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 چکيده

 يطبقات يگاهجابه تحليل  4و براسا  نظريات نورمن فرکالف 0يگفتمان انتقاد يلتحل يکردبا رو مقاله نيا
پردازد. مي (0003يمين )نادر از س ييو جدا( 0001ي )ال ةدربار (،0004ي )چهارشنبه سور يهايلمف هاي شخصيت

در  5و بر اسا  نظريات اريک اولين رايت ها بر مبناي الگوي کالن اقتصاد سياسيبازنمايي جايگاه طبقاتي شخصيت
ها صورت گرفته است. مناسبات قدرت در ساختار اجتماع و اقدامات مربوط به توسعة زمان توليد و مصرف اين فيلم

مندي از امکانات رفاهي در بازة زماني توليد و نمايش کشور ايران به شکاف طبقاتي منجر شد و نتيجة آن، نابرابري بهره
هاي يادشده شاهديم. پس از بيان تمايز ميان طبقة متوسط و ي مورد بررسي است که بازنمايي آن را در فيلمهافيلم
با تکيه بر روابط  گفتمان انتقادي يلبا روش تحلنشينان بر مبناي مالکيت بر ابزار توليد، تخصص و مديريت، حاشيه

 يهايلمف يهايتشخص ييبازنما ةاست که نحو صل شدهحا يايجهنت ينچن نابرابر قدرت از طريق امور ايدئولوژيک،
دارد و آنان را به مثابه تهديد جامعه قرار  يناننشيهدر تقابل با حاش واست غالب  يدئولوژيکاز گفتمان ا يديبازتول ،مذکور
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 بيان مسئله.6

به مسائل  1336جمهور در دهة  با تغییر رويكردهای كالن حكومت ايران و رؤسای

اقتصادی و همچنین تغییرات گفتمان غالب، تغییراتي در مالكیت بر ابزار تولید در سطوح 

یشتي و جايگاه طبقاتي مردم جامعه تأثیر گرفت كه بر روی وضع معاجتماعي صورت 

ها هم دستخوش تبع آن، گفتمان  گذاشت. با تغییر مناسبات اقتصادی، روبنای فرهنگي و به

شده بین روشي كه جامعه، تولیدات اقتصادی و ماهیت روابط تثبیت»شوند، زيرا  تغییر مي

ستند كه ساير ای ه های ساختاریكند، ويژگي طبقات اجتماعي را سازماندهي مي

های ساختاری، زيربنای (. اين ويژگي32: 1131، 1)فركالف« كنند]ساختارها[ را تعیین مي

(. رابطة 134: 1141كننده دارند )آلتوسر، اقتصادی هستند و اين عناصر زيربنايي نقش تعیین

های موجود، تحت تأثیر شرايط سويه نیست، بلكه تقابلي است. گفتمانروبنا يک-زيربنا

 شوند.اقتصادی و ايدئولوژيک حاكم بر جامعه، با تغییر وضع اقتصادی، دچار دگرگوني مي

گانة اصغر های سهشناختي هنر، فیلمبا اتكا به رويكرد بازتابي در مطالعات جامعه

كه در اين مقاله مطالعه  جدايي نادر از سیمینو  دربارة الي سوری، چهارشنبهفرهادی يعني 

 2نشین و اقشاربازنمايي طبقة متوسط و تقابل آنها با جمعیت حاشیه شوند، همگي به مي

 پردازند. فرودست جامعه مي

گرفته در اين دهه، جايگاه طبقة متوسط را چه تغییرات اقتصادی و گفتماني صورت

لحاظ معیشتي و چه از نظر میزان رضايت از جايگاه فردی متزلزل ساخت. نمود اين تغییر  به

نويسي و كارگرداني( نامههای مذكور و همچنین شیوة روايت )فیلمهای فیلمرا در شخصیت

توان مشاهده كرد. برای بررسي چنین گسستي با استفاده از آرای فركالف و مباحث مي

                                                      
1. Fairclough 

2 . strata 
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مربوط به تحلیل طبقاتي مبتني بر نظريات رايت و مفاهیم مربوط به طبقة متوسط و 

ها خواهیم پرداخت. تاكنون به تحلیل اين فیلم نشیني، چگونگي تقابل آن با پديدة حاشیه

های اصغر هايي براساس رويكرد تحلیل گفتمان انتقادی دربارة فیلمنامهمقاالت و پايان

های طبقة متوسط ، ولي پژوهشي علمي در خصوص تقابل آرمانفرهادی نوشته شده است

اهداف اين مقاله موارد زير  است.ساز صورت نگرفته های اين فیلمنشینان در فیلمو حاشیه

 هستند:

ای در الگوهای توسعة شناسايي تقابل طبقة متوسط ايران با طبقات حاشیه .1

 اجتماعي؛

نشان دادن بدتر شدن وضع معیشتي طبقات فرودست و بازنمايي ايدئولوژيک آن  .2

 هادر فیلم

 شوند:عنوان سؤاالت اين مقاله محسوب مي و موارد زير به

شهرها چگونه نشین و طبقة متوسط در كالنن جمعیت حاشیهروابط متقابل بی .1

 است؟

 اند؟ های گفتماني در آثار اصغر فرهادی چگونه متبلور شدهدگرگوني .2

های مورد پژوهش در زمان وقوع تغییرات اقتصادی و به تبع آن تحوالت گفتماني فیلم

نشینان را بازنمايي در جامعه، وضعیت تراژيک طبقة متوسط ايران و تقابل آنان با حاشیه

 كنند.مي

دهندة شرايط اجتماعي و اقتصادی زمان خويش ای بازتابفرهنگ و هنر همچون آينه

گرايانه استوار است كه روبنا را هستند )نظرية بازتاب(. اين رويكرد بر نظريات ماركس

اقتصادی  (. در مورد تأثیر شرايط1316داند )الكساندر، بازتاب زيربنای اقتصادی جامعه مي
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كننده و مسلط در هر برهة زماني بر شرايط اجتماعي و روبنايي همچون و عناصر تعیین

 گفتمان، تأثیر اين شرايط زيربنايي بر روبنای فرهنگي و اجتماعي محسوس است.

های كیفي با تعريف ی اين مقاله، تبديل دادههای مورد مطالعهدر تحلیل فیلم

ی كمّي براساس تحلیل طبقاتي و تحلیل گفتمان انتقادی، ها های مربوطه، به داده شاخص

 است.مورد بررسي قرار گرفته

 مفاهيم کليدی. ۲

 .طبقه و پایگاه اجتماعي۲-6

دهند. ها و رفتارهای اجتماعي اعضای جامعه را شكل ميساختارهای اجتماعي، كنش

ارهای اجتماعي ساخت»گیرد. ها نیز بر اساس اين ساختارها صورت ميگیری گفتمانجهت

هايي كه به مبارزة اجتماعي و كنش 1در ارتباط تنگاتنگ با قدرت و فرايندهای اجتماعي

(. مبارزات اجتماعي، نتیجة تضاد در منافع 113: 1131)فركالف، « انجامد، قرار دارندمي

های عمدة اجتماعي افراد آن جامعه است كه خود را به شكل تعارضات اجتماعي بین گروه

رو شود. از ايندهد. طبقات يک جامعه بر اساس شرايط اقتصادی تعیین ميمي نشان

و دوم، مالكیت، مهارت  2طبقات مزدبگیران را بر اساس: اول، نسبتي كه با سیطره بر تولید»

