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چكیده
آثار هنری از جمله فیلمهای سینمايی ،ابزاری جهت بازنمايی و شناسايی گفتمانهای موجود
در هر جامعهای بشمار میآيد .فیلمهای سینمايی با ژانرهای مختلف از جمله اجتماعی ،درام،
دفاع مقدس يا جنگ دارای مفاهیم جدی و برآمده از متن جامعه و بازگوکننده کیفیات روابط
اجتماعی و زندگی روزمره مردماناند .اين پژوهش به دنبال مطالعه بازنمايی کااليیشدن يا
صبغه بازاری پیدا کردن روابط اجتماعی در فیلمهای سینمايی در بازه زمانی دهه  80و 90
است .چهارچوب مفهومی با الهام از آرای مارکس ،لوکاچ و پوالنی که از ديرباز به موضوع
سلطه منطق کااليی و مناسبات بازار بر سپهر اجتماعی جهان مدرن پرداختهاند ،صورتبندی
شده است .از میان فیلمهای سینمايی  5فیلم بهصورت هدفمند انتخاب و موردبررسی قرار
گرفته است .يافتهها حاکی از آن است که در تمامی فیلمهای موردبررسی و ژانرهای مختلف
غلبه منطق کااليی و ارزشهای نظام بازار در روابط فردی ،اجتماعی ،عاطفی و  ...کامالً
مشهود است و سپهر اجتماعی و اخالقی در تصرف و سیطره منطق اقتصادی و مقاصد
نفعطلبانه است .اما بیشترين میزان در ژانرهای اجتماعی و دفاع مقدس با تاکید بر تفاوت در
مصاديق در اين دو ژانر بوده است.
واژگان کلیدی :ژانر ،فیلم سینمايی ،بازنمايی ،نئولیبرالیسم ،کااليیشدن ،روابط اجتماعی
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بیان مسأله
در يکی دو دهه اخیر روابط و مناسبات اجتماعی بین افراد در ايران دستخوش تغییرات
گسترده ای شده است .يکی از مهمترين مصاديق اين تغییرات حاکمیت رويکردهای فايدهگرا،
لذتجويانه و جستجوی نفع شخصی به هر طريق ممکن در عرصه زندگی اجتماعی است .اين
موضوع حکايت از اين دارد که مواجهه آدمیان در حیات اجتماعی عمدتاً با میانجی يک امر
کامالً اقتصادی يعنی منطق کااليی و در نظر گرفتن طرفهای رابطه به مثابه واحد سرمايهگذاری
صورت میپذيرد .بنظر میرسد در جامعه ايران ما شاهد ظهور ،سرايت و تقويت منطق اقتصادی
و کااليی در تمامی شئون زندگی اجتماعی هستیم .حاکمیت رويکردهای منفعتطلبانه و
سودجويانه عرصه و میدان چندانی برای قدرتنمايی رويکردهای انسانی و مبتنی بر ارزشهای
دينی در روابط میان آدمیان باقی نمیگذارند .در بافت جامعه ايرانی که همواره امر اخالقی،
انسانی و دينی چارچوب مهم تعیّنبخش مناسبات اجتماعی افراد بوده است ،سیطره منطق
کااليی و هزينه-فايده میتواند گواهی بر تغییرات عمده در نظام فکری و رفتاری مردمان باشد
که بررسی و مداقه در عوامل تعیینکننده و آثار و پیامدهای اجتماعی ،سیاسی و اخالقی مترتب
بر آن اهمیت بسیار دارد.
بیترديد غلبه اين منطق در مناسبات اجتماعی داللت بر هژمونشدن گفتمان اقتصادی خاصی
در نظام اجتماعی ايران است که تحت عنوان اقتصاد بازار و يا نحله جديدتر آن يعنی
نئولیبرالیسم از آن ياد می شود .تحقیق حاضر بنا ندارد که به واکاوی فرايند تاريخی سیطره اين
گفتمان در جامعه ايرانی بپردازد بلکه هدف عمده اين مطالعه نشان دادن آثار ،پیامدها و مصاديق
آن در نظام روابط و مناسبات اجتماعی است .برای اين منظور به سراغ فیلمهای سینمايی رفتهايم
چرا که سینما قادر است زبان گويای روايتها و گفتمانهای حاکم بر نظام اجتماعی يک جامعه
باشد .سینما وسیله و زبان ساخت و انتقال معناست .به تعبیر استوارت هال (« )2003بازنمايی» به
کارگیری زبان برای بیان چیزهای معناداری است که در جهان پیرامون ما وجود دارد .در حقیقت
زبان ابزار ساختن معناست و از طريق زبان است که میتوان معانی ساخته شده را به ديگر افراد
جامعه منتقل و با آنها مبادله کرد .زبان مانند نظام بازنمايی عمل میکند و فهم مشترک افراد در
زندگی اجتماعی در باب چیزها از اين طريق میسر است .سینما و فیلم نیز نوعی شیوه تولید و يا
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بیان معناست .در اين مطالعه سینما و آثار سینمايی (فیلمها) به مثابه شیوهای از بیان معنا در نظر
گرفته شده است .اشاره شد که زبان يکی از رسانههايی است که از طريق آن میتوانیم افکار،
احساسات و خواستههايمان را در زندگی اجتماعی منعکس کنیم .فیلمهای سینمايی نیز به مثابه
زبان عمل میکنند و در کار خلق و بیان معانیاند .آثار سینمايی شیوهای از بازنمايی جهان
اجتماعیاند و تابع منطق زبانی است .ما از طريق رسانهای همچون سینما میتوانیم درک و فهمی
از جهان زندگی اجتماعی پیدا کنیم .فیلمها نشانههايی هستند که ايدهها و کردارهای ما را
نمايندگی میکنند ،بنابراين ابزار مناسبی برای فهم و تحلیل نظام اجتماعیاند .رسانههای جمعی
بهطور کلی و سینما بهطور خاص با بازنمايی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در
قالب اجرای نمايش گونه عمالً نقش بر سازنده و بازتولید کننده اين هنجارها را عهده دار
هستند .سینما و فیلم اين قابلیت را دارند میا نجی فهم ما از جامعه و تحوالت آن باشند و به
عنوان يک عنصر فرهنگی-اجتماعی کیفیات مناسبات اجتماعی ما را بازنمايی نمايند .سینما به
عنوان منبعی که مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،دينی ،روانشناختی ،ملی و غیره جامعه را بیان میکند،
همواره مورد توجه صاحبنظران علوم اجتماعی بوده است .يک فیلم میتواند دربردارنده
بسیاری از رفتارهای فرهنگی ،روابط اجتماعی ،آداب و سنتها ،آئینها و مناسک و در کل
الگوهای فرهنگی در يک جامعه خاص باشد .از اين منظر جامعهشناسان سینما را به مثابه يک
سند و متن فرهنگی که آداب ،زندگی روزمره ،هنرها ،روابط و مناسبات اجتماعی جامعه در آن
متبلور است ،مورد توجه و مداقه قرار میدهند .با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضر به
دنبال بررسی و مطالعه بازنمايی کااليیشدن يا صبغه بازاری پیدا کردن روابط اجتماعی در
فیلمهای سینمايی در بازه زمانی دهه  80و  90هجری شمسی است .میزان شیوع ،مؤلفهها و
مصاديق کااليیشدن مناسبات اجتماعی در آثار سینمايی موردبررسی در کانون توجه مطالعه
حاضر است.

مبانی نظری
صاحب نظران و انديشمندان زيادی از جمله مارکس ،لوکاچ ،زيمل ،پوالنی و  ...از ديرباز به
موضوع سلطه منطق کااليی و مناسبات بازار بر سپهر اجتماعی جهان مدرن پرداختهاند .اما طرح
اين موضوع به ويژه از دهه  1980به اين سمت آن را به يک مسأله مهم تبديل کرده است .آنچه
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که در دهههای اخیر به طور گسترده و در سطح جهانی انديشیدن در باب سیطره نظام کااليی و
اقتصاد بازار بر شئون مختلف زندگی اجتماعی را به مسأله ای حیاتی بدل کرده است سربرآوردن
جريانی فکری و سیاسی تحت عنوان نئولیبرالیسم است .اين جريان فکری و سیاسی شکل
تشديد يافته و افسار گسیخته لیبرالیسم کالسیک است ،جريانی که مارکس با آن درگیر
مباحثهای نفس گیر بود .آنچه که برای بحث ما حائز اهمیت است مفهوم کااليیشدن و شیوه
طرح آن از سوی مارکس در قالب بتانگاری کاال در برابر اقتصادانان کالسیک نظیر آدام
اسمیت ،ريکاردو و  ...است .اختالف اساسی مارکس با آنان بر سر تبیین منشاء سود بود .شیوه
مواجهه مارکس با اين مسأله به طرح مفهوم کار به مثابه کاال و تمايز اساسی بین ارزش مصرف
و ارزش مبادله میانجامد .مارکس میگويد کاال محصول کار است اما از نیازها ،اهداف و هستی
نیروی کار جدا می شود .کاال در درون بازار پر رمز و راز و فريبنده موردمبادله قرار میگیرد ،از
منشأ اصلیاش (يعنی کار) منفک میشود و واقعیت و هستی مستقلی پیدا میکند .به تعبیرخود
مارکس"بنابراين ،کاال چیز مرموزی است ،صرفاً از آنجا که خصیصه اجتماعیِ کار انسانها را
همچون خصلتی عینی مینماياند که بر محصول کار مهر خورده است ،از آنجا که رابطه
تولیدکنندگان با مجموعه تمامی کار خودشان رابطهای اجتماعی در نظر آنان عرضه میشود ،ولی
نه رابطه میان خودشان ،بلکه میان محصوالت کارشان .بدين علت است که محصوالت کار کاال
میشوند اشیای اجتماعی که خصوصیاتشان در عین حال هم قابلرويت و هم غیرقابلرويت از
نظر حسی میباشد  ...رابطه اجتماعی معینی میان انسانها وجود دارد که در چشم آنان صورت
خیالی رابطهای میان اشیا را به خود میگیرد .من اين را بتشدگی مینامم که خود را به مجرد
آنکه محصوالت کار به عنوان کاال تولید شدند ،به آنها منضم میکند" (مارکس:1970/1867 ،
 ،76به نقل از کرايب.)166 :1382 ،
لوکاچ با بسط ايده بتانگاری کاالی مارکس مفهوم شیانگاری 1را مطرح میکند .وی نقطه
ورودش به اين مقوله را مفهوم مارکسیستی کاال در نظر میگیرد که به باورش مسأله مرکزی و
ساختاری جامعه سرمايهداری در همه جنبههای آن است (ريتزر .)378 :1396 ،تفاوت بتانگاری
و شیوارگی در گستره و حوزه داللت اين دو مفهوم نهفته است .لوکاچ بر خالف مارکس نه

