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 چکیده
جدویی در   جویانه شدننن  ایدا انتقدام    های جاهلی وارد فاز انتقام فیلم 1348لم قیصر در سال با اکران فی

هایی که امتناد تیپ قیصر را به نمایش گذاشتنن، به انحدای متتلدط حدرد شدن  در ایدا مقا ده بدا         فیلم

بررسی ی مابعن قیصری را  ها و کننو، چگونگی کنش انتقامجویانه رضاموتوری، گوزن های بررسی فیلم

متندی اسدتخ خوانشدی    - شناختی درون ها خوانش جامعه ایم  رویکرد ایا مقا ه در بررسی ایا فیلم کرده

ی او در داخل خودِ فدیلم مدورد بررسدی قدرار داده      کنننه که الت را در نسبت با جهان اجتماعی ممکا

وضدعیت  »ندوان  ایدم کده از  ن تحدت ع    ها وضعیتی را در روایت فدر  گرفتده   است  برای تحلیل فیلم

کنن  برمبنای فر   پذیر می گیری روایت را امکان ایم: وضعیتی که عنم تعادل  ن، شکل نام برده« تعاد ی

ایم به ایا دو سوال محدوری پاسدد دهدیم: الت اگدر در چده وضدعیتی        گرفتا ایا وضعیت سعی کرده

نه است، به چه شدکل  گرفت؟ و حال که از  ن وضعیت خارج ش جویانه صورت نمی بود کنش انتقام می

هدای مدذکور بدا     دهدن کده در فدیلم    دهن؟ بررسی ما نشان می در مقابل وضعیت جنین واکنش نشان می

شنن الت و هم ناخود گاه شنن او اسدت  ایدا دو    زمان هم معرف رادیکال  روییم که هم فرایننی روبه

یت تدام از حریدا اتفداقی    شود  ایا ضن وجه درنهایت منتج به ضنیت تام با کل مظاهر جهان منرن می

هدا در   اندنخ امدا ایدا مقو ده     بننی شنه ها از حریا تحلیل محتوای کیفی مقو ه شود  فیلم جزئی با فعل می

هدای تحلیلدی سداخته شدنه اسدت        انن، بلکه از حریا به هم پیوستا  نها، متا قا ب جناول ارائه نگشته

فر ینن در قا ب یک متا و نه جناول جناگانه شوننه است  ایا  علت ایا مسئله توضیح فر ینن رادیکال

 توانن نمود یابن  می

جو، الت ناخود گاه، بیگانگی، زننگی عملی،  : گماینشافت، گز شافت، محله، الت انتقامواژگان کلیدی

 به خود  منن، وضعیت تعاد ی
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 های جاهلی جویانه در فیلم : اهمیت بسط کنش انتقام مقدمه

 -توان تقابل سنت ز انواع سینمایی قبل از انقالب است که در  ن میا یکیسینمای جاهلی صرفاً 

–( 1347عنوان مثال، فیلمی ماننن ازدواج ایرانی) شکلی ملموس مشاهنه کرد  به منرنیته را به

  خواب (، تتت1350چی ) (، درشکه1350های محلل ) و فیلم -زاده کارگردانی احمن نجیب به

دار شنن  نحوی مسئله هر کنام به -اهلل کریمی ردانی نصرتکارگ هر سه به-( 1351نفره ) سه

هایی مورد بررسی  توان ایا تقابل را در فیلم چنیا می گذارنن  هم نمایش می ی سنتی را به خانواده

گذارنن   های هویتی ناشی از تغییر فضاها و معماری شهری را به نمایش می قرار داد که چا ش

مسائل هویتی و  -اهلل کریمی کارگردانی نصرت به–( 1354خراب ) نهعنوان مثال فیلمی ماننن خا به

به وقوع  1350ی  اقتصادی ناشی از منرنیزاسیون سریعی را که در معماری شهری در دهه

کارگردانی  به–( 1351باشی ) توان در فیلمی ماننن حکیم کنن  ایا تقابل را می پیوست، ترسیم می

ه در  ن ورود دانش پزشکی منرن در فضای اجتماعی مشاهنه کردخ فیلمی ک -پرویز نوری

توان در فیلمی ماننن عروس  کشن  ایا تقابل را می سنتی، قنرت حبابت سنتی را به چا ش می

تریا  مشاهنه کردخ فیلمی که یکی از مهم -کارگردانی نصراهلل وحنت به –( 1343فرنگی ) 

عنوان یکی از وجوه  بهرا « شرقیمعنویت »های  ن با ایا هنف ساخته شنه است که  سکانس

توان در فیلمی ماننن  ایا تقابل را می 1قرار دهن « گرا غرب مادی»ی فرهنگ ایرانی در برابر  ممیزه

مشاهن کردخ فیلمی که چگونگی تأثیر  -کارگردانی پرویز صیاد به–( 1356صمن در راه اژدها )

چنان ادامه داد  پس ما  توان هم سیاهه را میایا  دهن   روستایی نشان می« خود»را در تغییر   رسانه

 ایم؟  منرنیته انتتاب کرده-جویانه را برای بررسی تقابل سنت به چه د یل سینمای جاهلی انتقام

هدا بده     در ایدا فدیلم  ای کده   ها  ن است که بنا به ماهیت قشر اجتماعی  علت انتتاب ایا فیلم

تدریا شدکل    در رادیکدال هدا   توان در ایا فیلم  میرا  منرنیته -شود، تقابل سنت تصویر کشینه می

ایا قشدر اجتمداعی، قشدری اسدت کده حاضدر اسدت در مقابدل امدوری کده           د  مشاهنه کرخود 

کده  -تدریا شدکل بایسدتن  ایدا امدور ارزشدی        کشدن بده رادیکدال    هایش را به چا ش مدی  ارزش

اگدر جاهدل واجدن     عبارت دیگر، سازنن  به هویت جاهل را می -هاست پرستی در صنر  ن ناموس

هدا،   ایا امور نباشن دیگر جاهل نیست  نشان دادن واکنش رادیکال از سوی ایا قشر در ایا فیلم

                                                           
ریزد و معنویت  ترمزی )با بازی نصراهلل وحنت( مشغول نیایش است و اشک می منظور سکانسی است که حسیا 1 

 کنن  ایا صحنه ماریا )با بازی پوری بنایی( را که زنی   مانی است دچار تحول می
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تریا نقاط اختالف بیا دو نظم اجتماعی قدنیم و جنیدن را فدراهم     امکان فهم و ارزیابی حساس

های اصلی فرهندگ   عنوان یکی از مؤ فه به-پرستی را  ای که ناموس ا مثل نظم اجتماعی کنن  فی می