رايت مطرح طور كه (. همان11: 2666)رايت، « و تخصصي كه دارند، تقسیم بايد كرد

شان بر تولید بلكه همچنین، میزان بر اساس میزان سلطه كند، طبقات اجتماعي نه فقط مي

توان گردند. اين گفتة رايت را ميهايي كه دارند تعیین ميمالكیتشان بر مهارت و تخصص

مبتني بر سه »ای از خصوصیات به اين صورت بسط داد كه در اقتصاد سیاسي، مجموعه

                                                      
1.social processes 

2.authority within production 
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ها ساختار ها/ صالحیت( مهارت3 ( مديريت/ اقتدار سازماني و2( مالكیت منابع، 1محور 

(. بر اين اساس در يک جامعه، 21: 1334)بهداد و نعماني، « دهندطبقاتي را تشكیل مي

توان شناسايي كرد. بدين منظور طبقات مختلفي را با توجه به نسبتشان با اين سه عامل مي

 جامعه است.  1نیاز به تحلیل طبقاتي

است و  2ار است كه طبقه، يک علت اجتماعي فراگیرتحلیل طبقاتي بر اين عقیده استو»

 (.1: 4،2666)رايت« ارزشمند است بسیار 3اجتماعي هایپديده های آن از  يافتن انشعاب بنابراين

 بورژواخرده -شناسي طبقة متوسطسنخ.۲-۲

طبقة متوسط، مردمي هستند كه مالكیتي بر ابزار تولیدشان ندارند و نیروی كار خود را در »

(. 11)همان: « رسد كه بخشي از طبقة كارگر باشندفروشند، اما هنوز به نظر نميزار كار ميبا

نمايندگاني برای اِعمال قدرت »عنوان مديران و سرپرستان   توان بهافراد طبقة متوسط را مي

به كار  1هايي را برای تسلط بر تولیددار در نظر گرفت تا جايي كه آنها، كنشطبقة سرمايه

« شمار آورد دار و كارگر بهزمان در طبقة سرمايهتوان همبرند. به اين معني، آنها را ميمي

كنند داران عمل ميدلیل اِعمال قدرت و تسلط بر كارگران، آنها شبیه سرمايه . به(11)همان: 

داران و استثمار در فرايند تولید، همانند طبقة كارگر، دلیل كنترل شدن توسط سرمايه و به

های متناقضي را در روابط جايگاه»آيند. به همین دلیل، افراد طبقة متوسط، حساب مي هب

)همان(. اصطالح متناقض يا دوگانه، خصلتي مربوط به طبقة « كنندطبقاتي اشغال مي

دهند، در واقع شده انجام ميكنند و هم كار هماهنگكساني كه هم كنترل مي»متوسط است. 

                                                      
1.class analysis 
2.pervasive social cause 
3.social phenomena 
4.Wright 

5.domination within production 
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رند، لذا كاركناني كه در واقع در مواضع اِعمال مديريت و انجام در وضع مبهمي قرار دا

دادن كار هماهنگ قرار دارند، هم با هدف سرمايه و هم با هدف كار جمعي احساس 

شدة طبقة های اجتماعي شناخه(. گروه44: 1334)بهداد و نعماني، « كنندسويي مي هم

های دولتي و خصوصي، باالی بخش متوسط را وكال، هنرمندان، پزشكان و كارمندان رده

هايي كه افراد اين  دهند. چون يكي از ويژگي ها و غیره تشكیل ميها و بانکمديران شركت

كند، مديريت و تخصص است، عموماً افراد طبقة متوسط طبقه را از طبقة كارگر متمايز مي

 از تحصیالت عالي برخوردارند. 

در متون  1بورژوازیهای فراوان با مفهوم خردهمفهوم نسبتاً جديد طبقة متوسط نزديكي

هم استثمار »بورژوازی شامل كساني است كه شناسي كالسیک دارد؛ زيرا خردهجامعه

(. آنها مالک ابزار تولید هستند ولي كسي 14: 2666)رايت، « شوندكنند و هم استثمار مي مي

كه هیچ كاركن مزدبگیری را  اندبورژواها، كاركنان مستقلخرده»را در استخدام ندارند. 

)بهداد و « كنند، ولي ممكن است به كاركنان فامیلي بدون مزد، متكي باشنداستخدام نمي

فروشي كه صاحب مغازه است، كشاورزی كه دار خرده(. مثالً مغازه141: 1334نعماني، 

مک كار تنهايي يا به ك زمیني كوچک از خود دارد و يا دارندة كارگاهي كوچک كه به قطعه

بورژوازی )به معنای اش مشغول به كار است، همه جزو خردهمزد اعضای خانوادهبي

آيند كه الزاماً به معنای تمكن مالي و زندگي مرفه آنها حساب مي دار كوچک( بهسرمايه

 نیست.

 

 

                                                      
1.petite bourgeois  )فرانسوي( /petty bourgeois )انگليسي( 
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 نشينان(افراد مادون طبقه )حاشيه .۲-9

عوامل اجتماعي تعريف كرد كه از نظر ای از بندیتوان به عنوان دستهرا مي 1مادون طبقه»

خاصي مورد استثمار  2طور مستمر، توسط نظام طبقاتي اقتصادی تحت ستم هستند، اما به

(. اين اصطالح، گاهي به معنای تحقیرآمیز به كار 24-23: 2666)رايت، « گیرندقرار نمي

ن، فواحش، متشكل است از ولگردا»كه  3رود كه مفهومي نزديک به لمپن پرولتاريامي

)ماركس، « خوشدزدان، اشرار و جانیان، قماربازان، اشخاص نادر فاقد شغل و افراد الكي

« سرپناه ثابتسروسامان، وارفته و بيانبوه بي»( دارد. به بیان ديگر، 241الف: 1344

دلیل سطح پايین زندگي و  ( كه در جايگاه تولید اقتصادی نیستند به14ب: 1344)ماركس، 

های شغلي )عمدتاً كاذب( به شهرهای بزرگ دلیل استفاده از فرصت وماً بهاينكه عم

نیز  4شدهراندهحاشیهنشین يا بهكنند، حاشیهشهرها زندگي ميمهاجرت و در حاشیة كالن

نداشتن در تولید اقتصادی، نقطة تمايزشان از طبقة كارگر است. شوند. شركت نامیده مي

ترين حد سقوط شده و پايینخرابولتاريای خانهدريوزگي، فقط وضع و حالت پر»

پرولتارياست كه نتوانسته در مقابل فشار بورژوازی تاب آورد، همانا فقط پرولتاريايي كه 

 (.244الف: 1344)ماركس، « گر تبديل شده استنیرو و توانش به پايان رسیده و به دريوزه

ز امكانات آن طبقه برخوردار و يا شوند، اای كه در آن زاده ميافراد با توجه به طبقه

نشین ها و حاشیهها خواهند شد. با گذشت چندين دهه از ايجاد زاغهمشمول محرومیت

های اولیه، فرزندان آنان در محرومیت شديد و نداشتن شدن برخي از مردم در همان سال

د مشاغلي طور در موركنند و همان های برابر تحصیلي، فرهنگي و اقتصادی، رشد ميفرصت

                                                      
1.underclass 
2.class system 
3 . lumpenproletariat 
4 . marginalized 
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گرای طبقات اند، گفته شد، در تعارض با فرهنگ نخبهكه عموماً اين افراد به آن مشغول

 گیرند.باالی اجتماعي قرار مي

 چارچوب نظری. 9

 .تحليل گفتمان انتقادی9-6

هايي برای مطالعة تجربي روابط میان گفتمان و ها و روشتحلیل گفتمان انتقادی، نظريه»

« دهدفرهنگي قلمروهای مختلف اجتماعي در اختیارمان قرار ميتحوالت اجتماعي و 

 دو هدف عمده است:»(. تحلیل گفتمان انتقادی به دنبال 161: 1312)يورگنسن و فیلیپس، 

كمک به تصحیحِ ناچیز شمردن گستردة اهمیت زبان در تولید، ابقا و تغییر روابط . 1

 اجتماعي قدرت؛

چگونه زبان در سلطة بعضي افراد بر ديگران كمک به افزايش آگاهي از اينكه .2

 (.1: 1131 )فركالف،« رهايي است سوی گام به نخستین چراكه آگاهي، كند،مي مشاركت

توان هدف تحلیل گفتمان انتقادی را يافتن ارتباط بین زبان و قدرت، و يافتن روابط مي

در قدرت پیچیده شده طور مركزی  زبان به»سلطه در بین مناسبات عادی در جامعه دانست. 