1. reification
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فقط قلمرو اقتصاد بلکه کلیت جامعه سرمايهداری را مصداق بارز شیانگاری در نظر میگیرد .در
اين باره وی با الهام از تفسیر وبر از مدرنیته و سلطه عقالنیت صوری به نقد مارکسیستی نظام
سرمايهداری میپردازد .به باور لوکاچ هر ارتباط اجتماعی در حاکمیت سرمايهداری ،خواه ارتباط
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی يا فکری بر طبق مقتضیات عقالنیت ابزاری دگرگونی پذيرفته است.
شیانگاری عام مناسبات اجتماعی ،از پیامدهای آن چیزی است که مارکس آن را بتوارگی کاال
خوانده است (کالینیکوس .)362-3 :1396 ،مبادله محصوالت ناشی از کار در بازار ،مناسبات
اجتماعی میان انسانها را به مناسبات طبیعی میان چیزها تبديل میکند .رابطه میان افراد به
صورت رابطه میان اشیاء در میآيد .از نظر لوکاچ شیوارگی به معنای شیوهای است که طی آن
صفات انسانی اشیاء تلقی میشوند و حیات غیرانسانی و رازآمیز خاص خود را در پیش
میگیرند .اين موضوع باعث برانگیختن نقد اخالقی نیرومندی از سرمايهداری میشود ،زيرا اين
تلقی وجود دارد که نظام سرمايهداری مردم را به اشیائی تبديل میکند که میتوان آنها را در
معرض خريد و فروش قرار دارد (کرايب.)264 :1382 ،
کارل پوالنی ( )2001نیز با نقد جريان کااليیسازیِ کاالهای ناموهوم (نیروی کار ،طبیعت و
 )...تحت لوای لیبرالیسم بازار گام مهمی در فهم فرايندی بر میدارد که به واسطه آن کااليیکردن
همه چیز در نتیجه سیطره نظم حاصل از لیبرالیسم بازار نتیجهای حتمی در جامعه سرمايهداری
ی 1اقتصادهای نابازار و فکشدگی 2اقتصاد بازار ،اين
است .پوالنی با طرح مفهوم حک شدگ ِ
مسأله مهم را مورد تاکید قرار می دهد که در جامعه مدرن به جای آنکه اقتصاد تابع منطق سپهر
اجتماعی ،اخالقی و سیاسی باشد برعکس منطق اقتصاد ،اين ساحتها را ضمیمه و تابع خود
کرده است .حکشدگی بر اين امر داللت دارد که اقتصاد نه مستقل بلکه تابع مذهب ،سیاست و
مناسبات اجتماعی است .از نظر پوالنی اين ويژگی همواره در اقتصادهای ماقبل مدرن وجود
داشته است اما در نظام بازارِ خود تنظیمگر به جای تابعیت اقتصاد از جامعه ،اين جامعه است که
تابع و ملحقه منطق بازار است .سرانجام ،به همین دلیل است که کنترل نظام اقتصادی از سوی
بازار ،پیامد چشمگیری برای کلیت سازماندهی جامعه دارد :اين دقیقاً يعنی ادارۀ جامعه همچون
ملحقه بازار .به جای اين که نظام اقتصادی در مناسبات اجتماعی حک شود ،مناسبات اجتماعی
1 embeddedness
2 disembeddedness
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در نظام اقتصادی حک میشود (امیرپناهی .)92 :1397 ،از نظر پوالنی در جوامع ماقبل مدرن
پديدههايی نظیر ،تجارت ،پول و بازار از انگیزهها الهام میگیرند و نه سود .زندگی اقتصادی در
اين جوامع بر اساس معامله به مثل يا بازتوزيع بنا نهاده شده است و مکانیزمهای بازار حق تسلط
بر زندگی اقتصادی را نداشتند :عرضه و تقاضا نقشی در تعیین قیمتها ايفا نکردهاند بلکه در
عوض سنت و مراجع سیاسی تعیینکننده بودند .اما ،در جوامع مدرن دقیقاً بازار است که تمام
زندگی اقتصادی را تعیین میکند.
ايده نظری پژوهش حاضر اين است که فرايند کااليیسازی و تبديل ساحتهای انسانی،
اخالق و عواطف انسانی به شیء و ابزار کسب منافع شخصی و اقتصادی در جريان رقابتهای
بیامان در عرصه حیات اجتماعی و اقتصادی تغییر مهمی است که در يکی دو دهه اخیر در
جامعه ايرانی حادث شده و بیراهه نیست اگر بگويیم مرزهای اخالق و هنجارهای حیات بخش
زندگی اجتماعی را تا حدود زيادی پشت سرگذاشته است ،و ما تالش میکنیم به میانجی سینما
فهمی از اين تغییرات به دست آوريم .شیکردن همه چیز حتی صفات انسانی آن طور که لوکاچ
میگويد و يا کااليیسازی هر آنچه که کاال نیست در باور پوالنی ،در روزگار کنونی ما به مراتب
عمیقتر و غیراخالقیتر از گذشته ماهیت زندگی اجتماعی ما را دستخوش تغییرات بنیادی کرده
است .بر سر فهم چرايی چنین رخدادی تا حدود زيادی اتفاقنظر وجود دارد مبنی بر اينکه
جهان کنونی نتیجه سیطره سیاستهای اقتصادی نئولیبرال و رقابتی کردن همه چیز برای کسب
سود و منفعت اقتصادی است .جورج مونبیو در کتاب چطور به اين آشفتگی رسیديم؟ سیاست،
برابری و طبیعت ( )2106مینويسد برای نئولیبرالیسم اصل رقابت ،مشخصه مهم روابط انسانی
است .شهروندان به مثابه مصرفکنندگانی تعريف میشوند که بهترين ابزار انتخابگریِ دمکراتیک
آنان همانا خريد و فروش است .به نظر مونبیو در جهانی که رقابت حکمرانی میکند ،کسی که
عقب میماند و موفقیتی به دست نمیآورد ،از نگاه ديگران و حتی خودش بازنده بحساب
میآيد .مونبیو با انتقاد از آزادی ادعايی نئولیبرالیسم میگويد آن آزادی که نئولیبرالیسم عرضه
میکند اغواگر است و عمالً به معنای آزادی گرگهاست و نه برهها .به همین خاطر خودخواهی
در تار و پود آن تنیده شده است.
وندی براون ،يکی از مشهورترين متفکران و نظريهپردازان سیاست معاصر ،با الهام از فوکو
نئولیبرالیسم را فرم متمايزی از «حکمرانی» میداند که از خرد اقتصادی اشباع شده و وجه خاص
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و جديد آن [در قیاس با لیبرالیسم کالسیک] اقتصادیکردن همه شئون زندگی انسانی است .به
عقیده براون وجه نو در نولیبرالیسم اين است که فیلسوفان و اقتصاددانان نئولیبرال خرد اقتصادی
و بازاری را تنها نوع مناسب خرد میدانند ولی باز هم سرمايهداری و رقابت را طبیعی قلمداد
نمیکنند .به جای محدودکردن خرد و روالهای اقتصادی به حوزه بازار و حوزه تولید نیازهای
بشری ،درک بهخصوص اردولیبرالها از خرد اقتصادی اين است که همه شئون زندگی را سامان
دهد .يعنی برداشت آنها از خرد اقتصادی چیزی است که بايد حکومت بتواند ،حیات اجتماعی و
سوبژکتیويته را سامان دهد .بنابراين ،ايده محوری آن اقتصادیکردن همه شئون زندگی است،
ازجمله شئونی فراتر از آنچه ما معموالً اقتصاد يا بازار مینامیم .ما امروزه اين جنبه از نولیبرالیسم
را در برداشتی میبینیم که از خودمان ،روالهای اجتماعیمان ،نحوه نگرشمان به آموزش يا قرار
دوستی يا بازنشستگی داريم ،همه اينها را بر حسب سرمايهگذاریکردن میبینیم ،بر حسب اينکه
اينها به چه شیوههايی می توانند ارزش سرمايه انسانی ما را باالتر ببرند .در همه اين حیطهها مثل
کارگزاران بازار میانديشیم ،و نولیبرالیسم تا اين اندازه به نحوه زندگی ما بدل شده است (بروان،
 .)2015بنابراين ،در چنین فضايی بازار هم شیوه مناسب حکومتمندی برای تمامی شئون
زندگی انسانی است و هم آنکه همه شئون زندگی انسانی میتواند مناسب اقتصادیشدن و تابع
خرد اقتصادی باشد .نئولیبرالیسم بیوقفه و مرتب رنگوبوی اقتصادی بر آدمها میزند .مثال بارز
آن آموزش است .از نظر براون برای يک نولیبرال معنا ندارد به آموزش در مقام تولید نوعی
شهروندی نگاه کنیم .آموزش يعنی آموزش کمیتهای کوچکی از سرمايه انسانی ،نه شهروندان،
اشخاص يا روحوجان آنها .نتیجهاش تولید فرصتهای فزاينده برای افراد است تا بر سرمايه
انسانی و جريان درآمد و شانسهای زندگی خويش بیفزايند ،نه ايجاد مردمی تحصیلکرده که تا
سالهای سال هدف آموزش عمومی بود (همان) .بر همین مبناست که در جهانی که اصل رقابت
حرف اول را میزند همه ما يا خريدار هستیم يا فروشنده .برای عقبنماندن از اين قافله نیز همه
چیز را به ابزاری برای برندهشدن در اين رقابت مبدل میسازيم .اينجاست که مفهوم کارآفرين
اهمیت بسزايی پیدا میکند .مونبیو با اشاره به اينکه ما باورهای ايدئولوژی نئولیبرال را درونی و
بازتولید میکنیم میگويد در چنین بافتی فرد ،خودش مسئول کامیابیها و ناکامیهايش است و
الجرم میبايست بیکاری ساختاريافته را بیخیال شود به اين دلیل که بیکاری محصول اين است
که فرد کارآفرين نبوده است (مونبیو .)2016 ،بروان نیز بر اين جنبه از تفکر نئولیبرال صحه
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میگذارد .در خرد نئولیبرال ما واقعاً سوژه اقتصادی آدام اسمیتی نداريم .سیمايی که اسمیت به ما
عرضه میکند دالل است ،موجودی که برای انجام مبادله به بازار میرود .اين سیمايی نیست که
نئولیبرالها به ما عرضه میکنند ،سیمايی که آنها عرضه میکنند کارآفرين است .نه کسی که در
فرايند معامله ،دادوستد و مبادله دخالت میکند بلکه کسی که در حوزه دارايیها کارآفرينی
میکند (بروان.)2015 ،

پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع بازنمايی تحقیقات زيادی صورت گرفته است اما به طور ويژه و مشخص
در موضوع تحقیق حاضر مطالعهای صورت نگرفته است ،از میان مطالعات انجام شده فقط
تعدادی ،نسبتاً با موضوع اين پژوهش مرتبطاند باقی تحقیقات با محور کلی بازنمايی به مطالعه
حاضر ربط پیدا میکنند که به آنها میپردازيم.
احسان آقابابايی و مسعود کیانپور ( )1395در مطالعهای با عنوان "بازنمايی کااليیشدن
احساسات در روابط اجتماعی مورد مطالعه :فیلم سینمايی آرايش غلیظ" نشان دادهاند
شخصیت های فیلم که همگی در بخش خدمات مشغول به کار هستند و احساسات خود را
متناسب با ساز و کار شغلی خود بروز میدهند تا به اهداف شغلی خود دست پیدا کنند قواعد
بروز و نمايش احساسات در اين مشاغل به دلیل فردی شدن بیش از اندازه جريان کار و حرفه و
به دلیل نهادمند شدن اين رويه در جامعه ،شکل جديدی به خود گرفته است و از نیروی کار
خود فروش احساسات را طلب میکند .اين فروش در واقع نوعی قمار بر سر احساسات است
که در آن رسیدن به پول و جايگاه اقتصادی باالتر هدف نهايی کنشگران خواهد بود .آنان نتیجه
گیری کردهاند که شخصیتهای فیلم در روند کااليیشدن احساسات هیچ يک به هدف خود
نمیرسند و همگی شکست

میخورند.

در مطالعهای ديگر که از سوی وانی کا ( )2016تحت عنوان «کااليیشدن زنان در تبلیغات:
هزينه اجتماعی» انجام شده است هزينههای اجتماعی ناشی کااليیشدن زنان موردبررسی قرار
گرفته است .اين پژوهش نشان میدهد که تبلیغات عالوه بر اينکه يک کسب درآمد در دست
بازاريابان است ،نقش مهمی در تأثیرگذاری بر نگرشهای اجتماعی و استانداردهای اخالقی ايفا
میکند .با اين حال ،دنیای آگهی امروز نسبت به سالمت ساختار اخالقی جامعه کمتر حساس
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بوده و توسط بسیاری از زنان اين موضوع مطرح شده است که اين تبلیغات زنان را در معرض
کااليیشدن قرار میدهد .نويسنده معتقد است که زنان در دنیای تبلیغات مانند يک شئ ساده
مطرح میشوند و اين سوء استفاده نظام بازار از بدن زنان است و میتواند پیامدهايی جبران
ناپذيری برای جامعه و نظام اخالقی به همراه داشته باشد.
مهدی فرجی و نفیسه حمیدی ( )1388در تحقیقی با عنوان "بازنمايی مصرف گرايی در
سريالهای تلويزيون نحوۀ بازنمايی سرمايههای اقتصادی و فرهنگی در سريالهای تلويزيونی"
بازنمايی مصرف گرايی را از طريق بررسی نسبت میان کاالهای مصرفی بازنمايی شده با موقعیت
اقتصادی و اجتماعی افراد و همچنین سرمايه فرهنگی و سرمايه اقتصادی آنان مورد توجه قرار
دادهاند .يافتههای آنان ناظر بر اين است که سريالهای صداوسیما نوعی از مصرف گرايی را
بازنمايی میکنند و میان گفتار و نمايشهای صداوسیما تناقض بسیاری مشهود است .به طوريکه
کانون گزينشی دوربین در سريالهای مورد تحلیل ،بیش از هرچیز بر روی کاالها و اجناس است.
آن هم اجناس گران قیمت و لوکس که جزو نیازهای مصرفی افراد نیست ،بلکه اساساً بیانگر
روحیة مصرفگرايی است .در حقیقت نمايش افراطی اين کاالها از يک طرف روحیة مصرف
گرايی را ترويج میکند و از طرف ديگر بینندگان را بر سر ابهام نگه میدارد و مخاطب را دچار
اعوجاج ادراکی میکند که چگونه ممکن است معلم ،کارمند بانک و مشاغلی از اين دست در
خانهای لوکس زندگی کنند؟ افرادی در سنین حدود  30سال چگونه از آخرين امکانات بهره
میبرند؟ به عالوه يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که سرمايههای اقتصادی به طرز فاحشی
بیش از سرمايههای فرهنگی به نمايش گذاشته شده است و نسبتی میان کاالهای مصرفی در اين
سريالها و جايگاه اقتصادی ،اجتماعی افراد وجود ندارد.

روش تحقیق
در اين مقاله روش تحلیل محتوای کیفی به عنوان روش تحقیق استفاده میشود .اين روش «يکی
از روشهای کالسیک تحلیل دادههای متنی است .يکی از ويژگیهای برجسته اين روش استفاده
از مقولههايی است که غالباً از الگوهای نظری اخذ شدهاند ،مقولهها روی دادهها اعمال
میشوند .مقولههايی ضرورتاً بر اساس اين دادهها تدوين نشدهاند .در اين روش برخالف ساير
رويکردها هدف تقلیل دادههاست»(فلیک .)347 :1391 ،در اين روش مضامین ،مفاهیم و
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نشانههای اساسی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
واحد ثبت نیز با توجه به روش تحلیل محتوای کیفی ،واحد مفهوم خواهد بود .به اين صورت
که چندين مفهوم در کنار هم مبین و بازنمايی کننده پیوستاری از يک انديشه يا مضمون خاص
باشند .برای مثال اگر در فیلمهای موردبررسی نشانههايی از ابزاری شدن ،عواطف را وسیله
کسب منافع قرار دادن ،غلبه منطق اقتصادی بر ساحت روابط انسانی ،مبادله انسان به مثابه کاال و
 ...مشاهده گردد در مقوله کااليیشدن روابط اجتماعی و تنزل ارزش رابطههای انسانی به ابزارِ
تعقیب اهداف شخصی جای داده خواهند شد .جامعه آماری اين تحقیق در مجموع کلیه
فیلمهای سینمايی در ژانرهای مختلف طی سالهای  1380تا  1396بوده که با توجه به روش
نمونه گیری هدفمند و بر اساس مشورت با صاحبنظران و منتقدان حوزه سینما و مطالعات
فرهنگی  5فیلم در ژانر اجتماعی و دفاع مقدس انتخاب شده است .هم در ژانر اجتماعی و هم
دفاع مقدس مسأله کااليیشدن روابط اجتماعی و غلبه جامعه بازار و تغییرات اجتماعی معطوف
به جريان سرمايه ساالرتم اصلی فیلمهای انتخاب شده است .به اين دلیل اين دو ژانر مورد توجه
قرار گرفت که در يکی از آنها غلبه و محوريت با موضوعات و شخصیتهای مذهبی و انقالبی
است که در نتیجه رسوخ ارزشهای نظام بازار دچار تغییرات رفتاری و هويتی در مواجهه با
جهان اجتماعیاند .اما در ژانر اجتماعی ترکیبی از شخصیتهای ديندار و و ديگر گروههای
اجتماعی مورد توجه است و لزوماً محوريت با شخصیتهای دينی و انقالبی نیست .مالحظه
نحوه مواجهه اين دو ژانر با مسأله تحقیق حاضر میتواند شناخت دقیقتری از رسوخ منطق
کااليی و اقتصادی در تارو پود جامعه ايران به دست دهد.

یافتههای تحقیق
ژانر اجتماعی
در ژانر اجتماعی فیلمهای سگ کشی ،انتهای خیابان هشتم و سارا و آيدا مورد تحلیل قرار
میگیرند .در ژانر اجتماعی میتوان گفت فیلمهای اين ژانر ،با پیگیری تغییرات حادث شده در
روابط اجتماعی آدمیان تأثیر گسترده روابط پولی و اقتصادی را در روابط اقشار مختلف جامعه
نشان میدهند ،کنشهای آنها را موردبررسی قرار داده ،به خوبی منحصر بودن و اساس
انگیزههای شخصی به خودخواهی و منفعتطلبی و محدود کردن منافع شخصی به درآمد و
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ثروت را به تصوير میکشد .شخصیتهايی که اين فیلمها بازنمايی میکنند ،در رفتارهای خود با
سنجیدن سود و زيان شخصی ،از پیامد اعمال ،گزينهای را انتخاب میکنند که حداکثر سود را
برای آنها تأمین کند حتی اگر اين امر با عقالنیت اخالقی و عواطف آنها سازگار نباشد .در
جامعهای که عدالت و اقتصاد و سرمايه در طبقهبندیهای اجتماعی درست تنظیم نشده است
افراد خود را محق میدانند تا به مال و جان يکديگر تعرض کنند و از آن برای منافع خود،
نهايت استفاده را ببرند .مؤلفههای سرمايه اجتماعی از جمله اعتماد ،پیوندها و شبکه ،مشارکت و
انسجام اجتماعی میان افراد رو به کاستی است و همچنین دين کااليی و عرفی شده نمیتواند
کارکردهای خود را به خوبی ايفا نمايد.

