرهادي بيانگر آن است كه وي در فيلم
هـاي اصـغر    در فـيلم گويي به اين پرسش هستيم كه  يق، درصدد پاسخدر اين تحق. كشيده است

 جهان مدرن بازنمايي شده است؟ فرهادي چه تصويري از زنان در زيست

  مالحظات نظري
چيـز    استفاده از يـك «و » ها و مفاهيم كارگيري نشانه معناسازي از طريق به«بازنمايي را معموالً 

هال، بازنمـايي را بـه   . كنند تعريف مي] 333، ص43[» ابه جاي چيزي ديگر با هدف انتقال معن
او ايـن ايـده را مطـرح    . دانـد  مي فرهنگ ةهمراه توليد، مصرف، هويت و مقررات، بخشي از چرخ

بازنمايي يكي از . ]15، ص51[ دهد ط ميابارتكه بازنمايي، معنا و زبان را به فرهنگ كرده است 
تأكيـد بـر كردارهـاي فرهنگـي بـدين      . كنـد  مـي كردارهاي فرهنگي است كه فرهنگ را توليـد  

زيـرا   ،بخشـند  ها و حوادث معنا مـي  كنندگان در يك فرهنگ، به افراد، ابژه معناست كه مشاركت
، 50[ هاسـت  هـا محصـول چگـونگي بازنمـايي آن     خود معنا ندارند و معناي آن  خودي  چيزها به

. ر دربـارة جهـان پيرامونمـان اسـت    بازنمايي استفاده از زبان براي بيـان چيزهـاي معنـادا   . ]2ص
واسطة آن معنا بين افراد يـك فرهنـگ توليـد و     همچنين، بخشي اساسي از فرايندي است كه به

 و تصـويري، متنـي   نمادهاي ها، نشانه از ما كه است زبان طريق از. ]1همان، ص[شود  مبادله مي
 و احساسـات  افكـار،  آن طريـق  از كـه  اسـت  هـايي  رسـانه  از يكي زبان. كنيم مي استفاده صوتي
  .]79، ص18[شود  مي منعكس فرهنگ در ما هاي ايده

 اسـاس  بر. داند بازتابي، ارادي و برساختي مي هاي را سه دسته نظريه بازنمايي هاي نظريه هال
 زبـان  و است نهفته خارج جهان در موجود رويداد يا ايده، شخص، شيء، در معنا بازتابي، رويكرد
 دارد، وجود خارج جهان در كه صورت همان به را حقيقي معناي كه كند مي عمل اي آيينه مانند
جامعـه و حـاوي    ةرويكرد بازتابي مبتني بر اين فرضيه است كه هنر، آيين. ]47[ دهد مي بازتاب

اين رويكرد، قدرت فهم واقعيت وجـود دارد و   نظربه . ]21، ص44[جامعه است ة اطالعاتي دربار
تـر   ا انعكاس دهد و زبان به شكل ساده، بازتابي از معنايي است كه پـيش تواند جامعه ر رسانه مي

دهنـد،   ها نمايش مـي  از نظر رويكرد بازتابي، آنچه هنر و ديگر رسانه. در جهان بيروني وجود دارد
هـاي مسـلط در    اي، ارزش ها در نقش مولّد فرهنگ توده بازتابي از شرايط اجتماعي است و رسانه

هـاي   رسـانه آن اسـت كـه واقعيـت     ةبنابراين، وظيف. دهند رهنگ بازتاب ميجامعه را در سطح ف
  .]25همان، ص[ مثبت و منفي جامعه را به همان شكلي كه موجود است، به تصوير بكشد

داننـد كـه گوينـده، هنرمنـد يـا       منـدي معنـا را همـان چيـزي مـي      هاي ارادي يا نيت نظريه
، 50[هاسـت   منـدي  هـا و نيـت   ن بيانگر اين خواستهنويسنده قصد گفتنش را دارد و بنابراين، زبا
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در اين رويكرد، كلمات معنـايي را كـه مؤلـف قصـد انتقـال آن را دارد، بـا خـود حمـل         . ]24ص
  .]25، ص51[كنند  مي

گرايانة بازنمايي اين بحـث   هال با نظرية برساخت. گرايي است رويكرد سوم، رويكرد برساخت
 .]35[آورنـد   دهند، بلكه آن را به رمـز درمـي   ت را بازتاب نميها واقعي كند كه رسانه را مطرح مي

بريم، درواقع بـازيگران   نظام زباني يا هر نظام ديگري كه ما براي بازنمايي مفاهيم خود به كار مي
هـاي   شـناختي خـود و ديگـر نظـام     هاي مفهومي، فرهنگـي و زبـان   اجتماعي هستند كه از نظام

كنند تا به جهان معنـا بدهنـد و ارتبـاط معنـاداري بـا       فاده ميبازنمايي براي برساختن معنا است
بنابراين، هال بازنمـايي را بـه معنـاي بازتـاب صـرف      . ]360ـ 359، ص43[ديگران برقرار كنند 

ة گسـتر بـه نظـر او، رويـدادها، مناسـبات و سـاختارها، خـارج از       . كند واقعيت بيروني تلقي نمي
در اين رويكـرد، زبـان، بسـتر     .]18[ خودشان را دارند گفتماني، وضعيت زيست و تأثيرات واقعي

اي  توليد معناست، اما اين معنا متكي به گفتمان و فرهنگ جامعه است و توليد معنا نيـز وسـيله  
بازنمـايي فراينـد نمـايش شـفاف واقعيـت از      . اي اسـت  كليدي در مناسبات قدرت در هر جامعه

ك اسـت كـه از طريـق آن برخـي امـور نمايانـده       ها نيست، بلكه فرايندي ايدئولوژي طريق رسانه
. گرايـي اسـت   در ايـن تحقيـق رويكـرد برسـاخت     شـده  رويكرد اسـتفاده  .]141، ص30[شود  مي
گـر همـة    منزلة متون برساختي هستند كه ارائه هاي سينمايي به اساس اين رويكرد، اساساٌ فيلم بر

  .كنند تماعي را برساخت ميهاي اج هاي جامعه نيستند، بلكه تصويري از واقعيت واقعيت

  پيشينة تجربي تحقيق
شـده در حـوزة بازنمـايي     دهد كه اغلب تحقيقـات انجـام   مرور مطالعات داخلي موجود نشان مي

هـاي سـينمايي،    جنسيت، مناسبات جنسـيتي، تصـوير و نقـش زنـان در رسـانه و عمـدتاً فـيلم       
تـوان بـه    لـه ايـن تحقيقـات مـي    از جم. هاي تبليغاتي بـوده اسـت   هاي تلويزيوني و آگهي  سريال

نگـرش  ( 1383سـلطاني،  ؛ )تغييرات نقش زن( 1385راودراد و زندي، ؛ 1380مطالعات راودراد، 
   ؛ صـادقي )نمـايش جنسـيت  ( 1394پور و يزدخواسـتي،   ؛ حسن1385، سلطاني؛ )نسبت به زنان

ة شناسـي، عمـد   بـه لحـاظ روش  . اشـاره كـرد  ) هـاي جنسـيتي   كليشـه (1384فسائي و كريمي، 
شـريعتي مزينـاني و    ؛1384فسـائي و كريمـي،    صـادقي (تحقيقات موجود با روش تحليل محتوا 

فسـائي و   ؛ صـادقي  1393ساعي،   فسائي و شريفي  صادقي(شناسي  ، نشانه)1390مدرس صادقي،
و تحليـل   )1394پـور و يزدخواسـتي،    حسـن ؛ 1391محمدپور و همكاران،؛ 1390ساعي، شريفي 
در حـوزة  . انجـام شـده اسـت    )1394؛ بخارائي و همكـاران،  1393مكاران، عليخواه و ه(گفتمان 

زاده و  مهـدي (كيـا   هايي چون حاتمي هاي سينمايي نيز، بازنمايي زن در سينماي كارگردان فيلم
روح  مظفـري و نيـك  (، تهمينـه ميالنـي   )1393تاكي و آذري، (، بهرام بيضايي )1391اسمعيلي، 

پنـاه و رضـايي،    ؛ خـالق 1385، خويـدكي  صـديقي و  راودراد(د اعتمـا  ، رخشان بني)1388متين، 
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) 1393ر و نبـاتي شـغل،   ؛ عليخواه، باباتبـا 1391زادگان،  تقي و راودراد(و اصغر فرهادي ) 1393
كـاظمي و  توان به تحقيقات  هاي تبليغاتي نيز، مي از تحقيقات در حوزة آگهي. مطالعه شده است

  .اشاره كرد 1394لر و ليليان،  موسويو  1386ناظر فصيحي، 
بـوفكين،  (قـومي   ـ هاي نژادي شده در اين بخش نيز به مطالعة اقليت مطالعات خارجي اشاره

هـانس،  (هـا   تصـوير زنـان در رسـانه   ، )2009ايوب، (هاي مدرن   در فيلم انشخصيت زن، )2003
هـاي   و فيلم )2009ايوب، (، سينماي هندي )2012اسميت، (هاي هاليوود  ، زنان در فيلم)2014

گيـري ميـزان    انـدازه ) 2003(هـدف تحقيـق بـوفكين    . اند پرداخته) 2015كابري گاين، (جنگي 
ها از طريق تحليل مشاركت نيروي  ها و ارزيابي شخصيت در فيلمهاي نژاد و زنانگي  حضور مؤلفه

دهـد در   نتايج نشـان مـي  . هاي جنسي در مشاغل، منزلت شغلي و جنسيت بوده است كار، نقش
هاي درجـة پـايين داده شـده كـه حكـايتي از       نژادي نقش ـ هاي قومي ها به زنان اقليت اين فيلم