 (.14)همان: « های ايدئولوژيكي آن استو مبارزات برای قدرت، پیچیده در ويژگي

 عنوان شکلي از کنش اجتماعي نظریة فرکالف برای گفتمان به.9-۲

كنند )فركالف، تولید مي 2است كه مردم، فعاالنه براساس عقل سلیم چیزی 1كنش اجتماعي

ناگون اقتصادی، سیاسي، فرهنگي و ايدئولوژيک عمل های گو( كه در جهت42: 1112

پذيری آنها )فركالف، ( و در مورد فرايندهای اجتماعي و شرايط صورت11كند )همان:  مي

                                                      
1.social practice 
2.commonsense 
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دهي ها در ايجاد و شكل(، به تحلیل اجتماعي در مورد نهادها و سازمان22-23: 1131

های تابع و ايجاد رضايت وههای گفتماني بر اساس ايدئولوژی، هژموني و سلطه بر گركنش

 (.1-4: 1112پردازد )فركالف، در آنها مي

ها در آن هايي است كه افراد و گروهوانفعاالت و روش فرايند اجتماعي، تمامي فعل

انجامد و الگوهای رفتاری كنند و به تنظیم و سازگار شدنشان در يک ارتباط مي شركت مي

 1هانظامي از بازنمايي»كند. ايدئولوژی عبارت است از را حفظ، بازتولید يا از نو تعريف مي

اجتماعي، رابطة حقیقي  2هایبندیكه با ساختن روابط اجتماعي خیالي میان افراد و صورت

(. ايدئولوژی، 31: 1312)يورگنسن و فیلیپس، « داردمي افراد را در جامعه پنهان نگه

عنوان امور بديهي و طبیعي در نظر  بهسازوكاری است كه روابط علّي و معلولي وجودی را 

ايدئولوژی يک بازنمايي است از رابطة تخیلي افراد با شرايط »آورد؛  افراد جامعه درمي

سازماندهي رضايت، »(. هژموني عبارت است از 112: 1141)آلتوسر، « واقعي هستي آنها

ر ساخته بردار بدون توسل به خشونت يا اجباهای فرمانفرايندی كه طي آن آگاهي

(، ولي مضمون هژموني عمدتاً بر محور نظام 11: 1312)يورگنسن و فیلیپس، « شوند مي

 (.163: 1344اقتصادی دور خواهد زد )گرامشي، 

(، شرايط 3: 1131)فركالف، « كندهای گفتمان را تعیین ميشرايط اجتماعي، ويژگي»

يک رابطة بیروني نیست، بلكه اجتماعي، اموری غیرزباني هستند. رابطة بین زبان و جامعه، 

نوع خاصي  3ی زبانيهازبان بخشي از جامعه است؛ پديده»ای تقابلي با يكديگر دارند: رابطه

(. 23)همان: « اندهای زبانيهای اجتماعي، پديدههايي اجتماعي هستند و پديدهاز پديده

كنند، يكديگر صحبت ميهای زباني به اين معنا است كه وقتي افراد با اجتماعي بودن پديده

                                                      
1.representation 
2.formations 
3 Linguistic phenomena 
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هايي دهند و يا در حال نوشتن مطلبي هستند، از الگوها و روش يا به موضوعاتي گوش مي

ای اجتماعي است، كنند. گرچه زبان پديدهاند، پیروی ميطور اجتماعي كسب كرده كه به

تصادی های غیرزباني مانند تولید اقهای اجتماعي، زباني هستند. پديدهفقط بخشي از پديده

 اند )همان(.   دهي زبان و كاربرد آن دخیليا همان شرايط زيربنايي در شكل

ای از قبیل زبان و تصوير محدود است و های نشانهدر ديدگاه فركالف، گفتمان به نظام

گیرد. بنابراين، كاربرد تحلیل گفتمان انتقادی از ديدگاه های اجتماعي را دربرنميتمام كنش

وگو، سخنراني، مصاحبه،  ای ازجمله كاربردهای زبان مانند گفتهای نشانهاو، تمامي نظام

متن نوشتاری، بازجويي و غیره و همچنین فیلم سینمايي، تصاوير ويدئويي و غیره را شامل 

 (. 111: 1312)يورگنسن و فیلیپس،  شودمي

نوان ع تواند بهطور مشخص مي شود كه بهای را شامل ميگفتمان، شرايط اجتماعي»

شرايط اجتماعي تولید و شرايط اجتماعي تفسیر باشد. اين شرايط اجتماعي، عالوه بر اين با 

 در ارتباط است: 1سه سطح از تشكیالت اجتماعي

 ای كه گفتمان در آن رخواسطهسطح موقعیت اجتماعي يا در محیط اجتماعي بي. 1

 دهد.مي

 دهد.ای گفتمان تشكیل ميگسترده بر 2ای كه يک زمینةسطح نهاد اجتماعي. 2

 عنوان تمامي ... اين شرايط اجتماعي. سطح اجتماع به. 3

دهند، كه به را برای تولید و تفسیر شكل مي 3های افراد... اين شرايط اجتماعي، اندوخته

)فركالف، « دهندشوند شكل ميها در آن تولید و تفسیر ميهايي را كه متننوبة خود روش

های اولیه و الگوهايي است كه در ای از نمونههای افراد شامل مجموعهته(. اندوخ21: 1131

                                                      
1 Social organization 
2.matrix 
3.Members resources 
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كند. به بیان ديگر ذهن هر فرد جای گرفته است و در هنگام گفتمان از آن استفاده مي

هايي از دنیای ای[ است كه افراد در سر دارند )شامل دانششان از زبان، بازنمايياندوخته»]

ها، اعتقادات، مفروضات و غیره( كه در كنند، ارزشزيست مي اجتماعي و طبیعي كه در آن

طرفانه (. اين الگوهای اجتماعي، بي24)همان: « بندندهنگام تولید و تفسیر متون به كار مي

دادن امور قراردادی مربوط به خود هستند. اين طبیعي  نیستند، بلكه درصدد طبیعي جلوه

 ست. دادن، همان رفتار ايدئولوژيک اجلوه 

داری است. در مناسبات اقتصادی حاكم بر جامعة ايران مبتني بر نوعي از سرمايه

داری بنابر آنچه گفته شد، هدف دارندگان قدرت، كسب منافع  ای با مناسبات سرمايه جامعه