تواندن از   داندن، نمدی   بودن مدی « امل»ای از  کنن و  ن را نشانه عنوان ضنارزش تلقی می به -جاهلی

 جانب جاهل پذیرفته شود   

ی  تدر   ن مسدئله   ای کلی پرستی گفتیم، مصناقی است از مسئله چه که در باب افول ناموس  ن

هدای حیدات    ای کده ارزش  ل جهان اجتماعیبننی کرد: افو توان به ایا شکل صورت تر را می کلی

هدای جداهلی بدا پروبلماتیدک شدنن جهدان         بتشن  فیلم کنن و تناوم می پذیر می جاهلی را امکان

تدوان سدال    را می 1337کرد، شکل گرفت  سال  پذیر می ها را امکان های  ن ای که ارزش اجتماعی

هدای جداهلی سداخته     ا سال نیز فدیلم که قبل از ای ها در نظر گرفت  گو ایا مطرد شنن ایا فیلم

نقشی محدوری بده ایدا قشدر     « الت جوانمرد»مجین محسنی با فیلم  1337اما در سال  1شنه بود 

ها با فدیلم   ، سا ی است که کاله متملی1337سال »نویسن:  داد  به همیا د یل است که مهرابی می

هدای   هدا محدور فدیلم    ن و سالگذارن ی سینمای ایران می الت جوانمرد مجین محسنی پا به صحنه

(  با الت جوانمرد دو اتفاق تاریتی مهم در بازنمدایی قشدر   86، 1363)مهرابی « شونن فارسی می

ای به نقشی قهرمانی تبدنیل شدنخ ثانیداً باتوجده بده       جاهل افتاد: اوالً نقش جاهل از نقشی حاشیه

اهلی از حدا تی کمیدک   ی ایا قشر در فرهنگ عامده، بازنمدایی فرهندگ جد     چگونگی ظهور او یه

ایدا تغییدر در چگدونگی بازنمدایی را نبایدن صدرفاً        2خارج شن و شکل تراژیک به خود گرفدت  

شدناختی مهمدی رد داده اسدت و  ن ایجداد شدرایط       تغییری دراماتیک تلقی کدردخ اتفداق جامعده   

مای کندن  سدین   ای است که بازنمایی تراژیک زننگی جاهلی را معندادار و باورپدذیر مدی    اجتماعی

جاهدل در    معنای تغییر در اسدتراتیی  جاهلی با ایجاد چنیا شرایطی  غاز شن  بسط ایا شرایط به

مندنتریا   است که موجودیت او را در قنرت  ی نظمی سنتی زنننه جهت رویارویی با عوامل برهم

                                                           
بازی عباس مصنق، بازیگری که در نقدش جاهدل   کارگردانی سیامک یاسمی و با  ( به1336بال ) ا مثل فیلم ظا م فی 1

 تثبیت شنه بود 

هدای جداهلی    کدارگردان فدیلم  -ی قشر جاهل در فرهنگ عامه، داستانی است از حسیا مننی  منظور از ظهور او یه 2

صورت  به 1332که در سال « اسمال در نیویورک»تحت عنوان  -(1343ها ) ها و ژیگول (، و جاهل1342ها ) بامعرفت

روییم که سفر او به  مریکا باعث ایجاد  ی سپین و سیاه به چاپ رسین  در ایا داستان با جاهلی روبه قی در مجلهپاور

( بازنمدایی جاهدل از شدکل کمیدک بده شدکل       1337شود  با الت جوانمرد و جنوب شدهر )  های کمیک می موقعیت

 تراژیک تبنیل شن  
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د یدل عدنم فروپاشدی کامدل      کرده است  اگر استراتیی جاهل تا قبل از قیصر، به شکل، متعیا می

(، در کنش 1392ای مبتنی بر نصیحت اخالقی بود )اباذری   ل الت، استراتیی جهان اجتماعی اینه

جویانده تبدنیل    ای انتقام  ل به استراتیی د یل فروپاشی کامل جهان اینه قیصری و مابعن قیصری به

 حدا  تئوریدک مشدت      شود، بده  شود  ما ابتنا شرایطی را که جاهل در  ن دچار چا ش نمی می

های جاهلی مابعدن قیصدری    جویانه را که در فیلم انتقام  کنیم، سپس چگونگی تحول استراتیی یم

 گذاریم    ی نظم سنتی ارائه شنه است، به بحث می زنننه های برهم  در واکنش به مؤ فه

های  ی حائز اهمیت دیگر در فیلم : نکتههای جاهلی شناختی قهرمانی بودن فیلم اهمیت جامعه

شدناختی در  ن اسدت کده      حا  جامعه هاست  اهمیت ایا نکته به مانی بودن ایا فیلمجاهلی، قهر

شود و اگر ایا منظور بر ورده  پنناری متاحب با قهرمان ساخته می ذات فیلمِ قهرمانی با هنف هم

 هدای  پنناری در فیلم ذات شناختی هم عبارت دیگر، اهمیت جامعه خورد  به نشود، فیلم شکست می

کندن    مدی «  رزو»توان فهمین که متاحب چه امدوری را   ر ایا است که از ایا حریا میقهرمانی د

شناسی سدینما دارد کده در قسدمت     شناختی مهمی برای جامعه ای است که تبعات روش ایا نکته

کندیم   شناسی همیا مقا ه به  ن اشاره خواهن شن  در ایا قسمت به ذکر ایا نکته بسننه می روش

مدنش افدرادی    1ها و وجوه افراحدی  ها، کینه توان به  رزو های قهرمانی می فیلم که از حریا بررسی

پنناری با شتصیت قیصر  ذات عنوان مثال هم کننن  به پنناری می ذات پی برد که با ایا قهرمانان هم

انگاری اسدت   ساده«  بودم! کنم ای کاش! ماننن قیصر می  رزو می»به ایا معناست که ماِ متاحب 

پنناری با یک شتصدیت تلقدی    ذات را صرفاً هم -در مثال ما قیصر-پنناری با قهرمان  اتذ که هم

پدذیر   ای است که چندیا وجدود شتصدیتی را امکدان     کنیمخ بحث بر سر خواست جهان اجتماعی

 کنن   می

 سؤاالت تحقیق

 سؤال اصلی

احاحه کرده است ای که او را  های مابعن قیصر چه نسبتی با جهان اجتماعی تیپ قیصری در فیلم

 دارد؟

 

                                                           
1 Extreme 
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 سؤاالت فرعی

هدا و کندنو چده قضداوتی نسدبت بده        های رضداموتوری، گدوزن   تیپ قیصری در فیلم -1-1