سگ کشی
خالصه فیلم
(گلرخ کمالی) پس از يک سال دوری به تهران برمیگردد تا نزد همسرش( ،ناصر معاصر) باشد
ولی متوجه میشود که شريک او (جواد مقدم) به ناصر کلک زده و با هفتصد میلیون تومان گريخته
است و قرار است به خاطر چکها ،ناصر زندانی شود( .گلرخ) به جبران يک سال دوری از
همسرش با طلبکاران تماس میگیرد و سعی در جلب رضايت آنها دارد .در اين مسیر پیشنهادات،
تحقیرها ،تهديدها و فجیعترين اتفاقات را تحمل میکند تا سرانجام موفق میشود اما در همین
زمان که تصور میکند ،همه چیز بر وفق مراد است( ،جواد مقدم) به مالقاتش میآيد و ماجرايی را
خالف آنچه (ناصر) معاصر نقل کرده است ،شرح میدهد .گلرخ درمیيابد ،ناصر همراه منشیاش،
(فرشته) و همه پولهای مفقود شده ،قصد فرار دارد و در اين مدت او و سايرين فقط يک بازيچه
بودهاند .گلرخ( ،ناصر و فرشته) را با (جواد مقدم) و ديگر طلبکاران تنها میگذارد.

تحلیل فیلم
تجاری شدن زندگی ،تقابل ارزشهای خانوادگی و ارزشهای بازار ،کاهش هنجارهای
اعتماد
داستان سگکشی در اواخر جنگ تحمیلی اتفاق میافتد که جامعه ايران در حال گذر از يک
وضعیت نظامی و جنگی به وضعیت سازندگی و ترويج و غلبه فعالیتهای سوداگرانه است .اين
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تغییر با خود تغییرات ديگری را در روابط اجتماعی ،خانوادگی و ...بهمراه میآورد و منطق پولی
و کااليی به شئون مختلف حیات اجتماعی و انسانی با هدف پیشبرد فعالیتهای سوداگرانه و
تجاری سرايت می کند .داستان در يک فضای شهری که در حال ساخت و ساز و تغییر است،
شکل میگیرد و اين تغییر فضايی و مکانی داللت بر تغییراتی دارد که دامنه آنها محدود به
تغییرات فضايی نیست .غلبه روابط سوداگرانه و قربانی شدن روابط خانوادگی بواسطه آن
کلیدیترين تغییری است که فیلم سگ کشی به تصوير میکشد .ناصر معاصر در ابتدای فیلم به
زندان میرود تا گلرخ (همسر ناصر) بتواند چکهای او را بخرد و میخواهد به راحتی خود را
از زير بار وعدههايش رها کند .گلرخ کمالی برای خريد چکهای همسرش به تصور اينکه
شريکش پولهای او را برداشته و به خارج از کشور رفته وارد دنیايی میشود که در آن افرادی
منفعتطلب ،دروغگو ،ريا کار قرار دارند و او به عنوان فردی که فرهنگی است قوانین بازاری و
تجاری را نمیداند سعی میکند اين قواعد را ياد بگیرد تا بتواند چک ها را از طلبکاران پس
بگیرد و او را از اين مخمصه رها کند .نمايش جهان اجتماعی سوداگرانه در صحنههای ديگری
از فیلم که گلرخ به سراغ طلبکارهای شوهرش میرود نیز بخوبی تصوير میشود ،منتسب اولین
کسی است که گلرخ برای خريد چک به سراغ وی میرود زمانی که گلرخ به محل کار او
می رسد خود را به دار آويخته است اما خودکشی او نافرجام است و گلرخ برای خريد چک به
بیمارستان میرود و وقتی منتسب به هوش میآيد ،همسر او بالفاصله از او میگويد" :تو
وصیتنامه چیزی برای من نگذاشتی"  .مواجهه بعدی (گلرخ) با فردی به نام حاج نقدی است
که تاجر قبر است .در اين فیلم ،رسوخ منطق سرمايه در همه ابعاد زندگی انسان حتی کالبد
بیجان افراد نشان داده میشود .حاج نقدی در مورد قیمت انواع قبرها میگويد" :قیمت قبر
انواع مختلف دارد با سنگ و بی سنگ ،يک طبقه و سه طبقه تازه توفیر داره مناطق خوش آب و
هوا يا زيارتی" .منطق سرمايه چنان قدرتمند است که حتی به انسانهای مؤمن هم رحم نمیکند.
حاج نقدی که اسم وی نیز ترکیبی پارادوکسیکال (حاجی و فرد مؤمن در کنار يک امر اقتصادی
و پولی (يعنی نقدی)) است به (گلرخ) پیشنهاد شريک شدن در کار را میدهد و از وی
میخواهد که به شمال با او بیايد تا تنها در مورد کار صحبت کنند اين در حالیست که حاج
نقدی فردی مؤمن و دارای همسر و فرزند است و به (گلرخ) حتی پیشنهاد صیغه هم میدهد.
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دروغ ،فريب و تضعیف هنجارهای اعتماد مضمون ديگری از فیلم سگ کشی است که با
غلبه منطق اقتصادی و کااليی پیوند تنگاتنگی دارد .دروغ ناصر معاصر به گلرخ ،دور زدن و در
مخمصه قرار دادن همسرش داللت بر فروپاشی هنجارهای اعتماد در معتمدترين نهاد اجتماعی
يعنی خانواده دارد .جايی که نطفه اعتماد و صداقت بسته میشود خود آغازگاه فروپاشی چنین
ارزشهايی است .در سطحی باالتر در نظام اجتماعی نیز اين بیاعتمادی ريشه دوانده است ،بعد
از آن که منتسب حاضر به فروش چک به گلرخ میشود ،مشکلی که پیدا میشود عدماعتماد
طرفین به يکديگر است پس برای اين کار تصمیم میگیرند به بانک رفته و در يک زمان چک ها
را با هم مبادله کنند .جهان اجتماعی که سگ کشی بازنمايی میکند جهانی است که افراد در آن
از هیچ عملی برای رسیدن به مقصد و منافعشان روی گردان نیستند( ،گلرخ) با توجه به اينکه
نمیدانست (ناصر معاصر) خود فردی کالهبردار و متقلب است حاضر به انجام کارهايی که به
هیچ عنوان اخالقی به نظر نمیرسد ،میشود .در نهايت وقتی متوجه فريب توسط همسرش و
خیانت میشود تنها تصمیمی که میگیرد رها کردن (ناصر معاصر) است يا به عبارتی رها کردن
جامعه ای که به آن تعلق ندارد ،رهايی از فضايی که به هیچ عنوان سازگار با اخالقیات و
روحیات گلرخ نیست و اسلحه را که شريک معاصر به گلرخ برای دفاع از خود داده است به او
میدهد و به او میگويد به دردت میخورد که اين داللت برآن دارد که در جهانی که همه چیز
بر سر قدرت و سوداگری است اسلحه نیاز واقعی افراد برای دفاعکردن از خود است.

سارا و آیدا
خالصه
(سارا) و (آيدا) دوستان صمیمی هستند که در يک شرکت بزرگ دولتی با هم همکار هستند.
مادر سارا معلمی بازنشسته است که به دلیل ضمانت چک برگشتی میثاق (فرزند ديگرش) به
زندان می افتد و سارا بايد اين پول را فراهم کند او به واسطه (سعید) دوست آيدا که جوانی به
ظاهر ثروتمند است ،مادر را از زندان آزاد میکند اما (سعید) در مقابل پول ،چند روز بعد از
آزادی مادر سارا به او میگويد بايد مدارک مناقصه را از شرکتی که در آن کار میکند سرقت کند
سارا با چالشهای فراوانی روبرو میشود( .آيدا) وقتی متوجه میشود (سارا) پاکتهای مناقصه
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را برداشته به سراغ (سعید) می رود تا آنها را پس بگیرد اما در راه برگشت تصادف میکند و
کشته میشود.