تصـوير  «در تحقيقي با عنوان ) 2014(هانس . عي استها و تصورات قالب اجتما بازنمايي كليشه
هـاي   براسـاس داده » هاي جنسي تا برسـاخت اجتمـاعي و فراتـر از آن    از نقش ـ ها زنان در رسانه

ثانويه تالش كرده است توسعة تئوري برساخت اجتماعي را با هدف مطالعة تمـايالت جنسـي و   
اي از  هاي رسـانه  قابله با تأثيرات منفي بازنماييها با هدف م ها و ايدئولوژي ها، هويت نمايش گروه

فراتـر از عوامـل    شـده  دهـد عوامـل بررسـي    اين مطالعه نشان مـي . تمايالت جنسي بررسي كند
 متغيرهـاي  متقابـل  روابط تر عميق فهم براي تا كند مي ملزم را محققان امر اين. بيولوژيكي است

 اي رسـانه  گفتمـان  در سكشـواليته  بنـدي  بچارچو شيوة از بهتري فهم به يافتن دست و مختلف
 روش در جنسي توانمندي و پيوندي هم جنسي، برابري نظرية فمنيستي، نظرية تركيب از مدرن
: زنـان، جنـگ و سـينما   «بـا عنـوان   ) 2015(نتايج تحقيق كـابري گـاين    .كنند استفاده تحقيق

دهـد، هرچنـد زنـان     نيـز نشـان مـي   » بخش بـنگالدش  هاي جنگي رهايي برساخت زنان در فيلم
قربانيـان منفعـل   «منزلـة    هاي بنگالدش زنان را بـه  اي در جنگ داشتند، فيلم هاي چندگانه نقش

در ايـن  . مثابة مبارزان راه آزادي حضور نداشتند ها هرگز به آن .كنند بازنمايي مي» تجاوز جنسي
  .منزلة انساني عادي بازنمايي نشده است ها، زن هرگز به فيلم

نحـوة بازنمـايي   «ر با روش تحليل محتواي كيفي و رويكرد بازنمايي به مطالعة پژوهش حاض
پرداخته و مضامين آشكار و پنهان مـتن  » هاي اصغر فرهادي جهان مدرن در فيلم زنان در زيست

هـا، تأكيـد بـر نحـوة      تمايز پژوهش حاضر نسبت به ديگر پژوهش. شناسايي و تحليل شده است
  .جهان مدرن به تصوير كشيده است فرهادي از دنياي زنان در زيستاي است كه اصغر  بازنمايي

  تحقيق  روش
شناسي كيفي و روش تحليل محتواي كيفي براي كشف مضامين آشـكار   در اين تحقيق، از روش

ها  نيز براي يافتن مفاهيم و مقوله از تكنيك كدگذاري. و مضامين پنهان متن استفاده شده است
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ي كيفـي و تـالش بـراي    هـا  دادهمحتـواي كيفـي هرگونـه اسـتقراي      تحليل. استفاده شده است
هـا و   ي كيفـي را بـراي شناسـايي همسـازي    هـا  دادهمعناسازي است كه بتواند حجـم زيـادي از   

  .]435، ص55[معناهاي دروني مطالعه كند 
نـد از  ا دهد كه عبـارت  دو رويكرد در فرايند تحليل محتواي كيفي ارائه مي) 2000(مايرينگ 

در اين تحقيق، رويكرد تحليل محتواي كيفي . اي قياسي اي استقرايي و كاربرد مقوله قولهبسط م
مزيت اين روش آن . هاي كيفي مناسب است استقرايي مايرينگ به كار رفته است كه براي روش

هايي از خارج از فضـاي مـتن بـر     فرض شوند و پيش است كه كدها مستقيماً از متن استخراج مي
توان به امكان كسـب مسـتقيم    از امتيازات رويكرد استقرايي مي. ]53[نخواهد داشت ها تأثير  آن

  . ها و جلوگيري از تحميل مقوالت از پيش تعيين شده به متن نام برد اطالعات از داده
هاي تحقيق از طريق توجه بـه مفـاهيم و    آمدن يافته هدف تحقيق استقرايي، كمك به پديد

  .]2، ص58[هاست  مضامين مسلط در داده
مسيري كه فرهـادي طـي كـرده    . است 1380ساز سينماي ايران در دهة  اصغر فرهادي فيلم

جـدايي  ، دربارة الـي ، سوري چهارشنبه«گانة  شروع شده تا سه شهر زيباو  رقص در غباراست، از 
منظـور از  . ادامـه يافتـه اسـت   ) 1394( فروشـنده تـازگي   و به) 1391( گذشته، »نادر از سيمين

و ) 1387( دربـارة الـي  ) 1384( سـوري  چهارشـنبه ي فرهادي در اين مقالـه، سـه اثـر او،    سينما
بررسي آثـار  . اند انتخاب شده شده منزلة ميدان مطالعه است كه به) 1389( جدايي نادر از سيمين

سينمايي اصغر فرهادي بيانگر آن است كه وي به سـاخت فـيلم بـا ژانـر خـانوادگي و اجتمـاعي       
و روابـط افـراد    اتهـاي اجتمـاعي و مناسـب    هاي فكري خـود را در زمينـه   دغدغه و شتهدا  عالقه
اسـاس   در اين تحقيـق، بـر   .به تصوير كشيده است ،ويژه در چارچوب مسائل خانوادگي  به ،جامعه

ها، مفاهيم  نامه ها و همچنين مطالعة فيلم ها و صحنه روش تحليل محتواي كيفي و مشاهدة فيلم
  .هاي خاص تنظيم شده است اساس تم استخراج و برآشكار و پنهان متن 

  شده هاي مطالعه خالصة فيلم
  سوري چهارشنبه

روحـي،  . اي از طبقة متوسط شهري اسـت  ، داستان زندگي خانوادهسوري چهارشنبهداستان فيلم 
شـود؛   كارگر خدماتي، از طرف يك شركت خدماتي براي كار به خانة مرتضـي و مـژده وارد مـي   

در ايـن فـيلم، شـاهد    . هسـتند  سوري چهارشنبهتكاني و تدارك جشن  ه درگير خانهاي ك خانواده
مشـكوك   ،همسـايه  مطلقـة  زنسـيمين،   بـا ) مرتضي( همسر خود ةمژده به رابطنزاعي هستيم؛ 

بعد از رفتن اميرعلـي، روحـي و   . كند خيانت شوهرش را اثبات كند حال تالش مي ، پريشانشده
هـم قـرار مالقـات     مرتضي و سيمين بـا . خيانت مرتضي هستيم مرتضي به پارك، در فيلم شاهد
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روحي كه در همين روز بـا سـيمين و   . كند گذارند و سيمين رابطة خود را با مرتضي قطع مي مي
هـاي   دانسـته، نشـانه   اسـاس مـي   مرتضي و مژده آشنا شده و شايد كل روز سوءظن مـژده را بـي  

روحي خيانت مرتضي را نـزد  . كند دار پيدا مي خيانت مرتضي را مثل بوي ادكلن و فندك ملودي
بـرد و فـيلم بـا     كند، اما مژده از رفتار روحي به حقيقت خيانت شـوهر پـي مـي    مژده آشكار نمي

  .يابد تنهايي مژده و مرتضي پايان مي

  دربارة الي
تعطيل به شـمال  چند روز است كه براي گذراندن  زوج جوانگر زندگي چند  داستان فيلم روايت

 يدختـر ) امير(سپيده و همسرش . ندا حقوق ةدانشكدالتحصيالن  فارغها  آن .اند سفر كرده كشور
نـازي و منـوچهر نيـز تـازه     . شهره و همسرش با دو فرزند خردسالشـان هسـتند  . خردسال دارند
هـا زنـدگي در    پـس از سـال  و  اش جدا شـده  تازگي از همسر آلماني بههم  احمد .اند ازدواج كرده
، بـه قصـد   با دعوت سـپيده  فرزند سپيده نيز مهدكودك ممعل الي .است ان بازگشتهآلمان به اير

شدن الي در ساحل دريـا،   پس از ناپديددر اواسط فيلم،  .به اين سفر آمده استآشنايي با احمد، 
و  پـردازد  مـي كس در مـورد ايـن مسـئله بـه قضـاوت       شود و هر ماجرا به يك تراژدي تبديل مي

  .يابد فيلم با يافتن و شناسايي جسد الي پايان مي. اندد ديگري را مقصر مي

  جدايي نادر از سيمين
نظـر   اخـتالف  موضوع مهاجرت و نگهداري از پدر پير نادرسيمين و نادر زوجي هستند كه بر سر 

جهت زندگي به خارج از كشـور بـرود   ) ترمه(سيمين قصد دارد به همراه نادر و دخترشان . دارند
دهـد و   طالق مـي  درخواستو  رود ميسيمين به دادگاه  .د پدر پيرش را رها كندتوان اما نادر نمي

عهده بگيـرد، امـا دادگـاه بـا سـپردن       خواهد تا حضانت فرزندش را هم بر همچنين از دادگاه مي
از طرفي ترمه براي اينكه شايد بتواند مادرش را پـيش  . كند حضانت ترمه به سيمين مخالفت مي

داند كـه مـادرش بـدون او     چون مي، پيش پدرش زندگي كندگيرد  ميم پدرش برگرداند، تصمي
رود و نـادر هـم بـراي مراقبـت از      اش مـي  مـادري  ةبعد از دادگاه، سيمين به خان. رود جايي نمي

راضـيه بـدون اينكـه بـه     . كنـد  استخدام مـي  ،كه باردار استرا،  پدرش، مستخدمي به نام راضيه
كـه نـادر بـه     هنگـامي  ،در يك روز. نادر كار كند ةدر خان كند ميبگويد، قبول ) حجت(شوهرش 