به افشای روابط سلطه و نقش ايدئولوژيک مناسبات « فركالف»طبقاتي خود است. روش 

رو شناسايي موقعیت طبقة متوسط در تولید  پردازد. ازاينود ميقدرت در تحكیم روابط موج

عنوان بافت تفسیر در تولید و مصرف متن )نوشتاری يا تصويری(، كامالً  اجتماعي به

 رسد. ضروری به نظر مي

 تحليل شرایط اجتماعي .۴

 اجتماعي ایران  ـ شرایط اقتصادی. ۴-6

اجتماعي نوسازی كرد و در -اقتصادیشاه در حوزة »، 1342با اصالحات ارضي در سال 

نتیجه، طبقة متوسط جديد و طبقة كارگر صنعتي را گسترش داد، اما نتوانست در حوزة 

(. اين نوسازی اقتصادی و 124: 1344)آبراهامیان، « ديگر، حوزة سیاسي نوسازی نمايد

كهن را داری، بسیاری از مناسبات پدرساالرانه و استبدادی كردن روابط سرمايه مسلط

بورژوازی سنتي با اعتقادات مذهبي بیش از همه متضرر شد. دگرگون كرد و طبقة خرده

وبوی مذهبي داشت و در انقالب  رنگ 1342های پس از سال يكي از داليلي كه قیام
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نیز بدنة اصلي انقالبگران تمايالت مذهبي داشتند، ارتباط سنتي و ديرينة نهاد  1314اسالمي 

 بورژوازی سنتي بود.ر و خردهروحانیت با بازا

شد، ولي با اين دارانه محسوب ميپس از انقالب اسالمي، مناسبات تولید هنوز سرمايه

مناسبات تولیدی »تر از پیش بود. جنگ باعث شد كه تفاوت كه نقش دولت پررنگ

باشت كااليي رواج يابد. اين فرايندی است ... كه از انداری سست شود و تولید خردهسرمايه

های بخشي جايي كند. ... اين پديده در جابهجلوگیری كرده و بحران اقتصادی را تشديد مي

شدن فزايندة كشاورزی، پرولتاريازدايي نیروی كار و گسترش در تولید و اشتغال، دهقاني

(. اين پديده با رشد 21: 1334)بهداد و نعماني، « شودهای خدماتي متجلي ميفعالیت

ي و به استخدام درآمدن بخش وسیعي از مردم در دستگاه دولت همراه بود و دستگاه دولت

های شغلي متزلزلي همچون مشاغل باعث رشد بیش از پیش طبقة متوسط دولتي و جايگاه

 بورژوازی سنتي و دهقانان دارای زمین كوچک شد.خدماتي، خرده

های رقیب دارد. مانها، سعي در غلبه بر گفتهر گفتماني با اطالق معاني به پديده

های اجتماعي را تعیین عبارتي، نقش پررنگ نظم گفتماني و نظم اجتماعي كه پديده به

شود. با بروز جنگ تحمیلي و استمرار آن وسیلة آنها تعیین مي حال، به كند و درعین مي

ای قرار گرفت كه برای دفاع از خاک میهن و مدت هشت سال، كشور در شرايط ويژه به

ری از هجوم دشمن، منابع اقتصادی زيادی را صرف بسیج و تجهیز نیروهای مدافع جلوگی

راندن غیرهای داخلي را سرعت  به حاشیه»بوم كشور كرد؛ ولي اين شرايط جنگي،  از مرزو

، 1312)سلطاني: « گرای اسالمي قرار دادبخشید و توجیهات الزم را در اختیار گفتمان سنت

144.) 

كردن ارز و اتخاذ ارز نرخي لیبرالیسم اقتصادی ايران شامل تک سیاست»پس از جنگ، 

)بهداد « ها و سوبسیدها بودهای دولتي، حذف كنترل قیمت سازی شركتشناور، خصوصي
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گذاران بودن سرمايه(. با وجود اقتصاد مبتني بر فروش نفت، ضعیف 16: 1334و نعماني، 

تي باعث كاهش سطح زندگي مردم داری بخش دولبخش خصوصي و ناكارآمدی سرمايه

شد. اين شرايط، يعني نبود شخصیت تأثیرگذار امام و پايان جنگ، مجالي برای تقابل بین 

فوت كرد، بعد  1313زماني كه امام در سال »های درون سنت اسالمي فراهم آورد. گفتمان

ی قانوني تبديل از منازعاتي كه بر سر جانشیني كاريزما درگرفت، در نهايت كاريزما به نهاد

فقیه كه اينک جايگزين كاريزما شده بود، درواقع به نقطة كانوني گفتمان  شد، نهاد واليت

های (. اما اين تغییرات در خواسته141: 1312)سلطاني، « گرا ... بدل شدراست سنت

سیاسي، ريشه در منافع اقتصادی افرادی داشت كه هريک از اين دو گفتمان، آن را 

بورژوازی سنتي ايران كه از حامیان های جنگ، خردهكرد. در خالل سالينمايندگي م

همیشگي مذهب و حكومت جمهوری اسالمي ايران بود، دچار ضرر گشت. چراكه بنیادها 

تأسیس، با استفاده از امكانات تازه و استفاده از حق امتیازهای ويژة های تازهو سازمان

ژوازی سنتي ايران، به حاشیه رانده شد. اين تضاد بور حكومتي، دست به كار شدند و خرده

منافع، در دهة بعد از جنگ به شكل تعارض بین گفتمان بنیادگرايي و گفتمان سازندگي 

خود را نشان داد. پس از جنگ، شاهد تغییر روية دولت هستیم كه اينک نمايندة 

با غرب؛ چراكه برای مند به داشتن روابط آزاد  بورژوازی سنتي است و تا حدی عالقه خرده

اش نیاز به آزادسازی سرمايه و قواعد بازار دارد و اين در تعارض با بقای اقتصادی

گرا و بنیادگرای حاكمیت است، چراكه با آزاد شدن سرمايه و های بخش سنتخواست

شدن بازار، حق امتیازهای ويژه ديگر اعتباری نخواهند داشت. گفتمان سازندگي در  رقابتي

آوردن رايطي با خواست برقراری لیبرالیسم اقتصادی در جامعه مطرح شد. روی چنین ش

ويژه طبقة متوسط به گفتمان سازندگي و اقدامات دولت، تصادفي نبود، چراكه مردم و به

 مردم خواهان تغییر در وضع معیشت و خواستار ارتقای سطح زندگي خويش بودند.
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برنامة مدون اقتصادی ارائه نشد و تالشي در تمام مدت غلبة گفتمان اصالحات، هیچ 

سامان اقتصادی صورت نگرفت. دولت برای تغییر ساختار و يا حتي تلطیف اوضاع نابه

ای نسبتاً طوالني، كه برای ايران المللي، در دورهاصالحات از قیمت باالی نفت در بازار بین

(. در اين دوره 316: 1334درآمد سرشار به بار آورد، برخوردار شد )بهداد و نعماني، 

های ، امكان بروز گفتمان1316دلیل كم شدن سیطرة گفتمان اقتدارگرای حاكم در دهة  به

شدة پیشین فراهم آمد. زنان نیز كه تحت تأثیر اين گفتمان بنیادگرا به میزان رانده حاشیه به

ود را در تدريج جای خ به 1346زيادی از بدنة اشتغال كشور خارج شده بودند، در دهة 

ها و فشارها كماكان بر آنها وارد بود. در اين دوره كه آوردند، اما تحمیلمشاغل به دست مي

های طبقة كارگر و اقشار محروم بر نیازهای اولیة زندگي متمركز بود، طبقة متوسط خواسته

و های طردشدة مدني با اتكا به درآمد ثابتش و استفاده از خدمات تأمین اجتماعي، خواست

سان، كرد كه در سطح زندگي اقشار پايین هواداری نداشت. بدينای را مطرح ميسیاسي

طبقه كه تا پیش از اين، بر سر مسائل معیشتي بود، شكاف بین طبقة متوسط و افراد مادون

داد و اين دو طبقه در تقابل  صورت شكافي ايدئولوژيک، به معنای خاص كلمه رخ اينک به

، به تفكیک در تحلیل هر فیلم 1336د. در مورد وضعیت اقتصادی دهة با هم قرار گرفتن

 سخن به میان خواهد آمد.