تحلیل فیلم
کاالیی شدن عواطف ،استفاده ابزاری از روابط دوستی ،غلبه منافع فردی ،طعمه قرار دادن
افراد
فیلم سارا و آيدا روايت منازعه عقالنیت غايی و عقالنیت ابزاری است ،تنش بین انتخاب زندگی
اخالقی و نفعطلبی های شخصی تم اصلی اين فیلم است .فیلم داستان جامعهای را روايت
میکند که در آن کنشگران به واسطه شرايط اقتصادی و اجتماعی بر سر دو راهیهای اخالقی و
منفعت قرار می گیرند اگرچه در نهايت در پايان فیلم شخصیت اصلی داستان لب به اعتراف
میگشايد و به زندگی اخالقی برمی گردد اما آنچه که حائز اهمیت است نه اين پايان بلکه کل
روايتی است که نشانههای آن به خوبی در جامعه ايران قابل رويت است .در تنگنا قرار گرفتن
آدمیان از يک سو و غلبه منطق اقتصادی (با پول میتوان همه چیز را حل کرد) از سوی ديگر
انتخابهای دشواری را سر راه آدمیان قرار میدهد روايت فیلم از جامعهای است که قربانی
عقالنیت اقتصادی و نفعطلبی های شخصی و گروهی شده است و در آن عرصه بر زندگی
اخالقی و معطوف به ارزشهای اخالقی تنگ شده است .زمانی که طلبکار مادر سارا را به خاطر
چک  500میلیون تومانی برادرش به زندان میاندازد سارا چارهای ندارد جز اينکه به هر نحوی
اين پول را جورکند سارا سعی میکند در دادگاه طلبکار را قانع کند تا چند روز به او مهلت دهد
اما طلبکار میگويد 500 :میلیون پول ماهی  20درصد هم حساب کنید میشه  10میلیون سارا
میگويد :مشکلشان نزول پولشان هست آقای قاضی ،طلبکار مقابل قاضی میگويد :سود بانکی
حساب کردم مگه بانک ها نزول خور هستند استغفراهلل .سارا به سراغ زن برادر خود میرود تا
بتواند سند خانه او را برای مادرش گرو بگذارد ،زن برادرش حاضر به انجام اين کار نمیشود و
به سارا می گويد :يک هفته اون تو بمونه همه چیز درست میشه و (میثاق) مجبور میشه برگرده
يعنی حتی همسر میثاق حاضر نیست برای نجات مادرشوهرش از زندان کمک کند به خاطر
اينکه معتقد است منافع خودش به خطر میافتد و ممکن است سارا نتواند بدهی مادرش را جور
کند و او مجبور شود خانه خود را از دست بدهد .به تصوير کشیدن برجهای سربه فلک کشیده،
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ساخت و سازهای سودآور ،مناقصههای صوری و غیراخالقی در فیلم ،همگی نشان از آن دارد
که اخالق و عقالنیت غايی در البه الی خشتها و آجرها دفن شده است و هر گونه تالش
برای حفظ و بازآفرينی ارزشهای اخالقی عاقبتی جز مرگ و نیستی ندارد ،چنان که آيدا قربانی
اين تالش میگردد .دوستی (سعید) با (آيدا) دوستی منفعتطلبانه است و راهی است
غیراخالقی برای ترقی و نردبان پیشرفت اقتصادی .منطق اقتصادی و سود انگارانه نه تنها در
قلمرو امر اقتصادی بلکه ساير شئون زندگی (در اينجا عواطف و احساسات انسانی) را نیز در
خود فرو برده است و از آنها ابزاری برای خدمت به اين منطق ساخته است .قدرت و غلبه اين
منطق اقتصادی چنان سنگین است که (سارا) علی رقم کلنجار و تنشهای درونی بسیار سرانجام
تسلیم آن میشود و پاکتهای مناقصه را میدزدد و در اختیار (سعید) قرار میدهد بنابراين
داستان فیلم ،داستان جامعهای است که زير بار سنگین منطق اقتصادی و تلقی کاال گونه انسان
کمرش خمیده شده است و هر نوع پوششی برای رهايی و نجات اخالق با هزينههای سنگینی
روبهرو است جايی که افراد حکم کاال را برای همديگر پیدا میکنند و دوستیها و مراودات بر
اين مبنا شکل میگیرند هرگونه زندگی اجتماعی اخالقی به محاق میرود .نفعها و ترجیحات
شخصی سیطره پیدا میکنند و اين آغاز زوال جامعه و جايگزينی آن به واسطه فرديتهايی در
جستجوی منفعت شخصی است اين مسئله به خوبی در سکانس درگیری (سعید) با (آيدا) زمانی
که آيدا ماجرای دزدی پاکتهای مناقصه را پی میبرد نشان داده میشود .درگیری خشن و خالی
از علقه دوستانه و تهی بودن رابطه سعید با آيدا از عالقه و احساس بر مأل میشود وقتی آيدا به
سعید میگويد" :تو اصالً برای همین (پاکتهای مناقصه) با من دوست شدی" و بعد از دعوای
لفظی که بین آنها شکل میگیرد سعید به او میگويد" :قبر خودت رو کندی" .روابط احساسی
بین افراد زمانی که پاسخگوی منطق اقتصادی نباشد به راحتی شکسته میشود عقالنیت ابزاری
(سعید) ماهیت واقعی رابطه را عريان میکند برهنگی تن و تهی از هر نوع امر اخالقی .تمامی
تالش (سارا) در پايان فیلم و تالش آيدا برای بازپسگیری پاکتها در برابر غلبه اين منطق
اقتصادی است که در تار و پود روابط میان افراد نفوذ کرده است .حتی نامزد سارا که از ماجرا
بیخبر بوده بعد از آنکه آيدا کشته میشود ماجرای پاکتهای مناقصه توسط پلیس پیگیری
میشود سعی میکند به واسطه دوستی که با مديرعامل شرکت دارد ماجرا را پنهان کند تا منافع
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او و سارا نامزدش به خطر نیفتد هرچند که در اين میان بدنامی برای آيدا باقی بماند ،آنچنان اين
منفعتطلبی در افراد جامعه نفوذ کرده که حاضرند تا افراد ديگر را قربانی اين امر کنند.

انتهای خیابان هشتم
خالصه
برادر (نیلوفر)( ،سعید) در شرف اعدام است و سه روز قبل از اجرای حکم ،ولی دم در ازای
گرفتن  100میلیون تومان قرار است از قصاص چشم پوشی کنند( .نیلوفر) تصمیم میگیرد کلیه
خود را بفروشد( ،موسی) که در اصطبلی مشغول کار و مسابقات زيرزمینیست میخواهد مبلغی
را برای کمک به نیلوفر تهیه کند و دوستش سعید را نجات دهد( ،بهرام) ماشین خود که تنها
دارايی اوست برای فروش میگذارد( .نیلوفر)( ،بهرام) همسر نیلوفر( ،موسی) برادر بهرام و
دوست سعید تا دو روز قبل از اعدام  35میلیون تومان جمع آوری کردند اما داستان از آنجا
شروع میشود که اين جمع میخواهند بقیه پول ديه را جور کنند و جمعآوری بقیه پول آنها را
درگیر مسائل غیراخالقی میکند.

تحلیل فیلم
کاالیی شدن سالمت ،ابزاری شدن بدن ،سوداگرانه شدن امور خیریه ،فاصله گیری از
پیوندهای خونی
نیلوفر در ابتدای فیلم تالش میکند تا بتواند پول ديه را تأمین کند وی برای تأمین بخشی از اين
هزينه به سراغ فروش کلیه خود به بیمارستان میرود .وقتی که (نیلوفر) وارد بیمارستان برای
فروش کلیه خود میشود تمام افرادی که آنجا هستند افرادی مضطرب و نگران و از قشر ضعیف
جامعه هستند کسانی که نظام اقتصادی آنها را مجبور کرده تا اعضای بدن خود به مثابه کاال
عرضه کنند .اين امر در فیلم به صورت قانونی و دارای نظامی بروکراتیک معرفی شده است و
به مثابه يک سازوکار سازمانی حاکی از غلبه نگاه سودانگارانه به بدن انسان در جامعه است .به
تعبیر مايل سندل اساس خريد و فروش اعضای بدن ،در نظامهای اقتصادی تغذيهشدن يا زندگی
و آينده سرمايهداران از فقرا است اين بازارها نگاهی شئگونه و تحقیرآمیز به بدن انسان را رواج
میدهند که انسان را مثل مجموعه قطعات يدکی میبیند (سندل.)1395 ،
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(بهرام) دوستی به نام (امیر) دارد که در پمپ بنزين کار میکند ،صاحب پمپ بنزين دالل
امور جنسی (سکس) است و مدام به افرادی که وارد دفتر کارش میشوند نگاه خريدارانه و
جنسی دارد .در نهايت (امیر) از صاحب پمپ بنزين تقاضای پول میکند او میخواهد خود
(نیلوفر) را ببیند تا پول را به او بدهد( ،نیلوفر) هم درخواست او را قبول میکند و فکر میکند
که برای تشکر بايد پیش او برود وقتی نیلوفر به محل قرار میرسد با پیشنهاد تنفروشی صاحب
پمپ بنزين در ازای گرفتن پول مواجه میشود .امری که از نظر نیلوفر امری انسانی و
خیرخواهانه تلقی میشود ،در جامعهای سوداگر از نگاه صاحب پمپ بنزين مناسبتی اقتصادی
بوده و در ازای خدمات جنسی قابلانجام است .بدن بدل به کااليی میشود که دارای کارکردی
سوداگرانه است و میتواند به عنوان يک کمیت مورد مبادله قرار گیرد.
برای تصوير بهتر رسوخ ارزشهای جامعه بازار در نظام اجتماعی ،فیلم به سراغ اليههای
ديگری میرود که نشان میدهد ويژگیهای سوداگرانه در قلمروهايی که به طور بنیادين نسبتی
با سوادگری ندارند نیز سرايت کرده است .نیلوفر در روز آخر ،موفق به پیداکردن سازمان
خیريهای میشود که قبول می کند مبلغ ديه را فراهم کند و تا حدودی از اضطراب نیلوفر را کم
میکند .نیلوفر برای تأيید دريافت پول نزد صاحب خیريه به ساختمان نیمهساختهای میرود که
نشانهای از تجارت پر سود صاحب خیريه است .صاحب خیريه به او میگويد که فقط قادر
است نصف مبلغ ديه را پرداخت کند .در جامعه بازار خیريهها محلی برای پولشويی و فرار از
مالیات هستند بطوريکه نشان داده میشود خیريه که دارای ساختمان بسیار گرانقیمت است و
صاحبان آن دارای پروژههای عظیم ساختمانی هستند .اليه ديگر رسوخ ارزشهای سوداگرانه را
در سکانسی میبینیم که موسی به خاطر اينکه بتواند دوست خود را از اعدام نجات دهد حاضر
می شود دخترش را که بسیار به آن وابسته است به زنی که به لحاظ اخالقی و سبک زندگی
موردپذيرش او نیست ،بفروشد تا بتواند پول بیشتری برای ديه دوست خود فراهم کند و
همچنین بتواند زندگی آينده دختر خود را تضمین کند .فیلم انتهای خیابان هشتم به خوبی
فرازونشیبها ،تضادها و جدالهای افراد را برای حفظ اخالق در جامعهای به تصوير میکشد که
تاروپود آن را ارزشهای بازار و منطق کااليی فرا گرفته است .از فروش اعضای بدن و
کااليیشدن امر سالمت و پزشکی گرفته تا تنفروشی ،عبور و دستکشیدن از روابط خونی و
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پیوندهای خانوادگی ،سوداگرانهشدن امور خیريهای و  ...همگی تصويرگر جدال دايمی افراد بر
سر حفظ ارزشهای انسانی و اخالقی در جهان بشدت آغشته به منطق اقتصادی و بازاری است.