شود كه دستان پدرش بـه تخـت بسـته شـده اسـت و خبـري از        متوجه مي ،گردد اش برمي خانه
دعـواي شـديدي بـين نـادر و راضـيه       ،گـردد  كه راضيه به خانـه برمـي   هنگامي ؛مستخدم نيست

 آن فـرداي  نـادر . .دهـد  پله هل مي اش، راضيه را به سمت راه خانه و نادر در جلوي در گيرد درمي
 بيمارسـتان  بـه  ادامـه  در سـيمين  و نادر .شود مي بيمارستان در راضيه شدن بستري متوجه روز
 شـدن  سقط و درگيري دليل به نادر. است شده سقط راضيه فرزند كه شوند متوجه مي و روند مي
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. اسـت  بـوده  اطـالع  راضيه بي بارداري از شود مي مدعي شود و مي مواجه قتل تهاما با راضيه بچة
 دادگـاه  در همچنـين  و نادر ترمه، بين راضيه بارداري از نادر نداشتن يا داشتن اطالع سر بر بحث
 صـحبت  حجـت  بـا  داسـتان  ادامة در سيمين. شود مي آزاد موقتاً وثيقه قيد به نادر. گيرد مي اوج
 منشـأ  دربـارة  شك به دليل آن از پس راضيه. كند مي راضي ديه پول گرفتن براي را او و كند مي

 و حجـت  به ديه عنوان به را پول اين كه خواهد مي سيمين از و آيد مي سيمين سراغ جنين سقط
 قسـم  خواهـد  مـي  راضـيه  از ديـه،  چك نوشتن از پس بعد، نادر سكانس در. نپردازند اش خانواده
 پايـاني،  سـكانس . كند مي امتناع راضيه بوده، ولي نادر دادن هل دليل به شسقط جنين كه بخورد
  .دهد مي نشان پدر فوت از پس جدايي آستانة در دادگاه در را سيمين و نادر

  هاي تحقيق يافته
  .شود اشاره مي شده هاي مطالعه شده از فيلم هاي استخراج ترين تم در اين قسمت به مهم

  »سنت«يخته به آم در» مدرن«برساخت زن  
هـاي جديـد    ها و برداشـت  ها و نگرش تحصيالت عالي و اشتغال زنان از سويي باعث كسب ارزش

هـاي جديـد شـده     هاي سـنتي بـا نقـش    كردن نقش و از سوي ديگر سبب دشواري در هماهنگ
امـروزه،  . موقعيت و جايگاه زنان تغيير كـرده اسـت  با تحوالت مدرنيته و مظاهر آن، . ]19[است 
هـايي فراتـر    هاي اجتماعي، شغلي و تحصيلي و همچنـين دغدغـه   نقش بيشتري در فعاليت زنان

 ،هـاي سـنتي زنانـه    در نقـش  ديگـر صـرفاً  زنـان  . از مسائل صرفاً خانوادگي و خويشاوندي دارند
امروزه نقش و جايگـاه زنـان در جامعـه تغييـر     بلكه  ،شوند ظاهر نمي ،همچون مادري و همسري

، بيشـتر از گذشـته تحصـيل    گيرنـد  عهـده مـي  رهاي اجتمـاعي را ب  نقشوزه زنان امر. كرده است
همـين  . انـد  و به استقالل اقتصـادي دسـت يافتـه    ]93، ص40؛ 40، ص31[ند ا كنند و شاغل مي

موضوع موجب شده كه ظرفيت حمايت زنـان از خودشـان بـاال بـرود و زنـان امـروزه كمتـر بـا         
فردگرايـي  «شـاهد   جـدايي نـادر از سـيمين   فـيلم   در. آينـد  بخش كنار مـي  هاي نارضايت ازدواج
هـاي   كس به دنبال تحقق اهـداف و آرمـان   زن و مرد در زندگي خانوادگي هستيم؛ هر» 1افراطي

تصويري كـه از زنـان بـه    . اند شده» اتميزه«درواقع، افراد در جامعة مدرن . شخصي خودش است
بلكـه   ،ايانـه يعنـي فرديـت   شـود، نـه تصـويري مثبـت از ارزشـي نوگر      مخاطب نشـان داده مـي  

شرايط، حاضر نيسـت بـه خانـه     دترينحتي در ب ،سيمين. است »خودخواهي«ضدارزشي به نام 
 ،اگه تـو ول نكـرده بـودي بـري    «شود كه  فرزندش مواخذه و توبيخ مي از سوياو حتي . برگردد

  ».زندان نبود االن تو )نادر( اون
                                                        

1. Egoism 
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 در ابـزاري  عقالنيت از ناشي سودگرانة تفكر طرز و خودخواهي خودمحوري، فردگرايي، رشد
 بسـياري  انجـام  و تقبل عهدة از خانواده و يابد كاهش انساني سرماية كه شود مي موجب خانواده

 خـانوادگي  و هـاي جمعـي   ارزش فردگرايـي،  غلبة با. ]16، ص6[بماند  باز هاي طبيعي رسالت از
شـود   آن مـي  جـايگزين  شخصـي  خصوصي و منافع هاي ارزش كردن دنبال بلكه، شود نمي دنبال

 خـانوادگي  پيونـدهاي  تضعيف و عقالني هاي ارزش توسعة فردگرايي، رشد،درواقع. ]32، ص33[
مطالعـات نيـز نشـان داده اسـت كـه      . ]171، ص4[بـوده اسـت    مـدرن  جامعـة  تحوالت با توأم

  .]42[است  »غيراجتماعي و خودخواهانه« نوع از ايران در فردگرايي
هـاي زن سـنتي و زن مـدرن اسـتخراج      ، شـاخص )1383(جاه  ني و رفعتدر مطالعة ساروخا

دار است، فـداكار و از خـود گذشـته اسـت، بـه       صرفاً خانه» زن سنتي«براين اساس، . شده است
كند، كنج خانه نشسته و در خدمت ديگران است، از خودش فكري ندارد، تـابع   خودش فكر نمي

هـاي او محـدود بـه مـادري و همسـري       ت، نقشو مطيع شوهرش است، زير سلطه و وابسته اس
مسـتقل اسـت،   » زن مـدرن «ولـي  . است، دچار روزمرگي است و هويت اجتماعي مستقلي ندارد

كنـد، بـه    كرده است، در مسائل زندگي خود تأمل مـي  نگاه غيرجنسيتي به خودش دارد، تحصيل
دهـد،   ميـت مـي  جاي اطاعت، رابطة همكاري و مشاركت با شوهرش دارد، بـه ظـاهر خـودش اه   

هـاي اصـغر فرهـادي ارائـه      در فـيلم تصويري كه از زنـان  . اجتماعي و اهل مطالعه و ورزش است
، شـده  هـاي مطالعـه    زنـان فـيلم  . است» بازنمايي زن مدرن درآميخته به سنت«شود، به نوعي مي

هـايي چـون راننـدگي و آرايـش و      كرده، مستقل، داراي سرماية اجتماعي، مهارت شاغل، تحصيل
كشيدن و برابرخواهي سيمين نيز  هايي چون سيگار در فيلم، شاهد نشانه. ندا بك پوشش مدرنس

سـيمين زنـي اسـت كـه در جامعـة خـود احسـاس آزادي نـدارد و خواسـتار رهـايي از           . هستيم
عنوان زن، مدرن چون از وضعيت فعلي ناراضي است، عـزم سـفر از    سيمين، به. هاست محدوديت
نگرد، به همين دليل به هنگام بيـرون   فقط در چارچوب اجبار قانوني مي او به حجاب. وطن دارد

جدايي نادر از سيمين در فيلم  .كند آمدن از آموزشگاه حجاب اجباري، يعني مقنعه، را عوض مي
شدت فردگراست كه در بدترين شرايط هم بر منافع شخصي خود اصرار دارد؛  لجباز و به سيمين
  .اش را به دنبال دارد د فروپاشي خانوادهدان اي كه مي شخصي  منافع
سـپيده زنـي   . زن سـنتي نيسـت   يك هاي سپيده از ويژگي هايرفتار نيز دربارة اليفيلم  در

شـاهد   امـا در ادامـه  هاسـت،   كرده، داراي سرماية اجتماعي و فرهنگـي و ديگـر مهـارت    تحصيل
خـودش   تواند مين .داند مي سپيده را مقصر، الي شدن امير بعد از گم .خوردن سپيده هستيم كتك

. كنـد  وري مـي آزن در سنت يـاد  عنوان بهزند و جايگاهش را  را كنترل كند و سپيده را كتك مي
دانـد الـي نـامزد دارد، حضـور وي و      لذا با اينكه مي ،هاي مدرن و ليبرال است سپيده زني با نگاه

گيرد كه جمـع   از مردها ايراد مي فرازهايي از فيلم هم در. داند آشنايي با احمد را اصالً عيب نمي
  .ندكن را چرا زنانه و مردانه مي
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  كدوم اتاق مال كيه؟: شهره
  .جا رو گرفت، گرفت كي هر خر تو خره شهره جون، هر: سپيده
  .ا تو اتاق، مردها تو هاله ش كنيم، زن بايد زنونه مردونه: امير

  .شم، گفته باشم من از زنم جدا نمي: منوچهر
  .م با زنت بياين تو هال بخوابينخب تو ه: امير

شـود تـا    شدن الي، مناسبات سنتي كه هنوز بر طبقة متوسط حاكم اسـت، سـبب مـي    با گم
اميـر، همسـر سـپيده،    . همسر و دوستان سپيده تالش كنند تا او را به زير سـلطه خـود بكشـند   

مادرشـي؟   خواي براش زن بگيري؟ تو چه كارة احمدي كه مي«شود كه  اكنون به او معترض مي
شده در متن  ها و دايرة روابط تعريف در سطح محتوايي، اين ديالوگ داللت بر نقش» خواهرشي؟