 دار کرده است؟ ای مسئله تغییراتی دارد که اقتنار او را در جهان محله

دار شنن اقتنار الت حی چه فر ینن خود گاه یدا ناخود گداهی منجدر بده کدنش       مسئله -2-1

 شود؟ ویانه میج انتقام

گدذاری   در ایا فر ینن الت جهان اجتماعی محداط بدر خدود را بده چده شدکل ارزش       -3-1

 کنن؟ می

 شود؟ گذاری خود گاه یا ناخود گاه به چه شکل منجر به کنش می ایا ارزش -4-1

 شناسی سینما در این تحقیق: رویکرد کراکائری رویکرد نظری به جامعه

( استفاده 1377)کراکائر « از کا یگاری تا هیتلر»گفرین کراکائر در ما در ایا مقا ه از رویکرد زی

شناسی سینما است که سینما را بازنمای امر  ایا کتاب معرف رویکردی در جامعه 1ایم  کرده

عنوان  سینما به»گوییم  جا منظور از بازنمایی چیست؟ وقتی می دانن  اما در ایا اجتماعی می

افتن کپی عیا به عیا  ها می مان ایا نیست که هر اتفاقی که در فیلممنظور« بازنمای امر اجتماعی

گذارد، وجهی از واقعیت  پسنن به نمایش می چه که سینمای عامه واقعیت اجتماعی است   ن

ها و  ها، ترس ها، رؤیاها، کینه گیرد: یعنی  رزو اجتماعی است که ا زاماً صورت عینی به خود نمی

ای برای  عنوان واسطه ایا دست  در رویکرد کراکائر، از سینما به ای از امور ذهنی و عاحفی

از حریا سینما « ملت»یک  2دنبال فهم ذهنیت شود  کراکائر به شناخت چنیا ابعادی استفاده می

ای برای فهم ذهنیت  عنوان واسطه (  دالیل کراکائر برای انتتاب سینما به5، 1376است )کراکائر 

های سینمایی  فیلم» -2خ «فیلم هرگز محصول کار یک فرد نیست» -1جمعی از ایا قرار است: 

توان چنیا فر  کرد  ترتیب می ایا کننن  به های ناشناس را متاحب قرار داده و جذب می توده

                                                           
( کده عبارتندن از ا دط:    109-131، 1999شدمارد )کسدتی    ناسی سینما بدر مدی  ش کَسِتّی چهار رویکرد را در جامعه 1

کندنخ ج:   عندوان نهداد مطا عده مدی     کننخ ب:رویکردی که سینما را به عنوان صنعت مطا عه می رویکردی که سینما را به

زنمدای امدر   عندوان با  کندنخ د: رویکدردی کده سدینما را بده      مدی   عنوان صنعت فرهنگ مطا عه رویکردی که سینما را به

 ی رویکرد چهارم است  کنن  زیگفرین کراکائر نمایننه می  اجتماعی مطا عه

2 Mentality 
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نیازهای موجود  -ها دار فیلم های اصلی پرحرف تر بگوییم، تم یا دقیا-دار  های پرحرف که فیلم

 )همان(  « نکنن ها را ارضا می بیا توده

کنیم کمی  ن را بسط دهیم، سپس بده   سادگی گذشته است  ما سعی می کراکائر از د یل اول به

جدا کده هدر گدروه تو یدن فدیلم        از  ن»گویدن:   پردازیم  کراکائر در باب د یل اول می د یل دوم می

جلدوی   شود، کار تیمی در ایدا عرصده   گون را شامل می های ناهم ها و گرایش متلوحی از عالقه

نفد  خصوصدیاتی کده بدیا      برخورد خودسرانه با موضوع فیلم را گرفته، خصوصیات فردی را به

)همان(  ایا ستا درست است اما کراکائر بده ابعداد   « گذارد انن کنار می ها مشترک بسیاری از  دم

میدت  که برای ایدا تحقیدا بسدیار اه   -کنیم به ایا ابعاد  کنن  سعی می تر مسئله اشاره نمی پیچینه

سدازی نیسدتخ بحدث بدر سدر شدرایط        اشاره کنیم  بحث صرفاً بر سر کار گروهی در فیلم -دارد

سدازی را بدا    کنن  اگر کار گروهدی در فدیلم   پذیر می حسیِّ مشترکی است که کار گروهی را امکان

شدود  کدارگران یدک     سازی مقایسه کنیم ابعاد مسئله روشدا مدی   ی المپ کار گروهی در کارخانه

ها بدا المدپ،    کننن  نسبت  ن سازی براساس شرد وظایط معینی که دارنن کار می ی المپ کارخانه

ای در مورد فیلم صادق نیست  منظور ما ایا نیسدت کده در    نسبتی حسی نیست  اما چنیا مسئله

سازی شرد وظایط معیا وجود ننارد  منظور ما  ن است که اجدرای ایدا وظدایط نیداز بده       فیلم

سازی را در نظر بگیرین که ساخت موسیقی متا فیلمدی   درک متقابل   هنگ چیزی دارد از جنس

هدای   را به عهنه گرفته است  او باین جهان فیلم را حس کندن و ایدا حدس را از حریدا تکنیدک     

ی  ای کده در مدورد کارخانده     سازی انتقال دهن  تفاوت ایا شرد وظیفده، بدا شدرد وظیفده      هنگ

ناشدننی بدیا عوامدل فدیلم اسدت        س متقابل موجود اما بیانوجود حدر  ،سازی ذکر کردیم المپ

نورپرداز و تصویربردار و  هنگساز و حراد صحنه و دیگر عوامل فیلم باین چیدزی را درک کنندن   

شود که حس شود   راحتی قابل بیان نیست  اگر هم قابل بیان باشن د یل بر  ن نمی که با مفاهیم به

هدای جزئدی    دهن  بازیگر از حریا نسته در بازیگری نشان میایا مسئله خود را به بهتریا شکل 

شدود  او یدا شتصدیت را در کلیدتش      رو نمدی  ای با شتصدیت روبده   شنه تعییا مشت  و ازپیش

هایی که امتدناد تیدپ قیصدر را بده      فهمن  یک مثال از تحقیا ما: در برخی از فیلم فهمن یا نمی می

ها و کننو  ایدا   های رضاموتوری، گوزن خ مثالً در فیلمشود ای خواننه می گذارنن، ترانه نمایش می

سدرا و   کردن کامل مضمون فیلم توسط ترانده   تر از حس عبارت درست ها از درک کامل، و به ترانه

 کنن   ساز حکایت می  هنگ
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گدر ذهنیدت    تواندن بیدان   د یل ایا اشتراک حسی است که می سازی دقیقاً به گروهی بودن فیلم