ژانر دفاع مقدس
مقدمه
در ژانر دفاع مقدس نیز موضوع سیطره ارزشهای سوداگرانه و بازاری در جهان اجتماعی مورد
نظر است اما تفاوت فیلمهای با موضوع دفاع مقدس در به تصوير کشیدن مسأله رسوخ
ارزشهای بازار در کلیت نظام اجتماعی با ساير ژانرها عمدتاً از منظر پرداختن به امور دينی و
مرکزيت شخصیتهای متصف به ارزشهای دينی و انقالبی و تقابل ارزشهای دينی و دنیوی
قابل توجه و پیگیری است .در اين ژانر عمدتاً با شخصیتهای انقالبی و دينی سروکار داريم که
در نتیجه تغییر نظام ارزشها و ساختارهای اجتماعی بر مبنای منطق اقتصادی و کااليی با جهان
اجتماعی مواجه میشوند .در ادامه به فیلم ديوانهای از قفس پريد از اين منظر میپردازيم.

دیوانهای از قفس پرید
خالصه فیلم
(يلدا) با (روزبه) که جانباز جنگ بوده ازدواج کرده ،ولی (روزبه) به علت شدت گرفتن
بیماریاش در آسايشگاه برای مراقبت و درمان بستری میشود .يلدا با عالقه زيادی که به
(روزبه) دارد ،در مورد رابطهاش دچار ترديد شده است( .روزبه) در دادگستری کار میکند و
پیگیر پروندههای مفاسد اقتصادی است( .مستوفی) ،عموی (يلدا) است که در سالهای پس از
جنگ تحمیلی از طريق رباخواری و قاچاق و اختالس ،نفوذ زيادی را به دست آورده است .از
طرفی پسر خوانده (مستوفی) عاشق (يلدا) است و با قصد استفاده از نفوذ و موقعیت پدرش
سعی در ازدواج با (يلدا) دارد( .مستوفی) هم در اين بین سعی دارد با استفاده از اوضاع به هم
ريخته روحی (يلدا) و همچنین بیماری (روزبه) ،باعث جدايی اين دو شود .از سوی ديگر
(مستوفی) با چشم داشتی که به ثروت پدر (يلدا) دارد ،قصد مسموم کردن وی را دارد تا به بهانه
مداوای پدر (يلدا) ،او را در شرايط سختی قرار دهد( .مستوفی) که در اجرا کردن نقشههايش
جلو رفته ،در مرحله آخر (فراست) را وارد اين بازی میکند ،به اين خاطر که (فراست) رئیس
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شعبه حقوقی و امالک بانکی است که ثروت و دارايیهای پدر (يلدا) در آنجا قرار دارد .در اين
بین (فراست) عاشق يلدا می شود و (مستوفی) برای اينکه از شر (روزبه) خالص شود ،او را
مقابل (فراست) قرار میدهد ،که زمانی همین شخص استاد (روزبه) بوده است( .روزبه) که با
کمک (آصف) که دوست دوران جنگش میباشد در اين بین پیگیر رسیدن به حقیقت ماجرا و
نقشههای (مستوفی) هستند ،تصمیم میگیرند ،حق (يلدا) و پدرش را بگیرند و (يلدا) هم که
برای مداوای پدرش در آستانة تن دادن به خواستههای (مستوفی) و (فراست) است ،در آخر به
سمت (روزبه) متمايل میشود( .مستوفی) مجدداً (روزبه) را هم مسموم میکند تا وی دوباره
بستری شود .زمانی که (يلدا) به ديدن (روزبه) میرود با حضور (فراست) و (مستوفی) روبرو
میشود ،که پس از خروج آنها از اتاق (روزبه) ،صدای شلیک گلوله به گوش میرسد

تحلیل فیلم
افول ارزشهای دینی و سیطره روابط پولی ،هدفمند شدن روابط اجتماعی ،حذف افراد
بخاطر منافع اقتصادی ،شكل گیری روابط منفعتطلبانه ،،مبادله زن به مثابه کاال
فیلم "ديوانهای از قفس پريد" بازنمايی کننده تغییرات مهمی است که جامعه ايران بعد از انقالب
اسالمی با آن مواجه شده است .تغییراتی که ساختار ارزشها و فرهنگ يک جامعه را تحت تأثیر
قرار داده است .گويی افراد جامعه به دو گروه تقسیم شدهاند .اکثريتی که منفعتطلب و فردگرا
شدهاند و اقلیتی که برای ماندن بر سر ارزشهای خود ديوانه میشوند .با نگاه به شخصیتهای
فیلم به خوبی می توان روند بازاری شدن جامعه ايران را مشاهده کرد .فیلم با صحنه طالق (يلدا)
از (روزبه) شروع میشود .جايی که (يلدا) برای بیان داليل جدايیاش پر از تناقض و حرفهايی
است که داليل بالتکلیفی اوست( .يلدا) فردی است که با ارزشهای اخالقی و آرمانهای
انقالبی ازدواج کرده و حاال بعد از گذشت چند سال دچار سردرگمی شده است و فکر میکند
زندگی او مسیر اشتباهی را طی کرده و ديگر آرمانها پاسخگوی نیازهای او نیستند و طالق
مهمترين نشانه برای بازنمايی بیثباتی جامعه در حال تغییر است .فیلم با نشان دادن رشد
خودخواهیهای فردی ،فردگرايی و تفاوتها در سبک زندگی ،اين نهاد شبه زهدانی زندگی
(يلدا) و (روزبه) را در موقعیت انتخاب قرار داده است .جدايی نشانهای برای تغییر به سمت
ارزشهای فردگرايانه است( .يلدا) میگويد" :جناب قاضی باور کنید دوستش دارم ،از ته دل،
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هنوز که هنوزه اسمش را میشنوم دلم میلرزد .چند تا مرد اگر در عالم باشد يکیش خود
نامردشه" قاضی :هم دوستش داری هم میخواهی ازش طالق بگیری؟ (يلدا) :ايشون برای
خودشون يک قهرمان هستند ،مردش يه جور قهرمان زنش يک جور ديگه .اون احساس افتخار
میکند تو زندگیش به هر چی خواسته رسیده اما من چی؟ يه روز اسیر احساسات بودم .فکر
میکردم زندگی يعنی يک آرمان بزرگ اما امروز ته همه اون آرمانها يک سراب میبینم".
(روزبه ايرانی) فرمانده ديروز و جانباز امروز است که سعی دارد در راه خدمت به
جامعهاش به ارزشهای دفاع مقدس وفادار بماند .وی به عنوان کارمند دادگستری پیگیر
پرونده مفاسد اقتصادی است و حاضر به زد و بند نیست .اما اطرافیان او همگی از وجود
شخصیت اخالق مدار او در عذاب هستند .عموی يلدا (مستوفی) نشانه يکی از همین افرادی
است که آن چنان غرق اين نظام سرمايهداری و مال اندوزی شده است که حاضر نیست هزينه
درمان برادرش را بدهد ،مگر اينکه (يلدا) از (روزبه) جدا شود و طعمهای باشد تا فسادهای او
را الپوشانی کند( .يلدا) وقتی از عمويش برای درمان پدرش کمک می خواهد شاهد است که
چطور عمويش با اخالق و ارزش معامله میکند( .مستوفی) از او میخواهد طعمهای شود تا
رئیس شعبه امالک از خانه پدری (يلدا) که در گروی دولت است صرف نظر کند تا او بتواند
خودش خانه را تصاحب کند .نظام سرمايهداری سعی می کند افراد را در حالت استیصال قرار
دهد تا مجبور شود به کارهايی دست بزند که مطابق با شاخصها و هنجار های آن نظام باشد.
(يلدا) در وضعیتی که پدرش بیمار است ،خانه اش در گرو بانک است ،چاره ای جز پذيرش و
مورد معامله قرار گرفته شدن ،ندارد .همانطور که (لوکاچ) می گويد :ذات محاسبه عقالنی که
بر شناخت و محاسبه زنجیره ای اتفاقات در اطرافش شکل می گیرد سرشت انسان جامعه
سرمايه داری را نظاره گرانه و منفعل می کند( .فراست) رئیس شعبه حقوقی و امالک بانک
است .او فردی است مذهبی و نمادی از دولتمردانی که پس از سالها ارزش های اخالقی خود
را فراموش کرده و با وعده های نظام سرمايه داری تغییر ارزش داده و صفات واالی انسانی
آنها مانند يک شیئی تقلیل می يابد و نهايتاً در خدمت نظام بازار قرار میگیرد و ديگر حتی
ارزش های اخالقی هم نمی توانند او را از اين مبادله رهايی بخشند( .فراست) به (مستوفی)
میگويد " :اومدی با يک دانه گندم چهل سال شرافت را دود کنی بره هوا"  .در نهايت پیشنهاد
(مستوفی) را قبول می کند و در ازای ازدواج با (يلدا) و يک ويال در شمال حاضر میشود
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پرونده فساد مالی (مستوفی) را پنهان کند( .فراست) آن چنان فرد مذهبی که حتی دکتر برای
تجويز پزشکی خود برای او از کلمات حالل و حرام و مستحب استفاده میکند" .نمک،
حرام -خونسردی ،واجب -پیاده روی ،مستحب"  .اما گويی دين به همین کلیشهها و مفاهیم
تهی تنزل يافته است و در نتیجه سیطره اخالق سوداگرايانه کارکرد حقیقی خود را از دست
داده است .اين موضوع در سکانسی که خانه مجلل فراست در شمال شهر را میبینیم نیز به
خوبی نمايان است .منفعتطلبی در تارو پود آدم متصف به ارزش های دينی رخنه کرده است
و دين بدل به مفاهیم بی روح در زندگی فاقد روح وی شده است و هر کجا الزم باشد به
راحتی می توان آن را برای منافع فردگرايانه رها کرد و به دست نظام بازار سپرد( .يلدا) برای
پذيرش پیشنهاد (فراست) مبنی بر ازدواج با او به دفتر کار (فراست) می آيد و بدون مقدمه و
حتی حال و احوال متعارف شروع به صحبت می کند .کامالً برای (يلدا) روشن است که
حضورش در دفتر (فراست) برای انجام يک معامله است و میگويد":دير بجنبید" آقا ،پدر از
دست من بره منم از دست شما رفتم( ،فراست) " :مشکل خانه حل شده ،هزينه سفر تأمین
شده" (يلدا) " :از ما فقط شکل آدم مانده" (فراست) " :آدمیزاد به قول و قرارش است اگر سر
قرارش بمونه مهر و وفا برقراره و ( "...يلدا) سند طالق خودش را برای اينکه نشان دهد قول
و قرارش با (فراست) پا برجاست به او می دهد ،اين سکانس از فیلم به خوبی نشان میدهد
که چگونه هر دو شخصیتها می دانند که عملی که انجام می دهند يک معامله عقالنی و در
حکم مبادله کااليی در بازار بوده و فاقد ماهیت واقعی روابط اجتماعی بین آنهاست .در
واژگان وبری سوگیری افراد در جامعه بازار به هنجارهايی است که "از نظر فنی درست"
باشد ،يلدا و فراست به فرم و شکل رابطه پايبندند .منطق کااليی و اقتصادی در يکی از
ديالوگ های ماندگار روزبه آن وقت که از آصف می شنود که مدارک علیه مستوفی سرقت شده
است ،به نحوی درخشانی مطرح می شود( ،آصف) به (روزبه) میگويد" :مدارک سرقت شده،
حقیقت که گم نشد" (روزبه)" :حقیق ت تکه تکه شده به اسم معرفت افتاده دست يک مشت
آدم بیمعرفت" (آصف) ":مستوفی پشتش گرمه از يه جايی حمايت میشه( ".روزبه)" :بله
می دونی به کجا؟ همون جايی که حقیقت مُثله شد ،حقیقت پشت برج و بارو های سر به فلک
کشیده است ،وقتی هوس می کنی تو طبقه بیستم برج شنا کنی وجدانت از خشتکت میزنه
بیرون ،آب جکوزی بقیه احساساتت را میشوره می بره اونجايی که عرب نی انداخت" ،در
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ادامه روزبه سرقت را گردن دوستان خودش می اندازه که حاضر به حروم خوردن شدن برای
اينکه در مناطق باالی شهر زندگی می کند( .روزبه) به عنوان نماينده ای از نسل گذشته سعی
دارد ارزش های خود را حفظ کند و به کمک همان ارزش ها ،فرد را نجات دهد اما خود
(روزبه) نیز متوجه تغییر نظام باورها شده است ،جامعه بازارِ تا دندان مسلح به ارزشهای
سرمايه دارانه که برای حقیقت و اخالقیات ارزشی قائل نیست .در سکانسی ديگر (يعقوب) که
از ابتد ا عاشق (يلدا) بوده ،بعد از طالق (يلدا) او را فوراً به عقد خود در می آورد ،اما چون
جیره خوار (مستوفی) است به درخواست او عقب می نشیند تا راه برای (فراست) باز شود و
(يلدا) فقط رسماً در شناسنامه (يعقوب) باقی می ماند( .يلدا) که می خواهد به خانه (فراست)
برود در بین راه (يعقوب) شناسنامه را به او می دهد (يلدا) می گويد :تو اين معامله ما به چه
کسی فروخته شديم؟ (يعقوب) :ما طبق فرموده کار می کنیم ديروز فرمودند رضايت به عقد
جناب (فراست) داديد امروز فرمودند :شما را پیشکش کنیم داريم میريم .فیلم به خوبی روابط
اجتماعی را بازنمايی می کند که در آن نهاد خانواده ،عرف ،انسان و  ...بازيچه نظام مبتنی بر
منطق اقتصادی و کااليی است( .يلدا) حتی نمی داند اسم چه کسی در شناسنامه به عنوان
همسر او نوشته شده است و همچون کااليی مورد معامله قرار گرفته است .به تعبیر ديويس و
بنسل نئولیبرالیسم ب ا تغییر شیوه حاکمیت به دنبال استفاده از روش های نوين برای رامتر کردن
اشخاص و تواناتر کردن آن ها برای خدمت به سرمايه است (دنیس و بنسل .)2007 ،در نهايت
سکانس آخر فیلم با صحنهای از برج های سر به فلک کشیده که نماد سرمايه داری است سیطره
و استمرار جريان سرمايه و کااليی کردن سپهر اجتماعی را به عنوان يک جريان يکطرفه و
گريزناپذير به تصوير می کشد .روزبه هم راهی تمیارستان می گردد و آخرين مقاومتها در
برابر اين جريان درهم شکسته میشود.