سـر گذاشـته    گيـري را پشـت   كه سپيده اين دايرة روابط و تصميم سنتي براي زن دارند، درحالي
در هايي كه سپيده تا آن زمان  شود، امير به نقش است و درنتيجه با اعتراض همسرش مواجه مي

  .كند سفران داشته اعتراض مي جمع هم
ها دور هم  بچه. خوان برن، سپيده شمال مي. كشن وسط خواد بشه پاي اين رو مي چي مي هر

خواي بگيـري،   آقا يه بليت هواپيما مي. خوان بگيرن، سپيده ويال مي. خوان جمع شن، سپيده مي
  1.خواد بگيره، سپيده زن مي. سپيده

اگرچه خواهان قطع ارتباط با مرتضي است، خود اوست  سوري نبهچهارشدر فيلم » سيمين«
  .دهد شود و درك زنانة خود را به مرتضي انتقال مي قدم اين جدايي مي كه پيش

  .فهمم شه، من اين رو قشنگ مي زنت داره داغون مي: گويد سيمين به مرتضي مي
  :گويد باز در سكانسي ديگر مي

  .جوري با يه زن ديگه باشي زنت بهتر از اينه كه اين تو اگه با يه زن خراب هم بري برا
                                                        

  و دعوت كردي؟ر چي برداشتي سر خود اين :امير .1
  كار كنيم؟ آره تقصير منه، االن چي :سپيده
  كار كنم؟ خواستي دعوتش كني به من گفتي چي مگه مي... كاري تا االن كردي هيچي، هر :امير

  ...من گفتم احمد :سپيده
  كيشي تو؟ خواهرشي؟ مادرشي؟احمدي؟ ة كار تو چي :امير

  :در ديالوگي ديگر
و ر شه ايـن  چي مي چي شماها هر ةچي سر جاي خودش، واس رفاقتمون و همه... شناسي تو اين ديوونه رو نمي :امير

  ندازين جلو؟ مي
  كرد، اين بياد، بره تو آب، غرق شه، كار به اينجا برسه؟ و مير بابا كي آخه فكرش :احمد
  .فهمه ساله نمي رت عباس اين مشنگه، مشنگ، قد يه بچه پنجبابا به حض: امير

  .باشه آروم باش يه كم تو :احمد
خوايم ويال بگيريم،  مي... ها رو خبر كنيم، سپيده خوايم بچه مي... خوايم بريم شمال، سپيده مي: گويد امير با خود مي

  ...خوايم زن پيدا كنيم، سپيده مي... سپيده
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چيـز بـه دليـل فشـار اجتمـاعي اسـت كـه از سـوي          توان گفت عمل سيمين بيش از هر مي
كننـد،   هرچند افراد در فضاي مدرن با اقتضـائات آن زنـدگي مـي   امروزه، . كند حس مي» سنت«

سـيمين،  . شـود  ها وارد مي بر آنها  ها و عرف همچنان فشارهاي اجتماعي از بيرون از طرف سنت
عنوان يك زن مطلقه، با مرد متأهلي رابطه دارد، ولي درنهايت خواهان قطع ارتباط است، زيـرا   به

اعتمـادي نسـبت بـه سـيمين توسـط       اين موضوع در بي. كند از سوي سنت فشار را احساس مي
 زنـدگي  تنها كه مطلقه يشگرزنيكه، اين، زن تنها، زن آراهمسايگان و ناميدن او با واژگاني چون 

  .، به تصوير كشيده شده استكند مي
هـاي   هاي مختلـف از چهـرة شخصـيت    شدن الي و كنار زدن نقاب ، ناپديددربارة اليدر فيلم 

بـين سـنت و مـدرن     ها را در فضـاي مـا   تنها دگرديسي ارزش افرادي از طبقة متوسط شهري، نه
سفران الي، كه تحصـيالت   هم. كند ا نيز يادآوري ميدهد، بلكه بيگانگي اجتماعي آنان ر نشان مي

هاي عـام مدرنيتـه    گذارند و ارزش دانشگاهي دارند، به حقوق و حوزة شخصي ديگران احترام مي
انـد،   بندي به رفتارهـاي عقالنـي و قـانوني را پذيرفتـه     همچون فرديت، استقالل رأي و نظر، پاي

ماننـد كـه در تـالش بـراي      اري سنتي و مدرن ميهايي معلق ميان الگوهاي رفت اكنون به انسان
كنند، فرديت و هويت ديگران  شدن الي به يكديگر توهين مي گناهي خود در جريان گم اثبات بي

زنند، براي رفـع اتهـام از خـود، بـه رفتـار نسـنجيدة        برند، زنان خود را كتك مي را زير سؤال مي
  .آورند ايد و باورهاي سطحي روي ميكنند و به عق ديگران در برخورد با الي اشاره مي

  زنان» كاري گويي و پنهان دروغ«
. اند گو و خودخواه بازنمايي شده كار، دروغ منزلة زن پنهان شده زنان بيشتر به هاي مطالعه در فيلم
 ةمسـئل  ،انتهاي فيلم به شكل بارزي نمايان است ز ابتداي فيلم تا، چيزي كه ادربارة اليدر فيلم 

كـودك بـه    دروغ الي به مادرش كه با مربيان مهد. است» گويي زنان دروغ«خصوص  هو ب»  دروغ«
سفر آمده و درخواستش از مادر كه به ديگران دربارة سفر او چيزي نگويـد، دروغ مـادر الـي بـه     

كـاري   زنند، پنهان اش زنگ مي كه آنان براي اطالع از وضعيت مبهم الي به خانه منوچهر، هنگامي
داشـتن الـي،    اش دربـارة نـامزد   كـاري  اي و همچنين پنهان نبودن ويالي اجاره آمادهسپيده دربارة 

سفران دربـارة عـدم    دروغ نامزد الي دربارة نسبتش با الي پشت تلفن و درنهايت دروغ جمعي هم
ها زماني  متن يكي از دروغ. هايي از چرخة دروغ در فيلم هستند داشتن الي، نمونه آگاهي از نامزد

  :گويد به زن شمالي مي كه سپيده
ولي مهمـون  . كرديم ما اگه خودمون بوديم، يه جايي يه جوري، تو چادري، ماشيني، سر مي

دامـادم از آلمـان   . غريبه ورداشتيم آورديم، يه تازه عروس و داماد برداشتيم آورديم با خودمـون 
  .اومدن ماه عسل... ا زشتهه جلو اون... اومده و 

كـه قصـد     خصوص احمـد،  شود كه سپيده به دوستان خود و به ميدروغ بعدي زماني آشكار 
  .آشنايي با الي را دارد، نگفته الي نامزد دارد
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  .اين برادرش نيست: سپيده
  !كي برادرش نيست؟: احمد
  .كه باهاش قرار گذاشتي همين: سپيده
  .فرزنده، يه بار ازش پرسيدم چند تا خواهر برادرين تك: سپيده
  واسة چي گفت من برادرشم؟پس اين كيه؟ : احمد
  .تو رو قرآن به امير نگي: سپيده
  اي مگه؟ برا چي بگم؟ ديوانه: احمد
  .نامزدشه: سپيده
  نامزد كي؟) زده بهت: (احمد
  .با بغض، الي: سپيده
  گي؟ مگه نامزد داشت؟ اذيت نكن، چي داري مي: احمد

مـد ناباورانـه سـرش را    اح. كنـد  گيرد و با سر تأييـد مـي   سپيده با انگشتانش گلويش را مي
  .دهد گيرد و به صندلي تكيه مي مي

ش با مـن   دونستي، رو چه حسابي آوردي كار كردي؟ تو كه مي سپيده، سپيده تو چي: احمد
  آشناش كني؟

  .كنه ماهه دنبالشه جداشه، پسره ولش نمي شيش... زنه گفت داره به هم مي: سپيده
  ...اي واي: احمد
  ...دم زنگ نزنين بهشموبايلش رو قايم كر: سپيده
  ...اي واي: احمد

در ايـن  . البته به شكل خفيفي بازنمايي شده است» خيانت زن«، مضمون دربارة اليدر فيلم 
هايي دربارة الي دارنـد كـه حـاكي از     كنند و قضاوت سفران الي او را به خيانت متهم مي فيلم هم

بـا احمـد بـه مسـافرت آمـده و نـامزد       اينكه الي نامزد داشته اما به قصد آشـنايي  . خيانت اوست
  .داشتنش را از ديد همه پنهان كرده است

جدايي در فيلم . هاي فرهادي بازنمايي شده است در فيلم» زنان  كاري پنهان«عالوه بر دروغ، 
پنهـان   ولـي آن را از شـوهرش   ،آيد نادر و سيمين مية براي كار به خان »راضيه« نادر از سيمين

در  نـادر  »كـرد؟  تو كار مي ةخان تويچرا نگفتي زنِ من « :پرسد از نادر ميحجت بعدها . كند مي
يكـي از  . كنـد  او كـار مـي   ةكند كه زنش در خان همان ديدارِ نخست در بانك از حجت پنهان مي

دانسته راضـيه بـاردار اسـت؟     پرسد اين است كه آيا او مي هايي كه قاضيِ دادگاه از نادر مي سؤال
دخترش و راضيه را كه به اين نكته اشاره داشت شنيده بود يا نـه؟ امـا نـادر    هاي معلمِ  آيا حرف

همچنـين   راضـيه . كنـد  و ترمه، پنهـان مـي  مخاطب ها از  حقيقت داستان را از قاضي، و تا مدت
هـاي فـيلم،    بنابراين، همة شخصـيت  .كند ها از همه پنهان مي ماجراي تصادف را تا آخرين لحظه