اندن و بده همدیا د یدل      مل فیلم پیشاپیش توسط معناهای مشترکی احاحده شدنه  جمعی باشن  عوا

های معنایی مشترکی را که تو ین  گیری توانن جهت دیگر را درک کننن  پس سینما می تواننن یک می

شناختی خدود را   پذیر نیست بنمایانن  مسئله زمانی بیشتر وجه جامعه ها امکان فیلم بنون وجود  ن

انن، یعنی  هایی توجه کنیم که در ایا اشتراک معنایی سهیم به خیل عظیمی از  دم دهن که نشان می

تواندن   شود، نشان از  ن دارد کده سدینما مدی    ها فهم می که فیلم توسط  ن متاحبان فیلم  نفس ایا

از  هدای ارزشدی بتشدی از جامعده باشدن       گیری ای در جهت فهم اشتراک معنایی و جهت واسطه

م وارد بحدث در مدورد د یدل دوم کراکدائر شدویم  د یدل دوم را اگدر در کندار         تدوانی  جا می همیا

دهن در نظر بگیدریم، مسدئله    عنوان صنعت فرهنگ مورد مطا عه قرار می رویکردی که سینما را به

 شود  تر می روشا

پردازاندی کده صدنعت     دارد کده او را از نظریده    فرضی نظدری  در باب د یل دوم، کراکائر پیش

کندن    وضدود جدنا مدی    دانندن بده   داری مدی  های سلطه در نظام سرمایه یکی از مکانیسمفرهنگ را 

ی  های ذاتی موجود در درون کسانی که تحت سلطه گر همیشه به وییگی سلطه»گوین:  کراکائر می

تدوان بدا    )همان(  قصن داریم ایا عبارت را باز کنیم  منظور کراکائر را می« او هستنن متکی است

وجود  منه اسدت   ی معنایی مشترکی به باز کرد  به ایا معنا که پیشاپیش زمینه 1«اپیشپیش»ی  واژه

-هایی که منشدأ پدذیرش کاالهدای صدنعتی     ی نظریه کنن  اشکال عمنه پذیر می که سلطه را امکان

تبلیغات تحت چده  »دهنن:  داننن،  ن است که به ایا سؤال ساده پاسد نمی فرهنگی را تبلیغات می

ی معنایی پیشاپیش مشترک بدیا   پاسد به ایا سؤال بنون درنظرگرفتا زمینه 2«گیرد؟ شرایطی می

 پذیر نیست   پذیر امکان گر و سلطه سلطه

گر قرار  کراکائر کامالً متوجه ایا نکته هست که اگر مرکز ثقل تئوری خود را بر سیستم سلطه

حتدی  »گویدن:   ی فوق می ی جمله توانن به سؤال فوق پاسد دهن  وقتی کراکائر در ادامه دهن، نمی

ها که محصدول پروپاگاندنای خدا   بودندن، خصوصدیات ملدی        های جنگی فرمایشی نازی فیلم

تدریا شدکل نشدان     )همان(، به رادیکال« تواننن ساختگی باشنن کننن که نمی خاصی را منعکس می

فرهنگدی اسدت    ی معنایی پیشداپیش مشدترک    گر زمینه دهن که فیلم از هر نوعی که باشن بیان می

                                                           
1 Already 

 « ایا فیلم خیلی گرفته»گوییم  به همان معنایی که می« گیرد می» 2



 

 

 

 

 

 1393، شماره دو، پاییز و زمستان 21شناختی دوره مطالعات جامعه   134 

 

 

هایی کده ذیدل یدک جهدان      پذیر بودن برای  دم د یل مشترک بودن و درنتیجه حس ای که به زمینه

 های تبلیغاتی سیاسی نمایان شود   جمله فیلم پسننی ما توانن در هر فیلم عامه ارزشی هستنن، می

طح ظداهری  ی مشترک در س باین ایا نکته را همواره در نظر داشت که نمایان شنن ایا زمینه

شدنه   کننن، اصول اعتقدادی صدریحاً بیدان    ها منعکس می چیزی که فیلم»گیرد:  ها صورت نمی فیلم

هدای عمقدی تفکدر     باشدننخ یعندی  ن الیده    های روحی و روانی مدی  ها انعکاس گرایش نیست   ن

 ( 6)همان « اجتماعی که بیش و کم در زیر بعن ضمیر خود گاه قرار دارنن

 جو ی الت انتقام پذیرکننده ی شرایط اجتماعی امکانچهارچوب نظری: بررس

 ذکر دو نکته برای چگونگی انتتاب چهارچوب مفهومی ضروری است:

ای را تصور کنیم که جاهل در  ن در هماهنگی کامل  حور عینی شرایط اجتماعی ما باین به -1

ناختی را حرد ش که ایا مقصود حاصل شود، ایا سؤال روش اش قرار دارد  برای ایا با محیط

 مدن کده بدر مبندای  ن گدره،       وجود نمدی  بود گرهی به کنیم: جاهل اگر در چه شرایطی می می

شدود  مدا    ساز حاصدل مدی   روایتی شکل بگیرد؟ پاسد به ایا سؤال ازحریا حذف عوامل گره

 ل  شدرایط ایدنه  »ایم  منظدور از   نام نهاده«  ل محذوف شرایط اینه»ایا شرایط را در ایا مقا ه 

عبدارتی   گرفدت  بده   بود اصالً روایدت شدکل نمدی    شرایطی است که اگر موجود می« حذوفم

ی ایا تضعیط ایجاد شنه  هایی که در نتیجه ی تضعیط شرایط مذکور و گره واسطه روایت به

، شدرایطی را کده منجدر بده     « ل محدذوف  وضعیت اینه»گیرد  برای استتراج  است، شکل می

شدرایط  »ماندنه، همدان    کنیم  شرایط باقی نه است حذف میساز ش های روایت گیری گره شکل

ای   ل مذکور چیزی نیست جز محله  است  نشان خواهیم داد که شرایط اینه«  ل محذوف اینه

 سنتی که مصناقی است از گماینشافت تونیس 

ای است که جاهل در مواجهه  ی دیگر در انتتاب چهارچوب نظری، وضعیت روانی نکته -2

تدوان بدا    تریا حا ت می تریا و غیرمصناقی نین دارد  ایا وضعیت را در تئوریکبا شرایط ج

عبارتی ما از ایا عبارت کده   کنیم  به توصیط کرد  ما چنیا کاری نمی 1«بیگانگی»ی فنی  واژه

کنیم، بلکه سعی ما بر  ن است که نشدان   استفاده نمی« ابی در کننو دچار بیگانگی شنه است»