بادیگارد
خالصه فیلم
(حاجحیدر) از محافظین قديمی سیاسیون ايران بعد از اينکه در آخرين مأموريتش نمیتواند
مانع از ترور دکتر صولتی (يکی از شخصیتهای بلند پايه سیاسی و معاون رئیس جمهور) شود
تصمیم میگیرد اين شغل را کنار بگذارد تا روز بازنشستگیاش فرا برسد .اما رئیسش از او
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میخواهد بجای اين کار ،محافظت از يک جوان نابغة هستهای به نام (میثم زرين) را به عهده
بگیرد که فرزند هم رزم سابق او است و در جنگ شهید شده است .در همین حال مأمور اداره
امنیت ملی در حال بررسی علل ترور معاون رئیس جمهور (دکتر صولتی) است و سعی دارد تا
(حاج حیدر) را به کوتاهی از محافظت متهم کند( .حاج حیدر) رابطه عاطفی عمیقی با همسر
خود (راضیه) و دو دخترش دارد ،دختر بزرگش (مريم) قرار است با همکار پدرش (الیاس)
ازدواج کند اما دچار ترديد میشود.

تحلیل فیلم
حسابگری در برابر اعتقاد ،تقابل اخالق وظیفه و اخالق مسئولیت ،کار به مثابه ارزش در
مقابل کار به مثابه کاال (دستمزد)
فیلم باديگارد بازنمايیکننده ارزشهای دو نسل در جامعه ايران است که در برابر يکديگر قرار
دارند( .حاج حیدر ذبیحی) که نقش اصلی را در فیلم بازی میکند ،تابع "اخالق وظیفه" است و
نماينده نسلی است که خود را قربانی سیستم موجود بوروکراتیک و سرمايه ساالر میداند و
تالش میکند ارزشهای خود را زنده نگه دارد .ارزشهايی که بر پايه اخالقیات و تفکرات
انقالبی شکل گرفته است ،اما با گذر زمان و تغییر ارزشهای اخالقی و سیطره عقالنیت ابزاری
و نظم بوروکراتیک ،ناخودآگاه نه تنها از جامعه ،بلکه از نظامی که با اعتقادات او شکل گرفته
طرد میشود .در ابتدای فیلم وقتی (حاج حیدر) برای مشکل بینايی پیش دکتر میرود ،دکتر به او
میگويد :شغل او چیست؟ و او میگويد :محافظ .دکتر میگويد :پس باديگارد هستی! و او
اصرار دارد که محافظ است و بین اين دو تفاوت قائل است .از نظر (حاج حیدر) محافظ ،فردی
است که به خاطر دفاع از اعتقادات از فردی محافظت میکند ،اما باديگارد ،فردی حسابگر و
مزدور است که با گرفتن پول از هر چیزی محافظت میکند ،حتی اگر با اعتقادات او همخوانی
نداشته باشد .در نظام سرمايهداری باديگارد کااليی است که دارای ارزش مادی مشخصی است و
بازار نرخ آن را تعیین میکند.
(حاج حیدر) پس از مأموريتی که در آن (معاون رئیس جمهور) آسیب میبیند باز میگردد،
با سؤاالت مأمور امنیتی مواجه میشود که در آن ،او را مقصر آسیب ديدن معاون رئیس جمهور
میداند .در اينجا مقامهای امنیتی ،نماد نظامی هستند که در آن موقعیت شغلی اشخاص سیاسی
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مهم است و نه خود افراد .حتی اگر آنها افرادی فاسد و مخرب باشند .در حالی که دغدغه
(حاج حیدر) پاسداری و حفاظت از شخصیت ،هويت و ارزشهای نظام است ،اما اين مسئله
ديگر برای نسل جديد بیمعنا شده است .وقتی خبرنگار میخواهد راجع به حادثه پرس و جو
کند ،در ابتدا به سراغ مشاور معاون رئیس جمهور میرود .اما بعد از اينکه او را میشناسد ،از
گرفتن مصاحبه با او منصرف میشود ،و خبرنگار میگويد :شما پرونده جنجالیتان (فساد مالی)
در مناطق آزاد هنوز باز است .اين ديالوگ در فیلم نشان دهنده تغییر رويه افراد در نظامی است
که بر پايه اخالق یات شکل گرفته ،اما به تدريج آن نظام اخالقی تبديل به يک نظام سرمايه ساالر
و تابع ارزشهای بازار گرديده است .نظام سیاسی که حتی محافظانش در محافظت از آن دچار
شک و ترديد شدهاند( .حاج حیدر) به فرمانده خود میگويد" :من ديگه نمی تونم محافظ
سیاسی باشم" .فرمانده" :تو که به همه چیز شک نکردی؟" (حاج حیدر)" :نمیدونم"( .اشرفی)
فرمانده (حاج حیدر) نماد فردی است که در دو راهی بین اخالق و عقالنیت گیر کرده است و
سعی دارد (حاج حیدر) را متقاعد کند تا رفتارش را با تغییر زمان تغییر دهد ،تا بتواند در درون
سیستم باقی بماند ،سیستمی که از طريق يک نظم بروکراتیک و حسابگرانه کار میکند( .اشرفی
به حاج حیدر میگويد)" :فکر نکنم رئیسجمهور بدش بیاد تو مراسم بهت نشان افتخار بده".
(حاج حیدر)" :ما داريم میشیم باديگارد"( .اشرفی)" :خب! زمونه باديگارد میخواد .تموم شد
دهه شصت ،االن دهه نوده" .بحث بین (حاج حیدر) و (اشرفی) شکاف اعتقادی آنها را به
خوبی نشان میدهد( .اشرفی) به دنبال بهرهگیری ابزاری و حسابگرانه از ارزشها و باورهای
دوران ايثار و شهادت است به طوريکه هر کجا الزم باشد ،بايد آنها را برای پیشرفت خود
استفاده کرد.
در بخشی ديگر از فیلم گفتگوی (میثم زرين فرد نخبهای که حاج حیدر مسئول حفاظت از
او را به عهده میگیرد) با نامزدش سحر به خوبی مواجهه ارزشهای بازار با ارزشهای اخالقی
را نشان میدهد( .میثم زرين) در مواجهه با (سحر) نامزد خود سعی میکند به او نشان دهد که
اعتقاداتش بر همه چیز اولويت دارد و دستخوش تغییر نمیشود( .سحر) سعی میکند که (میثم)
را متوجه ارزشهای مادی کند و به او بفهماند که در کشورهای غربی برای کار و انديشه او
بهای کافی میپردازند( .سحر) به (میثم) میگويد" :تو فقط کافیه لب تر کنی"( .میثم)" :من
گرونم"( .سحر)" :اونا قیمت تو را میدانند"( .میثم)" :قیمت من چقدره؟" (سحر)" :من
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نمیدونم .از دوستها و رفیق هات که رفتن بپرس"( .میثم)" :اونا قیمت خودشونو دارند ،من
هنوز خودم را حراج نذاشتم"( .سحر)" :دير يا زود مجبور میشی" .موضع (سحر) نشاندهنده
ارزشهای جامعه سرمايهداری است که در آن سنجش هر چیزی بر اساس ارزش سودمندی و
اقتصادی است و میتواند برای هر چیزی بهايی تعیین کند و آن را به کاال بدل نمايد.
تعارض بین (حاج حیدر) و (قیصری) رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز بیانگر تعارض
میان منطقی است که در پی کااليیکردن همه چیز است و باوری که منطق اقتصادی را تابعی از
اخالق و ارزشهای دينی میداند( .قیصری) بر اين باور است که افرادی که از نظام سود
میبرند ،بايد همانند کااليی در خدمت نظام برای حفظ ارزشهای آن باشند .حتی اگر اين
ارزشها در طول زمان تغییر کند ،باز هم افرادی که نظام منافع آنها را تعیین میکند ،حق
اعتراض و طغیان ندارند( .قیصری) میگويد" :االن صحبت سر محافظیه که بايد فدای شخصیت
نظام بشه ،ولی شخصیت را فدای خودش میکند ،اين جرم بزرگیه"( .اشرفی) در جواب
(قیصری) میگويد" :برادر داری راه را اشتباه میری .نسل (حیدر) ترس نمیشناسد کلید انفجار
جای ديگريست بايد دنبال کلید بگرديم( .حیدر)" :من اگر قراره عزيزترين سرمايه خودم را فدا
کنم ،بايد وجودم دلیلش را بدونه"( .قیصری)" :يعنی تو اين همه سال که حقوق گرفتی ،دلیلش
را نفهمیدی؟" (حیدر)" :حقوق منظورتون اسکناسه؟ عزيز اوضاع خیلی فرق کرده"( .قیصری):
"وظیفه شما فرق نکرده ،پس بهتره بگم شما فرق کرديد"( .حیدر)" :حیدر نه اولین نفره ،نه
آخرين نفر .میترسم از روزی که اين کشتی سوراخ شه".