كنـد، بـه    گويي پـدرش اعتـراض مـي    د است، و ترمه، كه خود به دروغحتي راضيه كه زني معتق
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اينكـه   د؛شـو  ، اثبات ميزند ميحرفي كه در ابتداي فيلم سيمين بنابراين، . گويند نوعي دروغ مي
مسـائلي   ، نبود آرامش رواني، خشـونت و كاري پنهانگويي،  كه دروغاست اي  جامعه جامعة ايران

  .دهد ش ميآموز فرزندشبه  چنيني را اين

  زنان» وابستگي«و   »استقالل«تضاد 
 اقتصـادي  و اجتماعي هاي عرصه به خانه،  بيرون كاري هاي فعاليت در مشاركت و اشتغال با زنان
. انـد  كـرده  كسـب  خـود  بـراي  اجتماعي منزلتي گسترده، ارتباطي منابع ايجاد با و كرده پيدا راه

دچـار تغييراتــي كـرده، قــدرت    را خــانواده سـاختار  زنــان، مـالي  اســتقالل و اجتمـاعي  منزلـت 
كشـيده   چـالش  به را دار خانه و زن آور نان مرد سنّتي الگوي و گيري زنان شاغل باال رفته تصميم
بنابراين، امروزه بـا رشـد تحصـيالت، اشـتغال و اسـتقالل اقتصـادي زنـان در جامعـه،         . ]7[است

  .هايشان نيز تغيير كرده است عالوه نگرش ظرفيت حمايت زنان از خودشان باال رفته، به
هاي انسان مدرن به جهان، به خـود   ها و نگرش ترين ابعاد مدرنيته تغيير ديدگاه يكي از مهم
نگرش انسان مدرن به جهان و خودش عوض شده است؛ نگرشي كه محصـول  . و به زندگي است

  .]17[كنندة مدرنيته است  بحران ذاتي مدرنيته و ايدة تنظيم
سازند و در شـرايطي كـه از وضـعيت موجـود      بخش مي هاي نارضايت كمتر با ازدواجامروزه، زنان 

يـه پايـان تلـخ    «مثل زن آلماني احمد كه معتقد اسـت  . ناراضي باشند، درخواست جدايي دارند
 ]251[چنانچه، امروزه شاهد رشد درخواسـت طـالق از سـوي زنـان     . »پايانه بهتر از يه تلخي بي

دهندة رشد رفتار فردگرايـي زنـان اسـت كـه بـه افـزايش ظرفيـت         نهستيم كه اين موضوع نشا
  .حمايتي زنان از خودشان منجر شده است

كه احمـد مـاجراي   » پايانه يه پايان تلخ بهتر از يه تلخي بي«سكانس ، در دربارة اليدر فيلم 
» .ه واقعـاٌ آر«: گويـد  كند، الي در پاسخ با چهرة اندوهگين مي اش را براي الي بازگو مي روز جدايي

كـه در مـتن    در جامعة مدرن است كه شاهد چنين تقاضاهايي از سوي زنـان هسـتيم، درحـالي   
درواقـع، در مـتن سـنتي زنـان فاقـد عوامـل       . سنتي چنين درخواستي از سوي زنان رايج نيست

هـا در جامعـة    خـانواده . حمايتي چون داشتن شغل، استقالل مالي و حمايت خـانوادگي هسـتند  
. ها گزينة حمايتي بعد از طـالق باشـند   الق نيستند؛ هرچند ممكن است خانوادهسنتي مشوق ط

در اين فيلم، نيز الي از انتخاب خود سرخورده و ناراضي است، اما طبق سنت، شايد بتوان گفـت  
چنانچه سپيده از قـول الـي بـه فشـارهاي وارده بـه الـي از       . اختياري براي قطع اين رابطه ندارد

درواقع خـانواده الـي مخـالف    . كند منظور جدايي اين رابطه اشاره مي مزدش بهسمت خانواده و نا
  .اين جدايي هستند و نامزدش نيز بر اين رابطه پافشاري دارد

                                                        
  .شود ها به تقاضاي زنان واقع مي درصد طالق 80است كه امروزه در اين مقاله آمده  .1
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 داراي و فعـال  اي سوژه منزلة توانند به مي هرچند زنان دهد هايش نشان مي فرهادي در فيلم
بگيرند، نبايـد   مستقالنه تصميمي شان زندگي براي در جامعه حضور داشته باشند و فردي هويت

 كانال از بايد جامعه ايران اجتماعي و فرهنگي گفتمان در زنان تصميمات فراموش كرد كه اغلب
قرار دارند؛ مثالً، اين امـر  » تضاد بين استقالل و وابستگي«كند و زنان در  عبور مردانه تصميمات
) سـيمين (درواقـع هرچنـد زن   . د اسـت در عنـوان فـيلم مشـهو    جدايي نادر از سـيمين در فيلم 

. خواستار طالق است) نادر(كند كه مرد  گونه تداعي مي خواهان جدايي است، اما عنوان فيلم اين
اين امر به اين مسئله كه زنان حق طالق ندارند و براي طالق و حضانت فرزندان به اجازة همسر 

  .گردد نياز دارند، برمي
يل به زنـدگي مسـتقل و شخصـي يكـي ديگـر از مظـاهر       گسترش عقالنيت، فردگرايي و تما

، حضـور زن فعـال و   جـدايي نـادر از سـيمين   در  .ها شاهدش هسـتيم  مدرنيته است كه در فيلم
خواستار جدايي از روزمرگي، خواستار مهاجرت و مواجهه و درگيري فعال با مانعي چـون قـانون   

اكثـر  رغـم اينكـه    بـه (الي به نامزدش  اي از ترديد در مورد خيانت حضانت از فرزند و حضور هاله
بينش فردگرايانه به عنوان . هايي از فردگرايي است نشانه ،)ها از سوي مردان به زنان است خيانت

ولـي بـه   . تأثير قرار داده است شدت تحت هاي فرهنگ مدرن نهاد خانواده را نيز به يكي از شالوده
وابستگي شديد « از طرف ديگر و» افراطيفردگرايي « از طرفي تحت سيطرةجامعه رسد  نظر مي

در چنين شرايطي، گاهي اختالالتي در روابط خانوادگي بـه وجـود   . قرار گرفته است »به خانواده
خصوص روابط زناشويي، در دنياي مدرن سست شـده   روابط اعضاي خانواده، و بهامروزه، . آيد مي

كننـد، ولـي سرنوشـت     دنبـال مـي   هاي فردي خـود را  است و هر يك از اعضاي خانواده خواسته
سيمين در جدايي، قصد دارد از نادر جدا شود و اهدافي دارد، ولي . هم گره خورده است ها به آدم

الـي  ، دربارة اليدر فيلم . بستگي دارد) نادر(تحقق خواستة فردي سيمين به مشكالت همسرش 
نمايان و رشد فردگرايي  »خود مدرن«كه حضور  گيرد تصميم مي خودشخانواده،  ةبدون مداخل

شـايد  . سفران به هم گره خورده است و همگي در اضطرارند نيز سرنوشت هماست، ولي در اينجا 
خواهد بگويد كه جامعة ايران در حال گذار به مدرنيته است، ولي هنوز براي جامعـة   فرهادي مي

  .محقق نشده است» فردگرايي كامل«ايران 

  خشونت عليه زنان
منزلة جزء الينفك زندگي روزمره در دنياي مـدرن نشـان     سپيده از سلطة تنهايي بهدنياي الي و 

شده، تنهاييِ انسان مدرن  روح سردخانه در درون كاوري زيپ مرگ الي در گوشة سرد و بي. دارد
آور و  دهد كه تا چه اندازه تراژدي مدرن با شدتي سرسـام  نشان مي دربارة الي. در دم مرگ است

  .تر از هميشه كرده است تر و تهي لناكي، زندگي را سختبا خشونت هو
ها و مصايب معيشـت در حـال    جان و نحيف حيات زير ضربه هاي بي مايه انسان مدرن در ته
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زندگي در اين جهان سراسر در زير ساية خودكشي و طالق و كلبي مسلكي . ضجه و تهوع است
  .]93، ص1[و آنومي و تجريد است 

شـود كـه در    امنيتـي مطـرح مـي    ، خشونت به شكلي همزاد با عدموريس چهارشنبهدر فيلم 
اي شكسته و سپس بازنمـايي   نماي درشت از خانة مرتضي با شيشه. آيد سراسر فيلم به چشم مي

هـا و   پرخـاش . شدة او در منزل، مبـين حضـور عنصـر خشـونت در فـيلم اسـت       دست باندپيچي
كاري سيمين توسط مرتضـي و   ل فيلم، با كتكدر طو. شود ها در سراسر فيلم ديده مي عصبانيت

  .كاري اميرعلي توسط مژده، شاهد خشونت هستيم به دنبال آن كتك
هـا و   چراغ سـبز شـده و ماشـين   . رود شناسد، به سمت خيابان مي وقتي مرتضي مژده را مي
مـژده بـا ديـدن مرتضـي     . آيـد  مرتضي به سوي مژده مـي . گذرند موتورها با شتاب از خيابان مي

مژده . زند صورتش مي رسد، كشيدة محكمي به محض اينكه مرتضي به او مي ماند و به بهوت ميم
. شـود  لباسش خـيس و گلـي مـي   . افتد خورد و به جوي آب مي رود، پايش لق مي عقب مي عقب

  »خواي زنيكه كثافت؟ گم اينجا چي مي دارم مي«: گويد مرتضي به مژده مي
هـاي   هايي كـه در لحظـه   گويي ها و بذله ها، خنده وجود شوخيرغم  نيز، به دربارة اليفيلم  در

هايي اسـت كـه در روز دوم سـفر بـه شـكل       ها و بددهن اول سفر غالب است، سرشار از خشونت
شـايد بتـوان گفـت هـم     . هاسـت  ثقل خشونت سپيده نقطة . شود مسلط رفتار مسافران مبدل مي