در پراکسدیس  «  ل محدذوف  شدرایط ایدنه  »ط و درنهایدت فروپاشدی   دهیم جاهدل بدا تضدعی   
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گدذاری   اش به چه شکل عناصر جهانی را که محاط بر خدودش اسدت، معندا و ارزش    روزمره

گذاری فر یننی خود گاهانه نیست  شتصیت  کنن  بنیهی است که منظور از معنا و ارزش می

را نشدان  « بیگدانگی »صدورری از  ان، اش با جه حور ناخود گاه و در پراکسیس روزمره جاهل به

شناسی نشان خواهیم داد که بده چده شدکل ایدا صدورر را بیدرون        دهن  ما در بتش روش می

 کشیم    می

 مبانی نظری

 آل محذوف: گماینشافت وضعیت ایده

که   دهن که وضعیتی اجتماعی ( نشان می1392یزدی  مطا عات ما در باب سینمای جاهلی )پاپلی

« هماهنگی کامل»است  منظور از « ای محله»ماهنگی کامل قرار دارد، وضعیتی جاهل با  ن در ه

عبارت دیگر، وجود  گیرد  به ی حضور  ن گره روایی شکل نمی واسطه شرایطی است که به

شود که اصالً فیلمی شکل نگیرد  ایا وضعیت   ل باعث می ای کامل و اینه وضعیت تعاد ی محله

  ل تلقی کرد   توان  ن را یک گماینشافت اینه عیتی است که می، وض«وضعیت صفر» ل یا  اینه

« ی خصوصدی  حوزه»و « فردیت»ای است که مفاهیمی ماننن  اجتماعی  بننی گماینشافت شکل

ها عقاین متفاوتی دارنن و قائل به  انسان»بگوین: توانن  نمی در  ن معنا ننارد  یک  دم گماینشافتی 

با رسم و سنت احاحه شنه است و در »، چرا که در گماینشافت «نهای ارزشی متفاوتی هستن نظام

عبارتی فرد، هویتی فراتر از هویدت گروهدی ندنارد      (  به585: 1938)پا مر « ور است گروه غوحه

فهمیدن کده پدیش از افدراد وجدود داردخ افدرادی کده         1ارگانیسدمی فرافدردی  »گماینشافت را باین 

بیدان دورکیمدی در    (  بده 213، 1955)هبر ده  « شدود  مدی هایشان توسط حبیعت گروه متعدیا   نقش

را « محلده »گماینشافت تفاوتی بیا وجنان فردی و وجنان جمعی وجود ننارد  تونیس مشتصداً  

تداریتی مدننظر   -(  محله در وجه مصدناقی 28، 2001دانن )تونیس  یکی از صور گماینشافت می

یدابی   کنندن  ایدا هویدت    یابی مدی  هویت ایا مقا ه گماینشافتی است شهری که افراد خود را با  ن

ی  مدا بچده  »، یدا  «ی سدنگلجم  ما بچه»دهن:  ای بودن نشان می محله« ی بچه»خود را در عبارت 

 «  بادم نازی
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حور خدا،، مبدیا    حور عام، و محله به نبود هویتی فراتر از هویت گروهی در گماینشافت به

شدود   بدرو    مشدت  مدی  «  بدرو »وم بننی اجتماعی است که با مفهد  حضور چیزی در ایا شکل

و « وجدنان فدردی  »عبارتی از یگدانگی   های ارزشی و به مفهومی است که از همگانی بودن مطلا

دیگدر   شود  تالش برای حفظ  ن نیز از شناخته بودن افدراد ندزد یدک    حاصل می« وجنان جمعی»

دیگدر را   همده هدم   »   نویسدن:   ای می شود  جعفر شهری در مورد فضای اجتماعی محله ایجاد می

ای   مننن  به همیا سبب هم بود که هر واقعده  های یک درخت به حساب می شناختنن و شاخه می

رسین و هر حکایدت در اندنک    شن و به احراف می از هر کس در شهر تا کمتر از ساعتی شای  می

  مدورد  ی ابهامی برای کسی از شت نمود  چه نقطه منتی دهان به دهان گشته همه جا را پر می

شدان   بحث باقی نماننه بود و همیا بود سن راه اها ی در کارهای زشت و ناپسنن که غرور  بروی

نظدر   ای بده  ی حرفده   من، چنان که در تهراندی اصدیل هرگدز دزد و هیدز و بدنکاره      در گرو  ن می

قدنری فرافدردی    ای بده  بننی اجتماعی محلده  عبارتی شکل (  به48=49، 1371)شهری « رسین نمی

دهن  خروج از  ی ارزشی و عملی مشتصی قرار می ست که نفس وجود  ن، افراد را در محنودها

 اعتبار شنن نزد اعضای محله است    معنای بی  ن محنوده به

1بیگانگی 
 

توانن در نظم  ها شت  نمی ی  ن واسطه منظور از بیگانگی در ایا مقا ه حرق متتلفی است که به

ر از نظم اجتماعی جنین در ایا مقا ه، نظمی است که روابط اجتماعی جنین جذب شود  منظو

شود باین به ایا نکته  ای گماینشافتی را در هم ریتته است  وقتی از بیگانگی بحث می محله

اگر قرار »نویسن:  روییم  ویلنر می تریا واکنش در برابر شهرنشینی روبه توجه داشت که با عام

های نویسننگان و منتقنیا اجتماعی به  در پس واکنشدنبال مضمون کلی روشنی که  بود به

« توانستیم  ن را در مفهوم عام بیگانگی بیابیم شهرهای بزرگ قرن نوزده نهفته است بگردیم، می

بیگانگی حبقات »پردازد:  (  ویلنر سپس به برشمردن مصادیا بیگانگی می33-34، 1991)ویلنر 

(  ما 34)همان، « ، بیگانگی کارگران از کار2فرد از خود دیگر، بیگانگی فرد از فرد، بیگانگی از یک
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از  xگوییم  چه برای ما مهم است  ن است که وقتی می  ن 1شویم  ایا مسئله نمی  وارد ابعاد نظری

y  بیگانه است، در عمل )پراکسیس( چه نسبتی بیاx  وy  برقرار شنه است 

یانه نسبت به جهان اجتماعی شدنه اسدت    جو جاهلی است که وارد فاز انتقام xی ما  در مقا ه 

، مسدئله را  «ابی در فیلم کننو با جهان مدنرن بیگانده شدنه اسدت    »ا مثل  اما ذکر ایا جمله که فی

چه که ما به دنبا ش هستیم، عملیداتی شدنن ایدا بیگدانگی اسدت  در بتدش        کنن   ن روشا نمی