ها، شهر تهران است، از آمارهای مربوط به خانوارهای شهری چون محل كار شخصیت

 است.استفاده شده 
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 های آنهاها و تعيين جایگاه طبقاتي شخصيتبررسي موردی فيلم. ۵

  693۴ سوری چهارشنبهفيلم .۵-6

ها در آستانة عید نوروز، آشفته و نامرتب است. مژده، زن خانواده با شوهرش خانة سمیعي

شان در ارتباط است. پندارد كه شوهرش با سیمین، زن مطلقة همسايهمشكل دارد و مي

عنوان  سوری همراه است. روحي به فضای پرتنش درون خانه با صدای انفجارهای چهارشنبه

ظاهر از  شود. مرتضي در طول فیلم در نظر همسرش بهنجا مشغول به كار ميكارگر در آ

شود كه مرتضي و سیمین با هم رابطه شود، ولي برای مخاطب مسجل مياتهامش مبرا مي

برده است،  دارند و سیمین ديگر خواهان ادامة رابطه نیست. روحي كه به اين رابطه پي

ايجاد حس اعتماد مژده به مرتضي منجر شد، اقدامي تر به پشیمان از گفتن دروغي كه پیش

 گردد. كند و به نزد نامزدش در محیط امن و آرام روستايشان بازمينمي

 سوری چهارشنبههای فيلم تعيين جایگاه طبقاتي شخصيت.۵-6-6

های سرشماری اكران شد و همچنین استفاده از داده 1331با توجه به اينكه فیلم در سال 

استفاده كرديم. بر  1334، از آمارهای اين سال به جای سال 1331ن سال نفوس و مسك

نامة وزارت كار و امور  ، در بخش1/12/1334اساس مصوبة شورای عالي كار مورخ 

حداقل مزد 1331، از اول سال 122214به شمارة نامة  11/12/1334اجتماعي در تاريخ 

هزار ريال تعیین گرديد.  م )نامحدود( پنجاهروزانة كارگران مشمول قانون كار با قرارداد دائ

است كه حداقل مزد برای كارگران مشمول قانون كار كه دارای  در تبصرة اين بند آمده

هزار ريال است. بنابراين حداقل دستمزد برای  قرارداد مدت موقت هستند، روزانه شصت

ن ريال و ساالنه به میزان میلیو 3/1میلیون ريال تا  1/1يک كارگر ساده در ماه، مبلغي بین 

در سال »شود. بر اساس آمارهای مركز آمار ايران میلیون ريال مي 1/21میلیون ريال تا  13
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میلیون ريال بوده كه  3/14های خالص ساالنة يک خانوار شهری ، متوسط هزينه1331

 1/22میلیون ريال ) 2/11های غیرخوراكي و درصد( هزينه 4/44میلیون ريال ) 1/12شامل 

(. و 131: 1331نامة آماری كشور، )سال« باشدهای خوراكي و دخاني ميدرصد( هزينه

میلیون ريال  1/11متوسط درآمد يک خانوار شهری در حدود  1331در سال »طور همین

 )همان(.« باشدمي

 1331های مصرفي خانوار در سال هزينه -1نمودار 

 

 .111-113: 1331، نامة آماری كشورهای سالبر مبنای داده

 

كارگر سادة سرپرست خانوار با دريافت حداقل دستمزد، چیزی بین  يکبدين ترتیب، 

 كند. درصد متوسط درآمد يک خانوار شهری را در سال كسب مي 33درصد تا  1/24
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 سوری تحليل انتقادی فيلم چهارشنبه ۵-6-۲

-شدنة گماند با مسئلفیلم با سرخوشي روحي و ساير كارگراني كه در مؤسسة خدماتي

عنوان طبقات پايیني جامعه با اين حادثه شود. آنها بهشدن يكي از كارگران آغاز ميربوده

عنوان بخشي ناگزير از زندگي، بدون هراس از امكان وقوعش برای خود برخورد  به

شويم. رو ميگونه است كه در آغاز فیلم كه با افراد طبقات پايیني اجتماع روبهكنند. اين مي

ت از جايگاه طبقاتي و شرايط زندگي، امری ايدئولوژيک توسط گفتمان غالب است؛ رضاي

مندی از ايمان، كتمان اين واقعیت های اعتقادی و بهرهمنوط كردن رضايت به آموزه

كردن اجتماعي است كه طبقات فاقد درآمدِ حداقلي، با هر اعتقادی، قادر به برآورده 

 تند. در اين شرايط، رضايت، امری ناشدني برای آنهاست. نیازهای اولیه و معیشتي خود نیس

شود. اما پس از آن در روايت با روحي و ورودش به شهر و خانة سمیعي شروع مي

كردن مژده و مهشید در حمام، رفتن مرتضي به شركت، كتک خوردن مژده  صحنة صحبت

در ماشین، همگي از مرتضي در خیابان جلوی شركت و باالخره مالقات سیمین و مرتضي 

ای برای روايت اند. كسي كه وجودش تنها بهانهبدون حضور روحي به تصوير كشیده شده

شان ترند، اما بنیان خانوادهمشكالت فردی خانوادة سمیعي است؛ افرادی كه از او متمول

ر گونه، حتي در روايت نیز، اين افراد دمتزلزل و از نظر رواني بسیار تحت فشار هستند. اين

 هايي برای بیان مشكالت افراد طبقة متوسط هستند. درجة دوم اهمیت و تنها طفیلي

تواند به دبي سفر كند، با نسبت مرفه كه مي مرتضي، مردی با درآمد باال و زندگي به

ظن عنوان زني تنها، مورد سوء شان كه زني مطلقه است، رابطه دارد. سیمین، بههمسايه

عنوان  ه، همسر مرتضي، تصوير شده است. نقشي كه زني تنها را بهويژه مژدهمسايگان و به

مندانة سیمین، كند. اين گمان با رفتار متین و سخاوتی جنسي برای مردان بازنمايي ميابژه

يابد. سیمین بازد، اما با مالقات سیمین و مرتضي، عینیت ميظاهر در مخاطب رنگ مي به
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تمامي به يک مرد وابسته است. وابستگي سیمین به يک  ظاهر تنها و مستقل است، اما به به

شده از زن است كه موجودی كمتر از مرد مرد و ناتوان تصويرشدنش بازنمايي تصوير تبلیغ

كند، شغلي ای جنسي است. او با اينكه تنها زندگي ميشود. او ابژه و وابسته به آن ديده مي