زماني كه » خشونت رواني«زند و هم  يزماني كه همسرش امير او را كتك م» خشونت فيزيكي«
براي مثال، شهره سپيده را مـورد سـؤال قـرار    . دهند همسر و دوستانش او را مورد سؤال قرار مي

من گفتم بيايم شمال؟، من اين خانوم رو دعوت كردم؟ من گفتم بيايم ويالي كنار «دهد كه  مي
بايسـت   رواقع، سپيده است كـه مـي  د. داند سپيده را مقصر مي» آب؟ من نذاشتم برگرده تهران؟

گرفت، كسي كه از نبودن ويالي مناسب گرفته تا مرگ الـي را   مهري و خشونت قرار مي مورد بي
سفران در فقدان الي به شكلي نمـادين   بخش ديگر خشونت را ديگر هم. توان به او نسبت داد مي

جـدايي نـادر از   در فـيلم  . ركردن همديگ آورند؛ از تخطئة الي گرفته تا محكوم به روي صحنه مي
شـود،   حجت خيلي زود عصباني مي. شود نيز، در روابط حجت و راضيه خشونت ديده مي سيمين

كلـي،   طـور  به. كند توانايي كنترل رفتار خود را ندارد و با همسرش بداخالقي مي. دست بزن دارد
حـل   از ابـزار و راه مـردان در رويـارويي بـا مشـكالت      شـده  هـاي مطالعـه   توان گفت، در فيلم مي

  .كنند استفاده مي» خشونت عليه زن«

  مناسبات جنسيتي و روحية مردساالرانه به زنان
ايــدئولوژي ســازندة ذهنيــت و هويــت زنانــه در درون مناســبات نــابرابر جنســيتي، ايــدئولوژي  

اليق كند كه ع اي بازنمايي مي گونه اي به مردساالري، زنان را در متون رسانه. است» مردساالري«
ها و منافع مردان را به زيان منافع و عاليق زنان تداوم بخشد و چيرگي جنس مـذكر بـر    و ارزش

هـاي   وسـيلة زورگـويي   در اين ديـدگاه، مـردان، بـه    .]151، ص41[جنس مؤنث را تضمين كند 
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ها و نيـز بـه كمـك زبـان، آمـوزش، لبـاس،        آشكار يا غيرمستقيم از طريق آداب و رسوم و سنت
هـايي را   اي دارند و چه نقـش  كنند كه زنان چه وظيفه ر قالب تقسيم كار، تعيين ميبرچسب و د

  .]57، ص56[بايد يا نبايد بازي كنند تا همواره تحت سيطرة جنسيتي باقي بمانند 
هـا   گيـري  هرچنـد در تصـميم   مشـهود اسـت؛  اي مردسـاالرانه   روحيـه ، ...دربارة الي در فيلم

بينـيم كـه وقتـي احمـد نظـر نـازي را از        مي ،جمع مطرح استشود و درواقع نظر  گيري مي رأي
هايي كـه بعـد    يا بحث »هر چي آقامون بگه«: گويد مي ؛پرسد ياينكه در ويالي لب دريا بمانند م

ديـده  زن  پيمان راجـع بـه   ةنگاه مردساالران گيرد، يشدن الي بين شهره و پيمان صورت م از گم
سپيده نيز مـورد خشـونت   . »ديگر هم، چنين است تا بيست سال«خودش ة و طبق گفت شود مي

 ةسـوژ اعمال و اشتباهات خود باشد و مكرراً گوي كارها و  پاسخبايد مدام . شود همسرش واقع مي
  .مردان است ةنگاه خير

فرهـادي ايـن   . شود نيز ديده مي جدايي نادر از سيمينروشني در فيلم  مناسبات جنسيتي به
بـيش از طبقـة متوسـط شـهري نشـان      ) خـانوادة حجـت  (پـايين  مناسبات را در خانوادة طبقـة  

خانم قهرايي هم از نظر شـغلي،  . ترمه دوچرخه دارد. در خانوادة نادر، سيمين آزاد است. دهد مي
دهـد كـه از    هاي اجتماعي، ماشين و موارد ديگر نشان مـي  نوع حجاب و پوشش، داشتن سرمايه
درمقابـل، روابـط قـدرت و    . خواهانه دارد آزادي هاي برابري و همان طبقة سيمين است و خواسته

نابرابري جنسيتي شديدي در زندگي و خانوادة راضيه، حجـت و سـميه و خـواهر حجـت ديـده      
نـادر از  . راضيه استقاللي از خـودش نـدارد، ولـي سـيمين شـغل دارد و مسـتقل اسـت       . شود مي

راحتـي   نـد،و لـي حجـت بـه    ك اش استفاده نمي زدن خانواده زدن و كتك هايي چون فرياد خشونت
تنها نسبت به همسر خودش، بلكه اين خشونت را حتـي   نه(آورد و دست بزن هم دارد  جوش مي

. كند حجت زنان خانوادة نادر را نيز به خشونت تهديد مي). دهد نسبت به خواهرش نيز نشان مي
معرض خطر مردان  در) سيمين، ترمه و خانم قهرايي(، زنان فيلم جدايي نادر از سيميندر فيلم 

  .هستند) حجت(

  شناختي زنان ناامني روان
. هاي فرهـادي اسـت   هاي كليدي فيلم اعتمادي و وجود ناامني در جامعه براي زنان يكي از تم بي

شـود   صحبت از دختري مي كند، خدماتي كه روحي كار مي در شركت سوري چهارشنبهدر فيلم 
ها احساسي را در مخاطـب   اين صحنه ةهم. ستاي شده و گم شده ا كه شب سوار ماشين غريبه

كه ديگر امنيت در آن از بين رفته اسـت و نـاامني   كند  اي زندگي مي در جامعهكند كه  ايجاد مي
اصـرار دارد بـا    يپيرمـرد عالوه بر اين، در شركت خدماتي، . همة شهر را فرا گرفته استاخالقي 

ي، روحي اين حادثه را محصـول خفـاش   هاي مرتضي و روح در صحبت. همراه باشدزن پير خود 
 .گويد كه خفاش شب يك نفر نيست، بلكه خيلي زياد است داند و به مرتضي مي شب مي
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 .كن نگاه. خبره چه شهر اين تو دوني مي چه: مرتضي

. شـه  مي گم راه تو .آد مي كار از دير شركتمون دختراي از يكي بود پيش هفتة اتفاقاً: روحي
 ...چيزيه شبي خفاش كار گفتن مي شركت هاي بچه. هنوز نكردن پيداش هم

 .گرفتن كه رو اون بابا: مرتضي

  .زيادن نيستن، كه تا دو يكي خوب ولي ،دونم مي: روحي
هايي به دنبال دارد كـه زنـان نيـز     ها و اضطراب اش، پيچيدگي مدرنيته با همة مظاهر زيبايي

آور  كنـيم جهـان دلهـره    زه در آن زندگي ميبه بيان گيدنز، جهاني كه امرو. شوند با آن مواجه مي
در  سـوري  چهارشـنبه خصـوص تـم مركـزي فـيلم      فرهـادي در  .]10، ص34[و خطرناكي اسـت  
نكـردن شـرط عقـل     كند كه زنـدگي در محيطـي كـه اعتمـاد     اشاره مي فيلميادداشتي در مجلة 

در طـول فـيلم،   . دآرام ناامني رواني را موجب خواهـد شـ   احتياطي، آرام ورزيدن بي است و اعتماد
شـان، بـه چشـم     ديواري محل زندگي هاي فيلم، حتي در چهار اين احساس ناامني در زندگي آدم

اي اسـت كـه از فرهنـگ و زنـدگي      اعتمـادي بـه يكـديگر مسـئله     منشأ اين ناامني و بي. آيد مي
 درواقـع، موضـوعي كـه فـيلم    . گيرد شهري و تنوع و تكثر ارتباطات فردي و اجتماعي نشئت مي

، نـاامني  سـوري  چهارشـنبه در فيلم . ]19، ص36[هاست  سعي دارد نشان دهد، امنيت رواني آدم
دهـد؛   براي زنان در جامعه بسيار مشهود است و فرهادي در مواردي اين موضوع را نمـايش مـي  

هاي پسـر همسـايه بـراي     هاي زندگي مجردگونه و تنهايي سيمين، مزاحمت سختي نمايش مثالً، 
، عدم وجود امنيـت بـراي زنـان در جامعـه را     1هاي راننده تاكسي در مورد مژده روحي و قضاوت

  .كند تداعي مي
واسطة نياز به امنيت براي حضور در اجتماع، وابسـته بـه مـردان     ، زنان را بهسوري چهارشنبه

گيـرد راهـش را از    اي جايي است كه سيمين تصميم مـي  نمود بارز چنين صحنه. كند تصوير مي
گـذرد كـه بـا افتـادن      اي از اين جدايي نمي لحظه. شود كند و از ماشين او پياده مي مرتضي جدا

گـردد؛ نمـايي كـه او     شود و به دنبال مرتضي برمي اي كنار پايش، دچار ترس و اضطراب مي ترقه
. نگرد كه لحظاتي پيش مرتضي آنجا را تـرك كـرده اسـت    به خياباني مي مستأصلدر آن تنها و 

قدر  تواند آن يعتاً نميطبكند و  كه سيمين زني پخته است كه تنها زندگي مي اين در حالي است
هاي زندگي يك زن تنها در جامعة امروز ماست  گونه رفتارها نمادي از سختي اين. نازك باشد دل

چنـد   هـايي هـر   را به سمت رابطه سوري چهارشنبهكه شايد دليلي باشد براي اينكه سيمين فيلم 
  .كشاند يموقتي و پنهاني م

                                                        
من ظهر تا حاال دو بار « :گويد كاري مرتضي، مژده را سوار كرده است، به مژده مي راننده تاكسي كه بعد از كتك .1