 کنیم    ل عملیاتی میایم نشان دهیم که ایا نسبت را به چه شک شناسی سعی کرده روش

 شناسی روش

ها را داده بودیم،  های قبلی وعنه روشا کردن  ن ما در ایا بتش باین دو مسئله را که در بتش

چگونگی عملیاتی کردن نسبت جاهل با جهانی  -2ایضاد بیشتر مفهوم بازنمایی  -1حرد کنیم: 

 که او را احاحه کرده است 

شناسدی سدینما:    رویکرد نظری به جامعده »را در قسمت ی  ن  که وعنه-ی اول  در باب مسئله

شناسدی سدینما و    باین گفت که عمنتاً بازنمایی را چه در جامعده  -داده بودیم« رویکرد کراکائری

معلو ی بیا واقعیت اجتماعی و اثدر ادبدی یدا     -شناسی ادبیات، به معنای تقارن علّی چه در جامعه

چده در قا دب مارکسیسدتی و چده در قا دب       -نمدایی  کنندن  ایدا تلقدی از باز    سینمایی تلقی می

عبارتی، در ایا تلقی از بازنمایی، همواره با  حور یقینی توجیه شود  به توانن به نمی -ساختارگرایانه

را نتیجه  yباین اثر هنری  xرو هستیم که بر چه اساسی واقعیت اجتماعی  پاسد روبه ایا سؤال بی

عنوان بازنمای عیا به عیا واقعیت اجتماعی در مقام معلدول ایدا    دهن  اما زمانی که فیلم را نه به

رو  پاسدد مدذکور روبده    گیریم با سدؤال بدی   عنوان تفسیری از واقعیت در نظر می واقعیت، بلکه به

ا مللی بودن ایا دو مثال از  تر خواهن کرد  بیا ا مللی مسئله را روشا شویم  ذکر دو مثال بیا نمی

ی  هیم ایا نقن به ایا فهم از بازنمایی صرفاً در مورد  ثاری کده دربداره   ن جهت است که نشان د

 صادق نیست، بلکه نقنی ذاتی است   انن سینمای ایران تأ یط شنه

( و یادداشدت  وسدیا   1977)رایدت   جامعده   بندنها و  ششلولکافی است  ثاری جهانی ماننن 

( را بررسی کندیم  ایدا  ثدار    277-279، 1381ی گنار، بونوئل و پازو ینی )گلنما  گلنما درباره

رو  شدناختی روبده   کننن، با مشکلی روش عنوان دستگاهی تفسیری بررسی می مادامی که فیلم را به

                                                           
 (1380یا مفهوم رجوع کنین به: )مساروش برای  شنایی عمیا از تبار ا 1
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کننن، هم شأن شناختی فیلم را  نیستنن  اما زمانی که فیلم را معلول واقعیت خارج از فیلم تلقی می

دهنن: به چه علت فدالن   ل ساده نشان میکننن، هم ناتوانی خود را در پاسد به ایا سؤا حذف می

ساختار اقتصادی ضرورتاً با فالن شکل سینما انطباق دارد؟ جان استوری در نقن گدذرایی کده بده    

« ی تنداظر  ای کاهننه دربداره  نظریه»کنن:  کنن، از عبارتی وافی به مقصود استفاده می رایت وارد می

هدای   خواهن بیا تحوالت سینمایی و برهه میای است که  (  منظور او نظریه134، 1390)استوری

ی کمدابیش   رایت با استناد بده نظریده  »تناظر برقرار کنن:   متفاوت واقعیت اجتماعی خارج از فیلم

میدزان زیدادی تضدعیط     یافدت او را بده   ای که درواق  صالبت ره ی تناظر )نظریه ای درباره کاهننه

ی  هدای متفداوت توسدعه    وسترن با یکی از برهده  شود که هر یک از انواع فیلم کنن(، منعی می می

شکلی مکانیکی  اقتصادی  مریکا تناظر دارد )همان(  ایا مسئله، یعنی برقراری ارتباحی تناظری به

 در مورد یادداشت مذکور از گلنما هم صادق است   

 ای که در باب سینمای ایران بدا چندیا فهمدی از بازنمدایی نوشدته      بنیهی است که  ثار ایرانی

( را در نظر بگیرین: 1344ی گنج قارون ) انن نیز دارای ایا مشکل هستنن  ایا عبارات درباره شنه

ی جنیدن سانسدور،    نامه به نمایش در منه است، یعنی در سال تصویب  ئیا 1344فیلم در سال »

ودو و یدک   وهشت مرداد سی ودو  و دوازده سال پس از بیست دو سال بعن از پانزده خرداد چهل

راستی بتواهن  کنن که اگر بورژوازی به وزیرخ اعالم می ال پس از ترور حسنعلی منصور نتستس

هدا تمکدیا کندن      بمانن، باین به فرهنگ و مردم  نان عنایت داشته باشن و به اعتقادات و رسوم  ن

خدورده اسدت، درعدو       ی داخلی تنها، بیمار، فرتوت، عصبی و ضدربه  زیرا بورژوازی در عرصه

انن  یعندی   بنیه، زننه و فعال ایستاده های پیاپی، سا م، قوی رشن، باوجود شکست به حبقات رومردم 

(  نقنی کده بده ایدا رویکدرد وارد     167، 1365نیاد  )تهامی« ی باروت است جامعه بر روی بشکه

است، با نگاه انتقادی به روابطی که نویسننه در نقل قول فوق بیا اثر و اتفاقدات سیاسدی برقدرار    

تریا محور ایا نقن در نبدود هرگونده ارتبداط ضدروری بدیا ایدا        مهمشود   کنن، مشت  می می

شن، یدا   ترور نمی 1343اتفاقات و محتوای گنج قارون است  گویی اگر حسنعلی منصور در سال 

 داد   افتاد، گنج قارون تصویری دیگر از حبقات اجتماعی ارائه می اتفاق نمی 1342پانزده خرداد 

ا مثدل   شدود  فدی   عنوان دستگاهی تفسیری در نظر بگیریم ایا مسائل حل مدی  نما را بهاگر سی

کده  -جای برقراری ارتباط مکانیکی بیا فیلم و وقای  سیاسدی دوران   برای بررسی گنج قارون، به

بایدن ببیندیم خدود فدیلم چگونده جهدان اجتمداعی را تفسدیر و          -کندن  چیدزی را تبیدیا نمدی    هیچ
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غم و با تب  محبوبیدت   بی و از ایا حریا بفهمیم که محبوبیت شتصیت علیکنن  گذاری می ارزش

 کارگیری رویکرد کراکائر    ای استخ ایا یعنی به ی جمعی بینی او مبیا چه روحیه جهان

مشدت   « بیگدانگی »ی  ن را در انتهای قسمتی که با عندوان   که وعنه-ی دوم  در باب مسئله