دار در ارتباط است. با مردی متأهل و بچهاش است، دارد و قادر به ادارة امورات زندگي

ظاهر مستقلش، بايد در خفا به  سیمین كه تنها زن مستقل فیلم است برای ادامة حیات به

بر انفجار نارنجک دستي در كنار  مردی پناه ببرد تا از گزند محیط مصونش دارد. عالوه

مرتضي از سیمین در پايش كه ديگر مرتضي حضور ندارد، بنا به مكالمة مژده و همسرش، 

مديرة ساختمان و همسايگان ناراضي، دفاع كرده است. اين وابستگي سیمین به برابر هیئت

 كند. مرتضي يا هر مردی، پذيرش ابژة جنسي بودن توسط خود سیمین را تقويت مي

ظاهر با مرتضي آشتي كرده، اما در كنار فرزندش امیرعلي  كه به در پايان نیز مژده درحالي

بستر صورت هم است. گويي هنوز به مرتضي اعتماد ندارد. اما مخالفت او، تنها بهبیده خوا

شود. تصويری ايدئولوژيک مبتني بر ابژة جنسي بودن زن كه در نشدن با او بازنمايي مي

آورد، نه حساب مي ای است كه زن را وسیلة تمتع مرد بهراستای تفكر مرسوم و جاافتاده

 ستقل و آزاد.عنوان انساني م به

 6931 دربارة اليفيلم .  ۵-۲

روند. آنها برای احمد كه به تازگي از چند خانواده برای گذراندن تعطیالت به شمال مي

خواهند همسری بیابند. الي، مربي مهدكودک دختر سپیده نیز به همراه آلمان آمده است مي

اپديدشدن الي در ساحل دريا، س از ناست. پ آنهاست. الي با دعوت سپیده به اين سفر آمده

جاكه  داند. تا آن و ديگری را مقصر مي پردازد ميهركس در مورد اين مسئله به قضاوت 
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رسد از حمايت  كه نامزد جستجوگر الي در پي او از راه ميخاطر منافع خود زماني جمع به

 آنها همراه شود. با كه كنند  و سپیده را مجاب مي كشند ميالي دست 

 دربارة اليهای فيلم عيين جایگاه طبقاتي شخصيتت.۵-۲-6

نامة وزارت كار و امور در بخش 22/12/1331بر اساس مصوبة شورای عالي كار مورخ 

، حداقل دستمزد برای هر روز كار، مبلغ 21/12/1331مورخ  111111اجتماعي به شمارة 

 میلیون ريال. 2/2هزار ريال تصويب شد. يعني در ماه حدوداً  2/43

 1334های مصرفي خانوار در سال هزينه -2نمودار 

 

 .414-411: 1334نامة آماری كشور، های سالبر مبنای داده

میلیون ريال بوده كه  2/14های خالص يک خانوار شهری، ، متوسط هزينه1334در سال »

 4/22میلیون ريال ) 3/21های غیرخوراكي و درصد( هزينه 3/44میلیون ريال ) 3/42شامل 

(. با 444: 1334نامة آماری كشور، )سال« باشدهای خوراكي و دخاني ميدرصد( هزينه

، متوسط درآمد ساالنة يک خانوار شهری در 1334در سال »توجه به اين ارقام و اينكه 
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)همان(، كسي كه بر اساس حداقل دستمزد حقوق « باشدمیلیون ريال مي 2/33حدود 

درصد درآمد متوسط خانوار  36ال درآمد دارد كه حدود میلیون ري 4/21گیرد، در سال  مي

 است.  1334در سال 

 های فیلم دربارة اليجايگاه طبقاتي شخصیت -2جدول 

 هاشخصیت
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 دربارة اليتحليل انتقادی فيلم  ۵-۲-۲

رقصد؛ در آنجا هیچ چیزی انسان در جوامع طبقاتي، بندبازی است كه بر لب پرتگاه مي»

نامة گستاخي، در دست بورژوازی حتي كامل نیست مگر بدبختي. ثروت، اين گواهي

روزی انسان را وسیلة شوتي خیريه، تیرهكیهای دنشود تا با ايجاد انجمنای ميوسیله

(. فیلم با صندوق 1: 1313)ماركس، « سرگرمي و مشغولیت و ارضای حب ذات خود كند

شود كه دوربین درون آن است. زماني كه ديگر الي گم شده است و قضیة صدقات آغاز مي
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در صندوق شنويم كه الي پول شود، از زبان امیر مينامزد داشتن او بر همه آشكار مي

صدقات انداخته است. الي به همراه امیر و سپیده به اين مسافرت آمده و مهمان آنها است. 

صورت مالي و توسط الي، كه با آوردن او به اين سفر محقق شده  گويي اين صدقه نه به

 است.

الي، زني كه مربي مهدكودک است و حقوقي در حد حداقل دستمزد مصوب در اين سال 

شود. او با اصرارهای مكرر سپیده برای آشنايي و ازدواج با احمد به قود ميگیرد، مفمي

كند و به خود سفر آورده شده است. سپیده حقايقي ازجمله نامزد داشتن الي را كتمان مي

دهد با تحكم، او را از رفتن بازدارد. كسب منزلت از طريق لطف كردن به افراد اجازه مي

شده، از كردن نسبت به فرد كمکی آن احساس برتریتر از خود و در ازازيردست

، روحي خبر از مفقود شدن سوری چهارشنبهمآبانه است. در فیلم  كیشوتهای دن خصلت

شود. باليا بر داد و اين بار، الي زني از طبقة فرودست، مفقود مييكي از همكارانش مي

ثیر آن بر طبقة متوسط و با شود، ولي نمودی كه در فیلم دارد، تأطبقة فرودست نازل مي

عنوان افرادی مازاد بر مردم طبقة متوسط در  مندی از امكانات رفاهي است. فرودستان بهبهره

اند. مفقود شدن الي، مردم های اصلي، مردم طبقة متوسطآيند. شخصیتحساب مي فیلم به

دارد. ديگر واميشده در فیلم را به قضاوت دربارة مسائل اخالقي يكطبقة متوسط بازنمايي

تهديدكنندگي مردمان طبقة فرودست، نه با حضورشان، بلكه با فقدانشان هم بر طبقة 

متوسط و منزلت آنان قابل مشاهده است. مسئلة اصلي فیلم، فقدان يک انسان نیست، چراكه 

 شود.شدن الي، نیروی محركة روايت است و گويي داستان بازماندگان ويال تازه آغاز ميگم

زمان بروز حادثه، يعني مفقود شدن الي، دوربین كه تا پیش از اين الي و بازی در 

خورد و ما داد، به ناگاه به بازی والیبال مردان برش مي سرخوشانة او با بادبادک را نشان مي

ترهای خود ها خبر غرق شدن آرش را به بزرگبینیم تا بچهديگر از الي چیزی نمي
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ربین كه از نقطة بحران داستان، يعني مفقود شدن الي به بازی دهند. اين استقالل دو مي

ساز بر مخاطب است، كه قضاوت در مورد الي را بر زند، اِعمال قدرت فیلممردان برش مي

كند و اين بر عهدة  گذارد. دوربین مستقالً خود را از جريان حادثه دور ميعهدة مخاطب مي