ن، يه ا ن، صد نفر بي غيرتا غيرت باالخره ده نفر بي. شما همين جور واسادي كنار خيابون ،از اين خط رد شدم
باز اون خدابيامرز زنده بود يه شهر نـويي بـود   . د ديگهآ شه خونش جوش مي م مثل اون بابا پيدا ميه باغيرت

  ...شد گرفت تموم مي و مير رفت اونجا عزاماتمش كاره بود راحت مي كي اين هر
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  1»مدرنيته«و » سنت«زن در كشاكش : گيري بحث و نتيجه
شـوند بلكـه بـه صـورت زن      زاده نمي ان، زنزن«: نويسد ، ميجنس دومسيمون دوبوار، در كتاب 

بـودن يـك برسـاخت اجتمـاعي اسـت و در       ؛ اين بدان معناست كه زن]13، ص10[» آيند درمي
زنانگي برسـاختي  . شود ماعي بر زن تحميل ميحقيقت امري است كه از سوي جامعه و نظام اجت

فرهنگـي و مدرنيزاسـيون مـورد     ـ فرهنگي است كه در كشـاكش تغييـرات اجتمـاعي    ـ اجتماعي
پذير است كه بـه صـورت    امري پويا و انعطاف» بودن زن«توان گفت،  مي. گيرد بازانديشي قرار مي

زنمايي زنان و مسائل مربوط به آنـان در  يكي از متوني كه با .بازانديشانه دائم در حال تغيير است
همراه تغييرات اجتماعي، فرهنگي و تحوالت ارزشي . هاي سينمايي است شود، فيلم آن ظاهر مي

هـاي   يافتـه . دهـد   و نگرشي در جامعة ايراني، سينما نيز برساخت تازه و متفاوتي از زنان ارائه مي
برساخت زن مـدرن  «از زنان با مقوالتي چون  اي بازنمايي شده هاي مطالعه تحقيق نشان داد فيلم

كـاري زنـان، خشـونت     گويي و پنهـان  در آميخته به سنت؛ تضاد استقالل و وابستگي زنان؛ دروغ
شناختي  ناامني روان؛ حضور مناسبات جنسيتي و روحية مردساالرانه نسبت به زنان؛ و عليه زنان

زن در كشـاكش سـنت و   «اي  لـة هسـته  نهايـت مقو  كشند و اين مقـوالت در  به تصوير مي» زنان
  .كنند را خلق مي» مدرنيته

دهد و به معنـاي زنـانگي    هايش از طرفي برساخت جديدي از زنان ارائه مي فرهادي در فيلم
هـايي   ، زنان با ويژگيشده هاي مطالعه در فيلم. دهد بخشد و تاحدودي آن را تغيير مي وسعت مي

رايـش و پوشـش مـدرن، مسـتقل، فردگـرا، داراي      مدرني چون داشتن تحصـيالت دانشـگاهي، آ  
هايي كـه حـاكي از حضـور و     ويژگي. شوند سرماية اجتماعي و فرهنگي باال به تصوير كشيده مي

اي فراتر از قلمروي خصوصي خانه و خانواده است؛ يعني حضور زنـان در   مشاركت زنان در عرصه
و رشـد تحصـيالت، اشـتغال و    به دنبال تحوالت عيني در عرصـة عمـومي زنـان    . عرصة عمومي

اســتقالل اقتصــادي زنــان، شــاهد تحــوالت ارزشــي و نگرشــي در زنــان امــروزي نيــز هســتيم؛  
طلبـي زنـان و تقاضـاهاي جديـد در اجتمـاع و       هايي كه موجب افزايش استقالل و قدرت نگرش

در بـين زنـان و مـردان    » فردگرايـي افراطـي  «نـوعي   شده، هاي مطالعه در فيلم. شود خانواده مي
دهندة نوعي نگـرش ابـزاري در فضـاي مدرنيتـه      اين موضوع نشان. زندگي خانوادگي حاكم است

است كه چنين نگرشي حتي به روابط شخصي و خانوادگي سرايت كرده است و افراد در زنـدگي  
دهـد   ولي فرهادي از طـرف ديگـر نشـان مـي    . اند روزمره دچار نوعي فردگرايي خودخواهانه شده

در جامعـه  » فـردي و اسـتقالل   هويـت  داراي و فعـال  اي سـوژه « منزلة توانند به مي هرچند زنان
 تصميمات بگيرند، نبايد فراموش كرد كه اغلب تصميم مستقلي شان زندگي براي حضور داشته و

                                                        
و  در كشاكش بـا تجـدد   ايراني: هاي هويتي ايران تطورات گفتماندر كتاب ) 1384(با الهام از حسين كچوييان  .1

  .مابعد تجدد
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كنـد و   عبـور  مردانـه  كانال تصـميمات  از بايد جامعة ايران اجتماعي و فرهنگي گفتمان در زنان
درواقع، مـردان در مركـز جهـان اجتمـاعي     . قرار دارند» الل و وابستگيتضاد بين استق«زنان در 

هـاي سـنتي و    نگـاه شـده،   هـاي بررسـي   در فيلم. هستند و زنان در حاشية اين جهان قرار دارند
شود؛ اينكه يك زن متأهل  مردساالرانه، كه همچنان در جامعه به زنان مسلط است، بازنمايي مي

هـاي فرهـادي    شـده در فـيلم   زنـان بازنمـايي  . جامعه داشته باشـد  چه روابط و مناسباتي بايد در
ها همچنـان تحـت    سرماية اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بااليي دارند، اما در كنار اين توانمندي

جهان مـدرن   درواقع، زنان در زيست. اند نفوذ و سيطرة مردان و اسير قيد و بندهاي جامعة سنتي
بازنمـايي تضـاد اسـتقالل و    . كننـد  ي و مـدرن زنـدگي مـي   در كشاكش روابط و مناسبات سـنت 

از جملـه  ( وابستگي شديد بـه خـانواده  « وسو  از يك» افراطيفردگرايي « وابستگي زنان و حضور
جامعة ايران در حال گذار بـه مدرنيتـه   تواند حكايت از اين داشته باشد كه  ، مي»)مردان خانواده

محقـق نشـده اسـت و زنـان همچنـان در      » ايي كاملفردگر«است، ولي هنوز براي جامعة ايران 
  .اند  جهان مدرن در حال كنش و عمل هاي سنتي و مدرن در زيست كشاكش نقش

اي  برساخت شده است، ولي سوژه» سوژة فعال«منزلة نوعي  زن در سينماي اصغر فرهادي به
زنـان همـواره   . اسـت » مـردان «كه هويت واحد و مستقلي ندارد و همچنان وابسـته و در انقيـاد   

اند كه همـواره بـه كمـك و حمايـت مـردان نيـاز        منزلة افرادي وابسته به مردان بازنمايي شده به
مشـكل ايجـاد كـرده و مـردان بايـد بـه دنبـال        ... دربارة اليبودن زنان در فيلم  دارند؛ مثالً فعال

جـدايي زن مـدرن،   نيز، به دنبال اقدام به  جدايي نادر از سيميندر فيلم . كردن آن باشند درست
هـاي فرهـادي، زنـان مـدرن      در فـيلم . يعني سيمين، است كه اتفاقات بدي رقـم خـورده اسـت   

انـد؛ زن   هاي جنسيتي به تصوير كشـيده شـده   هاي سخت زندگي با كليشه همچنان در موقعيت
مثـل  (شـود   كند يا كنار گذاشـته مـي   نشيني مي هاي سخت عقب  عنوان فردي كه در موقعيت به

مثـل  (كند  هاي زندگي و شرايط سخت ميدان اجتماعي فرار مي ، از سختي)دربارة الير سپيده د
فرهادي تضاد موجود در جامعة ايـران را  . ، بازنمايي شده است)جدايي نادر از سيمينسيمين در 

زنان امروزه اگرچه سرماية اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بااليي دارنـد  . خوبي نشان داده است به
انـد، همچنـان در جامعـه و خـانواده تـابع، در حاشـيه و        ها پيشرفت كرده ي از شاخصو در برخ

زنـان در كشـاكش   «هاي اصـغر فرهـادي    شده در فيلم درواقع، زنان بازنمايي. اند وابسته به مردان
شدند و مظاهر مدرن را در خود دارند،  مدرن ظاهر در كه زناني هستند؛ يعني» سنت و مدرنيته

زنـان  . كشـند  را در جامعـه بـر دوش مـي    سـنتي  زن هـاي  شاخصـه  و وصـيات خص همچنان ولي
در زنـدگي همچنـان اسـير     ورا ندارنـد   مدرنيتـه  هـاي  ويژگي صرفبه صورت هاي فرهادي  فيلم
اي از  هاي فرهادي آميختـه  زنان فيلم. گيرند ها را ناديده نمي ل سنتكام طور به ها هستند و سنت

ساختار سنتي خانواده و مردسـاالري حـاكم بـر ايـن سـاختار،       رسد به نظر مي. اند سنت و مدرن
همچنان نفوذ و سلطة خود را حفظ كرده است، زيرا با افزايش تحصيالت، اشتغال و آگاهي زنان 
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زن مـدرن همچنـان در جامعـه تحـت     . همچنان شاهد در حاشيه بودن زنان در خانواده هستيم
اش در  رسـد سـرماية اجتمـاعي و اقتصـادي     يها و قوانين موجود اسـت و بـه نظـر مـ      فشار سنت

شود و همچنـان اقتـدار و سـلطة مـرد در      خانواده مانعي براي برخورداري او از حقوق جديد نمي
هاست كه زنان امروزه بيشتر از گذشته خواسـتار تركيـب    در همين كشاكش. جامعه حاكم است

مـادري و  (و وظايف سنتي خود  ها كه از طرفي پايبند سنت طوري اند؛ به هاي سنتي و مدرن نقش
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي خواهـان       بوده و از طرف ديگر، با كسب سرمايه) همسري