ته اشاره کنیم که برای عملیاتی کردن مفهوم تئوریک بیگدانگی،  باین به ایا نک -کردیم، داده بودیم

کنیم و  کنیم  ما همراه با شتصیت حرکت می اش رصن می جاهل را پالن به پالن در عمل روزمره

کنیم داوری ارزشی او را نسبت به جهانی که او را احاحه کرده اسدت، از حریدا تحلیدل     سعی می

 -ا تحلیل در بتدش روش تحقیدا مشدت  خواهدن شدن     که چگونگی ای-ها  ها و کنش دیا وگ

 دریابیم   

یدا  « جدو  الت انتقدام »مانندن   1نتزاعدی های ا بننی جای مقو ه امتیاز ایا روش در  ن است که به

های شتصیت و  ی کنش  حظه به و مقوالتی از ایا دست، با رصن کردن  حظه« الت ازخودبیگانه»

 -شدود  فدیلم ارائده مدی    2مکدانی -قا ب بستر زمدانی  که در-ی  ن  شرایط اجتماعی باورپذیرکنننه

 شود    تحلیلی انضمامی و ملموس از جهان اجتماعی تصویرشنه در فیلم ارائه می

 روش تحقیق

 ها سطوح تحلیل فیلم

گیرنن  ایا سه سطح یک  های مورد بررسی در ایا تحقیا در سه سطح مورد بررسی قرار می فیلم

زمان در تحلیل  حور هم شونن، بلکه به جناگانه بررسی نمی سازننخ به همیا د یل کلیت را می

 ی نظری دارد  ها صرفاً جنبه ی  ن   برشمردن جناگانهها حضور دارنن   فیلم

عبدارتی در ایدا    پردازد  به رنگ فیلم می ساختار روایی کلی فیلم: ایا قسمت به تحلیل پی -1

شدود   ای روبرو می وحی فیلم با چه مسئلهپردازیم که الت یا   ی تحلیل به ایا مسئله می شیوه

شود و با انتقام  رو می ی ناموسی روبه ا مثل قیصر با یک مسئله کنن  فی و چگونه  ن را حل می

 کنن  اش را حل می و انتحار مسئله

                                                           
ها را بیدان   های  ن کنن اما تفاوت های چنن فیلم دال ت می ای است که بر شتصیت ، واژه«انتزاعی»ی  جا واژه در ایا 1

، «جدو  الت انتقام»ها( و ابی )در کننو(، ذیل مفهوم  ا مثل قرار دادن قیصر، رضاموتوری، قنرت )در گوزن کنن  فی نمی

 شود   ها می های ایا شتصیت حذف تفاوت باعث

2 Setting 
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ها و میزانسا هدر سدکانس    ها: در ایا قسمت به دیا وگ بررسی سکانس به سکانس فیلم -2

عنوان واحن تحلیل  ن است که هدر سدکانس یدک     تاب سکانس بهشود  علت انت پرداخته می

توان منطا ساختار روایی فیلم را  واحن روایی مجزا است و درنتیجه با تحلیل هر سکانس می

 که در قسمت اول به  ن اشاره کردیم، دریافت   

یلم است که ای در ف ای، امور غیرسینمایی ی زمینه ای اثر: منظور از بننه ی زمینه تحلیل بننه -3

ا مثدل در فدیلم قیصدر     کنندن  فدی   پدذیر مدی   رنگِ فیلم را معرفی و یا امکدان  ها و پی شتصیت

سازی بر روی دیوار، امدور   ی نواب، کار کردن قیصر در  بادان، وجود پوسترهای بنن بازارچه

 هدا را معرفدی   های فیلم، هدم  ن  منن کردن شتصیت منن و مکان هستنن که با زمان ای ای زمینه

کننن  اهمیت ایا بتش در  ن اسدت کده نسدبت بدیا      شان را باورپذیر می کننن و هم کنش می

 دهن    ای که او را احاحه کرده است نشان می الت و  وحی را با جهان اجتماعی

در ایا تحقیا از تحلیل محتدوای کیفدی اسدتفاده شدنه اسدت  بدا اسدتفاده از ایدا روش بده          

ترتیدب   ایم   مراحل کنگذاری نظری که بده  ها پرداخته بننی  ن هها و مقو  کنگذاری محتوای فیلم

عبارتنن از کنگذاری باز، کنگذاری محدوری و کنگدذاری گزینشدی اجدرا شدنه اسدت  مراحدل        

ی  شکلی که در کنگذاری باز کلیده  برد، به ترتیب سطح انتزاع تحلیل را باال می کنگذاری نظری به

شدود، بده    بننی بیا مقوالت برقرار مدی  حوری او ویتشودخ در کنگذاری م مقوالت استتراج می

شدودخ و   شنه در کنگذاری باز به مقوالت اصلی و فرعی تقسیم می ایا معنا که مقوالت استتراج

(  177-183، 2002 ین )فلیک  دست می ی اصلی تحقیا به در نهایت در کنگذاری گزینشی مقو ه

عبدارتی   است  بده   ح تحلیل مذکور انجام شنهکنگذاری با استناد به سؤاالت تحقیا و در سه سط

گیرد که درگیری عداحفی   ها مورد بررسی قرار می در سه سطح تحلیل فوق صرفا وجوهی از فیلم

بندنی مقدوالت براسداس     و روانی  وحی یا الت را با جهان اجتماعی منرن نشان دهدن  او ویدت  

مقوالتی که بر ساختار اجتمداعی  است  براساس رویکرد نظری،   رویکرد نظری تحقیا انجام شنه

شدوننخ مقدوالتی کده     عنوان مقوالت اصلی در نظر گرفتده مدی   کننن به شنه در فیلم دال ت می حرد

کده  « اعتماد متقابل»ی  ا مثل مقو ه شونن  فی پذیر می ها امکان ی حضور  ن واسطه مقوالت فرعی به

پذیر  امکان« ای روابط محله»ون شود بن از دیا وگ بیا داش حسا و حاج محمنتقی استتراج می

هدا   ی فرعدی   فدیلم   مقو ده « اعتمداد متقابدل  »ی اصلی است و  مقو ه« ای روابط محله»نیست  پس 

هدای اول و   گوین برحسب سکانس حور که  سابرگر می انن، نه  ن سکانس به سکانس تحلیل شنه
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یعنی سطح -ر روایی اثر (خ چرا که هنف ایا تحقیا صرفاً تحلیل ساختا48، 1379 خر ) سابرگر 