بحث و نتیجه گیری
در اين پژوهش تالش گرديد تا از طريق بررسی فیلمهای سینمايی ،منطق حاکم بر روابط
اجتماعی در جامعه تاحدودی آشکار و درک شود .به نظر ما اين منطق نوعی منطق کااليی و
اقتصادی است که بواسطه شکل گیری و تقويت نوع خاصی از نظام سیاست گذاری و برنامه
ريزی اقتصادی و اجتماعی و در يک دوره تاريخی خاص در جامعه ايران پديدار شده است.
سرآغاز آن به دوره پس از جنگ تحمیلی بر میگردد .پايان جنگ تحمیلی در تاريخ ايران ،از
منظر سیاسی و اقتصادی پايان يک دوره و آغاز دورهای جديد بود .پايان جنگ و ضرورت
بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ ،مشکالت مالی و ساختاری در عرصه اقتصاد و  ...جامعه را
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وارد دورۀ جديدی کرده بود که سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی در آن اشکال تازهای پیدا
کرد .جامع های که تا پیش از آن به مدد انقالبی که پشتوانه ايدئولوژيک داشته و با جنگ ،شکلی
از همبستگی اجتماعی بیواسطه را تجربه کرده بود ،با خارج شدن از وضعیت استثنايی و بحران،
ديگرتوان تداوم اشکال پیشین همبستگی اجتماعی را نداشت .همبستگی که برای جکومت
سرمايه سیاسی و اقتداری و برای مردم سرمايه اجتماعی و فرهنگی بشمار میرفت .هشت سال
جنگ و در کنار آن تالش برای استقرار نظمی نوين برای حکومتداری ،سیاستگذاران و دولت
را از يکسو با محدوديت شديد منابع مواجه کرده بود و از سويی ديگر میل به بازسازی جامعه و
قراردادن آن در مسیر به اصطالح توسعه و پیشرفت را افزايش داده بود .در چنین شرايطی
بستههای سیاستگذاری توسعه توصیهشده از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
بهعنوان تنها الگوهای موجود «علمی» ممکن و مطلوب برای موفقیت و پیشرفت به همة کشورها
صادر شده و در ايران نیز از دوره سازندگی به شکل دستوری پذيرفته و بهکار بسته شد.
اين دوران سرآغاز راهی بود که تا به امروز در جامعه ايران طی شده است و تغییرات مهمی
در بنیانهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ايجاد کرده است .اين راه همان میدان دادن به اقتصاد
بازار در چارچوب برنامه تعديل ساختاری است که مسیر خصوصی سازی ها و واگذاریهای
اقتصادی و صنعتی به افراد و شرکتهای خصوصی را هموار کرد و جامعه دو دستی به منطق
بازار سپرده شد .منطق بازار در تعارض با سعادت و نیازهای اکثريت جامعه رشد میکند و در
فرآيند رشد آن ،گروه کوچکی از برندگان بازار با ثروتهای کالن در برابر اکثريت بازندگان
شکل میگیرند که بايد هزينههای رشد بازار را پرداخت کنند .به موازات رشد اقتصاد بازار و
غلبه اصل مبادله در جامعه شاهد شکل گیری منطق خاصی در روابط اجتماعی و زندگی
روزمره ،قلمرو خانواده ،قلمرو کار و حتی قلمرو سیاسی و  ...هستیم که تمامی شئون زندگی را
به منطق اقتصادی و کااليی تقلیل میدهد .اين منطق که امروز از آن تحت عنوان منطق نئولیبرالی
ياد می شود ،با تاکید بر فرد و منافع فردی ،عرصه را بر هر گونه وجه اجتماعی ،اعتقادی و
اخالقی زندگی بشر تنگ کرده است و چنین ارزشهايی را از زندگی اجتماعی بیرون رانده
است .سینما می تواند بازگو کننده و بازنمايی کننده شرايط و وضعیت جامعه ايران به لحاظ
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی باشد .همانطور که نشان داده شد در تمامی فیلمهای
موردبررسی نمودهايی از کااليیشدن و بازاری شدن روابط فردی ،اجتماعی ،عاطفی و ...
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مشاهده میشود .کااليیشدن و رسوخ ارزشهای بازار در روابط اجتماعی از خالل فیلمهای
اجتماعی و دفاع مقدس موردبررسی قرار گرفت ،در هر دو سیطره منطق کااليی بر زندگی
اجتماعی تصوير شده است اگر چه مفاهیم و مصاديق اش در آنها متفاوت است .در ژانر
اجتماعی میتوان گفت فیلمها ،با پیگیری تغییرات حادث شده در روابط اجتماعی آدمیان تأثیر
گسترده روابط پولی و اقتصادی را در روابط اقشار مختلف جامعه نشان میدهند ،کنشهای آنها
را موردبررسی قرار داده ،به خوبی منحصر بودن و اساس انگیزههای شخصی به خودخواهی و
منفعتطلبی و محدود کردن منافع شخصی به درآمد و ثروت را به تصوير میکشند.
شخصیتهايی که اين فیلمها بازنمايی میکنند ،در رفتارهای خود با سنجیدن سود و زيان
شخصی ،از پیامد اعمال ،گزينهای را انتخاب میکنند که حداکثر سود را برای آنها تأمین کند
حتی اگر اين امر با عقالنیت اخالقی و عواطف آنها سازگار نباشد .در ژانر دفاع مقدس نیز
موضوع سیطره ارزش های سوداگرانه و بازاری در جهان اجتماعی مورد نظر است اما تفاوت
فیلمهای با موضوع دفاع مقدس در به تصوير کشیدن مسأله رسوخ ارزشهای بازار در کلیت
نظام اجتماعی با ساير ژانرها عمدتاً از منظر پرداختن به امور دينی و مرکزيت شخصیتهای
متصف به ارزشهای دينی و انقالبی و تقابل ارزشهای دينی و دنیوی قابل توجه و پیگیری
است .در اين ژانر عمدتاً با شخصیتهای انقالبی و دينی سروکار داريم که در نتیجه تغییر نظام
ارزشها و ساختارهای اجتماعی بر مبنای منطق اقتصادی و کااليی با جهان اجتماعی مواجه
میشوند .در اين نوع فیلمها بیشتر با تغییر و تبديل هنجارها و ارزشهای ايدئولوژيک با
ارزشهای منفعتطلبانه ،تقابل اخالق وظیفه در مقابل اخالق مسئولیت ،کار به مثابه کاال و نه
ارزش و  ...سروکار داريم .در اين نگاه ،سینمای دفاع مقدس نه با ديدی حقیقتجويانه (که اين
نگاه بیشتر در ژانر اجتماعی مشهود است) بلکه با ديدی انتقادی و حیرتزدگی ،شرايط و
وضعیت کااليیشدن روابط در جامعه را به تصوير میکشد.
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