ای تكنیكي گذارانه برای تفكر، كه حربهری فاصلهعنوان ابزا مخاطب گذاشتن قضاوت، نه به

در راستای ايدئولوژيک عمل كردن است؛ از اين جهت ايدئولوژيک كه بدبختي بر شخصي 

نازل شده است كه دوربین تا پیش از اين با او بود، اما حادثه به ناگاه از چشم مخاطب 

های فیلم وت ديگر شخصیتشود تا محوريت روايت كه مبتني بر قضاداشته مي پنهان نگه

 بگیرد. و مخاطب دربارة الي است، شكل 

 6933. فيلم جدایي نادر از سيمين ۵-9

خواهد از شوهرش نادر طالق بگیرد، چراكه حاضر به مهاجرت نیست. دادگاه با سیمین مي

 كند. سیمین خانه را ترکدرخواست سیمین مبني بر حضانت دخترش ترمه مخالفت مي

كند. نادر ادر برای نگهداری از پدرش، پرستاری به نام راضیه را استخدام ميكند و ن مي

شود و درگیری  اندازد. بچة او سقط ميميمباالتي راضیه، او را از خانه بیرون خاطر بي به

گیرد. نادر و سیمین در پي كسب رضايت خانوادة بین حجت، شوهر راضیه و نادر باال مي

 حین، دادگاه طالق آن دو هم در جريان است.راضیه هستند و در همین 

 جدایي نادر از سيمينهای فيلم تعيين جایگاه طبقاتي شخصيت.۵-9-6

نامة وزارت كار و امور شورای عالي كار در بخش 22/12/1333بر اساس مصوبة مورخ 

 ازای هر روز كار ، حداقل دستمزد به131131نامة  به شماره 23/12/1333اجتماعي به تاريخ 

در »شود. میلیون ريال مي 63/3هزار ريال تعیین شد. اين مبلغ ماهیانه معادل  161معادل 

میلیون ريال بوده كه شامل  4/113های خالص يک خانوار شهری ، متوسط هزينه1331سال 
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درصد(  23میلیون ريال ) 2/21های غیرخوراكي و درصد( هزينه 44میلیون ريال ) 1/34

 (. 411: 1331نامة آماری كشور: )سال« باشدخاني ميهای خوراكي و دهزينه

 1331های مصرفي خانوار در سال هزينه -3نمودار 

 

 .364-361: 1331نامة آماری كشور، های سالبر مبنای داده

میلیون ريال دستمزد  63/3با توجه به حداقل دستمزد در اين سال، كسي كه ماهانه 

درصد  32ون ريال در سال خواهد داشت كه تنها میلی 31/31گیرد، درآمدی معادل  مي

متوسط درآمد ساالنة يک  1331در سال »های خالص يک خانوار است. متوسط هزينه

( كه يعني كسي كه با 414)همان: « باشدمیلیون ريال مي 2/161خانوار شهری در حدود 

 دی دارد. درصد درآمد يک خانوار متوسط عاي 34گیرد، حدود حداقل حقوق، دستمزد مي
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 های فیلم جدايي نادر از سیمینجايگاه طبقاتي شخصیت -3جدول 
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 جدایي نادر از سيمينتحليل انتقادی فيلم  . ۵-9-9

در صحنة آغازين فیلم دوربین در جايگاه قاضي قرار دارد و سیمین و نادر رو به دوربین 

كنند. سیمین در جواب سؤاالت قاضي و داليلي كه نادر برای ماندن در ايران صحبت مي

دهد. قاضي دست آخر، داليل سیمین را هايي غیرمنطقي و احساساتي ميآورد، پاسخيم

ساز با توجه به جايگاه دهد. در اين صحنه، فیلمداند و جلسه را خاتمه مي موجه نمي

عبارت ديگر، نظر خودش را  كند و يا بهگیری ميدوربینش، از جانب تماشاگر تصمیم

كند. اين صحنه كه با تكنیک برداشت بلند و بدون تحمیل ميشكلي غیرمستقیم به بیننده  به

دهد، اما با قضاوت برشِ تصوير گرفته شده، است به بیننده فرصت قضاوت و تحلیل مي

صورتي ايدئولوژيک عمل  گیری آزاد نیست، بلكه تصوير بهقاضي، تماشاگر در تصمیم

گیری فرصت برای تأمل و نتیجهكند؛ از اين جهت ايدئولوژيک كه تكنیک برداشت بلند،  مي

ساز با دهد، ولي با تمهید زيركانة فیلمهای روايي آن صحنه را به بیننده ميدربارة كنش

جايگزيني دوربین در جايگاه قاضي، هم اين فرصت را به بیننده داده و هم نتیجة قضاوت 

اسي سیمین نیز های دور از منطق و احسرا در آخر صحنه آورده است. در اين حین با پاسخ

 مواجه هستیم. 

مخفي بودن حوادث از چشم بیننده، بازتولید مناسبات قدرت و اِعمال آن توسط 

ساختارهای اقتصادی است كه در فیلم بازنمود يافته است. حوادث، نه بر اساس منطق 

شوند. اين ساز از چشم بیننده دور نگه داشته ميدروني روايت، كه بر اساس تعمد فیلم

ساز است، آزادی در انتخاب را از بیننده ال قدرت بیروني بر فیلم كه از جانب فیلماِعم

گیرد؛ يک بار در مورد تصادف راضیه و بار ديگر در مورد انتخاب ترمه برای ماندن با  مي

های راضیه و سمیه از اين حادثه  پدر يا مادرش. در مورد تصادف راضیه، از خالل حرف

ناخوشي راضیه در اتوبوس گواهي بر وقوع حادثه است. مورد شويم. هرچند باخبر مي
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گیری ترمه در صحنة پاياني فیلم است. در تمام مدت اين صحنه، تر، در مورد تصمیمپررنگ

ای رفته است، ولي دوربین دوربین در سمت نادر قرار دارد، سیمین به آن سوی درگاه شیشه

چنین حركات آيد. اينسطح با او پايین مي ز همماند. با نشستن نادر، دوربین نیبا نادر مي

صورتي ايدئولوژيک عمل و  دوربین در تعقیب كردن سوژه كه در اين مورد نادر است، به

كند. فیلم بازنمودی از حفظ وضع صورتي پنهاني در فیلم تحمیل مي گیری خود را بهتصمیم

توان نمايندة آن ن را ميموجود و خطرناک جلوه دادن تغییرات است؛ تغییراتي كه سیمی

 دانست.

كرده و شاغل تصوير شده است، چه در آغاز فیلم كه در دادگاه  سیمین كه زني تحصیل

كند و چه در زماني كه برای نادر مشكل پیش آمده داليل منطقي برای مهاجرت ارائه نمي

ايت رود و پیشنهاد دادن پول در ازای گرفتن رض است، بدون آگاهي نادر پیش حجت مي

خواهد آن را با كردن مشكل ميحجت، در هر دو موقعیت زني ترسو كه به جای حل 

گونه كه در آغاز فیلم در صحنة دادگاه پرداختن پول حل كند، بازنمايي شده است. همان

های احساساتي سیمین در اينجا نمود عیني يافته و سیمین، زني كه  نشان داده شد، حرف

خواهد مهاجرت شود كه برای فرار از مشكالت ميازنمايي ميظاهراً مستقل است، كسي ب

 كند.