  .اند هاي اجتماعي در جامعه برعهده گرفتن نقش
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بازنمايي اشتغال زنان و نقـش آن در  «). 1392(پوركتابي، كرم؛ طالبي، سحر؛آهنگران، محمد  حبيب] 7[

مطالعـات سـبك    ةنامـ  فصل، »)ها همسايهو  دلنوازانهاي  سريال: مطالعة موردي(اده ساختار خانو
  .104ـ69، ص3، ش 2، س زندگي

بودگي؛ نمايش جنسيت و برسـاخت   پروبلماتيك زن«). 1394(پور، آرش؛ يزدخواستي، بهجت  حسن] 8[
  .68ـ33، ص64 ش، 16 ةدور، فرهنگ ارتباطات، »هاي اخالقي زنانه در سينماي ايران كليشه

: هاي سـاختاري  امليت غيرجنسي زنانه در ميانة تقابلع«). 1393(پناه، كمال؛ رضايي، مرضيه  خالق] 9[
، ش اول، 6، دورة شناسي هنر و ادبيـات  جامعه، »اعتماد برساخت زنانگي در سينماي رخشان بني

  .113ـ 91ص 
 .8توس، چ : ، تهران2، ترجمة قاسم صنعوي، ج جنس دوم). 1388(دوبووار، سيمون  ]10[
، دورة اول، پـژوهش زنـان  ، »نقش زنـان در جامعـه و تلويزيـون   تغييرات «). 1380(راودراد، اعظم  ]11[

  .156ـ 133ص
  .2ش ، جهاني ةرسان، »سينماي ايران در زن نقش تغييرات«). 1385(مسعود ، زندي؛ اعظم ،راودراد ]12[
 ،»اعتماد ار سينمايي رخشان بنيتصوير زن در آث«). 1385(، ملكه خويدكي صديقي؛ اعظم ،راودراد ]13[

  .56ـ31ص، 6ش  ،مطالعات فرهنگي و ارتباطات
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 ،»دربارة الي؟ خوانش انتقادي فيلم ...سپيده يا الي«). 1392(زادگان، معصومه  راودراد، اعظم؛ تقي ]14[
  .31، ش 9، س تباطاتمطالعات فرهنگي و ار

شناسـانة مناسـبات جنسـيتي در     تحليل جامعه«). 1383(مهدي؛ سلطاني، مهدي  رحمتي، محمد ]15[
 .3، ش 2، دورة پژوهش زنان، »سينماي ايران

شـوراي فرهنگـي اجتمـاعي زنـان و     : ، تهـران خانواده، كار و جنسـيت ). 1383(خالد، امير  رستگار ]16[
  .خانواده

يابي زنـان در فضـاهاي    مدرنيته و تأثير آن بر هويت«). 1393(حسيني، عباس  ملكرشيدي، طال؛  ]17[
، ريزي شـهري  هاي جغرافياي برنامه پژوهش، »)گلي تبريز پارك ائل: مورد مطالعه(عمومي شهري 

  .370ـ343، ص3، ش 2دورة 
، »هـاي تلويزيـوني   هاي قومي در سـريال  بازنمايي اقليت«). 1387( عباس ،كاظمي؛ محمد ،ييرضا ]18[

  .118ـ91، ص4، دورة اول، ش تحقيقات فرهنگي ايران
انجمـن   ، مجلـة »ف هويـت اجتمـاعي  زنـان و بـازتعري  «). 1383(جاه، مريم  ساروخاني، باقر؛ رفعت ]19[

 .160ـ133، ص2، ش 5، دورة شناسي ايران جامعه
، 18، ش نشـرية هنرهـاي زيبـا   ، »زنان در سينماي ايـران «). 1383( مهدي سلطاني گردفرامرزي، ]20[

  .98ـ87ص
زن در توسـعه و  ، »نمـايش جنسـيت در سـينماي ايـران    «). 1385( مهدي ،سلطاني گردفرامرزي ]21[

 .91ـ61، ص14، پياپي 2ـ1، ش 4دورة  ،)پژوهش زنان(سياست 
بازنمايي زن در آثار زنـان نقـاش معاصـر    «). 1390(شريعتي مزيناني، سارا؛ مدرس صادقي، مريم  ]22[

  .54ـ35، ص2، ش 3، س شناسي هنر و ادبيات جامعه، »)با تأكيد بر نگاه جنسي به زن(ايران 
هاي تلويزيـوني ايرانـي سـال     هاي جنسيتي سريال كليشه«). 1384(صادقي فسائي؛ كريمي، شيوا  ]23[

  .3، ش 3ة ، دور)زن در توسعه و سياست(پژوهش زنان ، »1382
هـاي   بازنمـايي ازدواج در سـريال  «). 1390(صادقي فسائي، سهيال؛ شريفي ساعي، محمدحسـين   ]24[

، »)1380و  1370شـناختي پـنج سـريال ايرانـي پربيننـده در دو دهـة        تحليل نشانه(تلويزيوني 
  .90ـ67، ص22، ش7، س انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات

سـاز   مقايسـة عوامـل زمينـه   «). 1394(زاده، محمدمهـدي   بوالهري، جعفر؛ نقـي نيا، نسرين؛  عابدي ]25[
 .177ـ 141، ش اول، ص11، دورة شناختي مطالعات روان، »حسب جنسيت تقاضاي طالق بر

  .مركز: تهران تحوالت خانواده در صد سال اخير،). 1388(احمدي، اميد  علي ]26[
تحليلـي از  (شناسا  ةسوژ ةمثاب زن به« ).1393(ي شغل، امين عليخواه، فردين؛ باباتبار، احسان؛ نبات ]27[

  .87ـ59، ص10، ش 5، دورة پژوهش زنان، »)سينماي اصغر فرهادي
هاي خانوادة معاصر و نوگرايي با تأكيد بر طـالق در فراينـد گـذار     چالش«). 1392(فروتن، يعقوب  ]28[

  .129ـ105، ص2، ش 4، س ، مسائل اجتماعي ايران»جمعيتي
  .ققنوس: ، ترجمة حسن چاوشيان، تهرانچكيدة آثار آنتوني گيدنز). 1383(فيليپ، كسل  ]29[
، »بازنمايي زنان در يك آگهـي تجـاري تلويزيـوني   «). 1386(كاظمي، عباس؛ ناظر فصيحي، آزاده  ]30[

  .153ـ137، ش اول، ص5دورة  ،)زن در توسعه و سياست(پژوهش زنان 
كيد بـر  أوضعيت اشتغال و بيكاري در ايران با ت ةتحوالت اخير و آيند«). 1385(پور، شهال  كاظمي ]31[
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  .42ـ20، دورة اول، ش اول، صشناسي ايران نامة انجمن جمعيت، »وضعيت اشتغال زنان
و مابعـد   ايراني در كشاكش با تجدد: هاي هويتي ايران تطورات گفتمان ).1384(كچوييان، حسين  ]32[

  .ني: ، تهرانتجدد
دفتـر مطالعـات و   : جنگ عليه خانواده، ترجمة معصومه محمـدي، تهـران  ). 1386(، ويليام گاردنر ]33[

  .تحقيقات زنان
 .مركز: ، ترجمة محسن ثالثي، تهرانپيامدهاي مدرنيت). 1384(گيدنز، آنتوني  ]34[
تحقيقـات  ، »بازنمايي ايـران در سـينماي هـاليوود   «). 1388(زرگر، محمد  گيويان، عبداهللا؛ سروي ]35[

 .177ـ147، ص 8، ش فرهنگي
شناختي بازنمايي زن  مطالعة نشانه«). 1391(صادقي، مريم؛ عليزاده، مهدي  محمدپور، احمد؛ ملك ]36[

و  سـوري  چهارشـنبه ، كشـي  سـگ هـاي   فـيلم : مطالعـة مـوردي  (هـاي سـينمايي ايـران     در فيلم
  .29، ش 8 ، سنامة انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات فصل، »)ترانزيت كافه

به كارگرداني تهمينه  زن دوتحليل محتواي فيلم «). 1388(روح متين، فرزانه  مظفري، افسانه؛ نيك ]37[
  .198ـ171، ص2، ش 3، س نامة علوم اجتماعي پژوهش، »ميالني با رويكرد به زن

ن در چگـونگي بازنمـايي زنـان سـنتي و مـدر     «). 1394(السادات؛ ليليان، شـبنم   لر، اشرف موسوي ]38[
، 1، ش 7 ةدور، جلوة هنر ةنام دوفصل، »)1391تا مهر  1390از مهر (هاي تلويزيوني ايران  آگهي
  .22ـ13ص

شـناختي تصـوير زن در سـينماي     نشـانه «). 1391(زاده، سيد محمد؛ اسـمعيلي، معصـومه    مهدي ]39[
  .105ـ85، ص2، ش 4، دورة زن در فرهنگ و هنر، »كيا حاتمي

ت اشتغال زنان در ايران با اسـتفاده  تحوال«). 1390(اهللا  مهرگان، نادر؛ موسائي، ميثم؛ رضائي، روح ]40[
  .105ـ93، ص40، ش 11، س رفاه اجتماعي، »از تحليل انتقال سهم

  .نقش نگاه: ، ترجمة محمدجعفر پوينده، تهرانپيكار با تبعيض جنسي). 1389(ميشل، آندره  ]41[
 كتـري د نامـة  پايـان  ،»ايـران  در فردگرايـي  شـناختي  جامعـه  بررسـي « ).1384(حسـين   ميرزايي، ]42[

  .تهران دانشگاه شناسي، جامعه
  .ققنوس: تهران محمدي، جمال ترجمة ،معاصر فرهنگي ةنظري بر درآمدي). 1385( اندرو، ميلنر ]43[
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