كارگر و در حال حاضر بیكار. اما اين فرد با رفتارهای  حجت مردی است از طبقه

پنداری در مخاطب ايجاد كند، خود را فردی دچار ذات عصبي، بیشتر از آنكه احساس هم

هايي كه بر او وارد شده آگاه است، تدهد. او كه بر اِعمال قدراختالالت رواني نشان مي

درستي آن را بیان كند. او تهديدی برای خانم قهرايي  تواند احقاق حق كند و يا حتي بهنمي

اش را آيد. گويي حجت مسببان اصلي بدبختي)مدير مدرسه( و خانوادة نادر به حساب مي

دلیل توزيع نابرابر ثروت و  بهبیند. در افراد مرفه طبقة متوسط مانند نادر و خانم قهرايي مي
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امكانات رفاهي بین افراد طبقة نادر )بخش مرفه طبقة متوسط( و افراد طبقة كساني مانند 

كنند كه دلیل آن نه اشخاص، بلكه مناسبات حجت )طبقة كارگر(، اين مسائل بروز مي

های اقتصادی موجود است. چنین تقلیل شرايط ساختاری اقتصادی به مشكل بین ديدگاه

 كردن مناسبات نابرابر توزيع درآمد باشد.تواند مصداق پنهانافراد در دو طبقة متمايز، مي

دوست  شود؛ مردی كه منطقي و خانوادهدر اين زمان تنش حجت با نادر آغاز مي

های نادر و يا كتمان حقايق، همه در راستای مصالح بازنمايي شده است. در اين فیلم، دروغ

گويد كه اگر او بخواهد، در  شوند و حتي نادر به دخترش ميبازنمايي مي خانواده و ترمه

گويد. نادر با اينكه در بازپرسي حقیقت را خواهد گفت و ترمه در بازپرسي دروغ مي

گويد. اين بازنمودی از روابط راهرو، فرصت توجیه ترمه را دارد، چیزی به او نمي

زند كه ون اِعمال زور، سوژه دست به كاری ميايدئولوژيک است كه در فیلم آمده است. بد

 دهد. ممكن است با آن موافق نباشد ولي برای حفظ مصالحش آن را انجام مي

 گيرینتيجه. 1

شده، كارگردان نیز از مناسبات ايدئولوژيک  های بررسيدر فضای تولید و مصرف فیلم

ای است. نكته مناسبات پرداختهو خود نیز به بازتولید اين  نبودهحاكم بر آن دوران به دور 

شده و رابطة آنها با مناسبات اقتصادی،  كه بايد به آن توجه كرد، رابطة بین امور بازنمايي

اجتماعي و طبقاتي حاكم بر جامعه است. زماني اين بازنمايي، امری ايدئولوژيک محسوب 

بلكه سعي در موجه شود كه صرفاً به بازتولید مناسبات حاكم بر جامعه اكتفا نكرده،  مي

 شمردن وضع موجود داشته باشد. 

، ماهنامة سینمايي فیلمگونه كه فرهادی در مصاحبه با مسعود مهرابي در مجلة همان

سازترين طبقه ترين و سرنوشتبه عقیدة من مهم»كند: اذعان مي 1311، مهرماه 114شمارة 
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بندی در جامعة ما بیشتر تقسیمها بندیدر جامعة امروز، طبقة متوسط است. ... اين طبقه

ای كه در اجتماع ترين طبقهاقتصادی است و كمتر فرهنگي است. اما خوشبختانه گسترده

 از پیش»شود كه: او در جايي ديگر از اين مصاحبه متذكر مي«. داريم، طبقة متوسط است

 آزادی تا داشتند عدالت دغدغة بیشتر ما مؤلفان غالب كه بوده گونهاين هم ادبیاتمان در اين

 شد باعث مسئله اين. بودند اقتصادی عدالت دنبال بیشتر زدندمي حرف عدالت از وقتي و

 را جويي  عدالت یدغدغه تا بروند فقیر و ثروتمند طبقة دو تقابل سراغ به بیشتر هانويسنده

 پیدا اهيجايگ عدالت از برتر كه آمد آزادی نام به مفهومي كمكم بعدها. كنند مطرح كار در

 متوسط، طبقة در چون كرد پیدا گسترش متوسط طبقة به پرداختن دلیل همین به شايد. كرد

در اين گفتار، فرهادی افراد را «. عدالت به نسبت است تریمهم یدغدغه آزادی دغدغة

ها شده هم تنها معلول بیند. او در اين حالت قطبيسوای نسبتشان در مناسبات اقتصادی مي

ند. عدالت اقتصادی و ارتقای تحصیالت و سطح فرهنگ طبقات فرودست، الزمة بیرا مي

توان ای متعادل و به دور از تعارضات طبقاتي است. به بهانة آزادی، نميرسیدن به جامعه

 های اجتماعي فروبست.عدالتيتبع آن بي  های اقتصادی و بهعدالتيچشم بر بي

تر بیان كرد، شكاف طبقاتي است كه عموماً به شكلي دقیق توان آن را بهموردی كه مي

ها در ترينهای خانوار در دهک دهم يعني مرفهشود كه میزان كل هزينهاين صورت بیان مي

سنجند و نسب آن دو را بیان ها را ميترينمقايسه با دهک اول درآمدی يعني تنگدست

 است. 4نمودار صورت  كنند. به اين ترتیب نمودار شكاف نسبي طبقاتي به مي
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 1331و  1334، 1331های مقايسة شكاف نسبي طبقاتي در سال -4نمودار 

 

 1331در مقايسه با سال  1334شكاف نسبي طبقاتي میان دهک بااليي و پايیني در سال 

افزوده شده است. اما اين  1334به میزان اندكي نسبت به سال  1331كمتر شده و در سال 

 14دانا در روزنامة همدلي مورخ  ي به گفتة دكتر فريبرز رئیسبررسي نسبي شكاف طبقات

گیری كرد؛ كننده است و بايد شكاف مطلق را اندازهگمراه»...  434، شمارة 1311آبان 

دهند. ... مسكن و ها نیستند كه واقعیت زندگي مردم محروم را نشان ميچراكه اين نسبت

كنند، بلكه واقعیت و آن خشونت عريان ميها تعیین نآموزش و نیازهای اولیه را نسبت

يابد. ... اين كننده است. خشونتي كه در محاسبة مطلق شكاف طبقاتي تجلي مي تعیین

بر طبق «. محاسبة مطلق است كه مبتني بر واقعیت شكاف طبقاتي است نه محاسبة نسبي

ک دهم كم های خانوار دهک اول را از دهمحاسبة شكاف مطلق طبقاتي، میزان كل هزينه

 كنیم.مي
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 1331و  1334، 1331های مقايسة شكاف مطلق طبقاتي در سال -1نمودار 

كه بر اساس شكاف نسبي طبقاتي است، شاهد كاهش شكاف طبقاتي بین  4در نمودار 

كه بر اساس شكاف مطلق  1هستیم، در صورتي كه در نمودار  1331تا  1331های سال

الف میان دهک اول و دهم در هر سال در مقايسه با طبقاتي است شاهد بیشتر شدن اخت

خواني دارد. وضع معیشتي طبقة سال قبلش هستیم. موردی كه بیشتر با واقعیت زندگي هم

ای كه عیان است، به فالكت افتادن دهک پايین درآمدی متوسط نامساعدتر شده، ولي نكته

ست در فیلم جدايي نادر از گر نقش تهاجمي طبقات فرودتواند توجیهاست. اين مورد مي

ترين افراد جامعه كه سیمین باشد. با توجه به شكاف مطلق طبقاتي، وضع معیشتي فرودست

نشینان، جزو دهک اول درآمدی هستند، به حالتي اسفناک درآمده است كه شامل حاشیه

مهارت و كساني كه بر اساس حداقل دستمزد مصوب وزارت كار و امور كارگران بي

دلیل  تر جامعه، بهشود. تعارض اين افراد با افراد مرفهگیرند، مي ي حقوق مياجتماع

ها پوشیده مانده است. اين حاصل طرز مشكالت ساختاری و اقتصادی است و در اين فیلم

 تلقي ايدئولوژيک گفتمان غالب است.
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