عداحفی  دوحی و الت درون فدیلم اسدت  ایدا      -نیست، بلکه ورود به جهان ارزشی -اول تحلیل

دهن و نه صرفاً در  غاز و پایان اثر  درنهایت از حریا  جهان، مظاهرش را در تمامی فیلم نشان می

هدا،   ل فدیلم رسدیم کده  ن را در بتدش تحلید     برقراری ارتباط بیا کدنها بده متدونی منسدجم مدی     

 ایم    گیری  ورده ها و نتیجه بننی جم 

ها برای بیرون کشیدن معنای عینی فیلم  متنی: برقراری ارتباط بین دیالوگ روش درون

 ی مقوالت  و ساخت شبکه
کنن که در داخل خود متا  هایی عمل می متنی: ایا روش با اتکا به تقارن روش تطبیقی درون

دهن  ای که شت  به چیزی نسبت می ذهنی  ها معنای ارزشی رنوجود دارد  از حریا ایا تقا

 شود  با ذکر مثال زیر مسئله روشا خواهن شن  شکلی عینی استتراج می به

ای که قرار اسدت بدا    زده به دختر روستایی ( مردِ غرب1354نام دفاع از ناموس ) در فیلمی به 

 « خوری درد ده میتو زن اجتماع نیستی، تو به »گوین:  او ازدواج کنن می

ی دو مفهوم اجتمداع و   در ایا جمله بیا اجتماع و ده تقارن معکوس وجود دارد   نا یز رابطه

ی عبدارت،   شدود  گویندنه   ی  ن مدی  ده در ایا عبارت، منجر به درک عینی نظام ارزشدی گویندنه  

ان بده اجتمداع   دانن  ده، اجتماع نیست  پس، هر صفتی که بتو اجتماع و ده را دو مفهوم متضاد می

نسبت داد، ده، فاقن  ن است  اجتماع خوب است، ده بن است  پس زن اجتماع زن خدوبی اسدت   

های موجود در فدیلم، معندای اجتمداع فهمیدنه      اما زن ده بن است  به همیا منوال از حریا تقارن

خیلدی  »گویدن:   کندن، مدی   شود  قبل از ایا عبارت، مرد به زن که از خوردن مشروب امتناع می می

 ل مدا باشدی، بایدن     خوای زن ایدنه  زشته یه خانوم باشتصیت بلن نباشه مشروب بتوره، اگه می

خوام کده بتدونم ببدرمش تدوی اجتمداع        مشروبو مثل خانومای اشرافی بتوری     ما یه زنی می

 «   که باعث ننگ و سرشکستگی ما باشه چی بنونه، نه ایا رق ، قمار، شنا، همه

ردن ایا عبارات بدا عبدارت قبلدی، معندای اجتمداع ندزد شدت  روشدا         رو ک از حریا روبه

شود: اجتماع جایی است که اگر در  ن کسی مشروب خوردن، رقصینن، قمدار کدردن، و شدنا     می

شود  حال سؤال  ن است که مصدناق عیندی    کردن را بلن نباشن، موجب سرشکستگی دیگران می

دهن: تهران  تهران یعنی اجتماع با  یلم به ما میایا اجتماع چیست؟ پاسد ایا سؤال را هم خودِ ف
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یابدن   ها تا جایی ادامه مدی  دهن  ایا تقارن ی عبارات فوق به  ن نسبت می تمام کیفیاتی که گویننه

کننن  هنف از کنگذاری نیز  دیگر را معنا می ای از مفاهیم تشکیل شود  مفاهیمی که یک که شبکه

بندنی   ی تحقیدا او ویدت   که مقوالتش بدر حسدب مسدئله    ای دقیقاً ساخت ایا شبکه است  شبکه

 شونن   می

ها در جهت ساخت فرآیند تحوالت الگوی  متنی: برقراری ارتباط بین فیلم روش بین

 الت و جاهل

یک ای که او را احاحه کرده است، در  متنی نسبت الت را با جهان اجتماعی روش تطبیقی درون

دنبال بررسی ارتباحی هستیم که از حیث نسبت  متنی به اکنن  در روش تطبیقی بی روشا می فیلم

ها برقرار شنه است  برای بررسی ایا ارتباط دو  بیا فیلم « کنننه جهان اجتماعی احاحه -الت»

دست  منه است،  کار انجام شنه است: اوالً بسط و گسترش یا افول مقوالتی که در یک فیلم به

های جنینتر باعث  شنه در فیلم یاً در مواردی مسائل حردانن، ثان های دیگر دنبال شنه در فیلم

ها  ایم نکاتی را ببینیم که ضما بررسی  ن تر بررسی کرده هایی که پیش شنه است که در فیلم

 کنیم   ننینه بودیم  هر کنام از ایا دو کار را با ذکر مثال روشا می

 متنی  بینمتنی و  های درون استفاده از امکانات عینی روایت در تحلیل

دار شنن  حور خا،، با مسئله شنه در ایا مقا ه به های بررسی حور کلی و فیلم جاهلی به  فیلم  

ی  شود که در بررسی کلیه یابنن  ایا مسئله باعث می شونن و امتناد می اقتنار جاهل  غاز می

رسینه  هایی ماننن کننو که امکان جذب الت در جامعه به حناقل خصو، فیلم ها و به فیلم

بود، الت احساس  ساختار اجتماعی اگر چگونه می»است، همواره ایا سؤال را مننظر قرار دهیم: 

ما همواره باین ایا امکان عینی را در حول کار در نظر داشته «  کرد؟ بیگانگی یا عنم جذب نمی

ا هر چه ی زمانی مورد بررسی ر دار شنن اقتنار الت و جاهل در حول بازه باشیم تا عما مسئله

که مکرراً در حول تحقیا مورد استفاده قرار «  ل محذوف وضعیت اینه»بیشتر دریابیم  عبارت 

 ی در نظر گرفتا ایا امکان عینی حرد شنه است  واسطه گیرد، به می
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 ها تحلیل فیلم

 (1349رضاموتوری ) -1

ن احالع مسئو یا اتفاق دوستش بنو به ،رضا که خود را به دیوانگی زده است ی داستان: خالصه

جوان  ،زنن  از سوی دیگر فرد برد می ای دست شود و بعن به کارخانه از تیمارستان خارج می

ها به تیمارستان  منظور تحقیا در مورد زننگی دیوانه ای که به او بسیار شباهت دارد، به نویسننه

زننگی اشرافی شود  از حرف دیگر رضا وارد   ین و در تیمارستان جایش با رضا عو  می می

شود و قصن تحویل  می -فرنگیس –شود  او بعن از چننی عاشا نامزد نویسننه  نویسننه می

رباینن   ها را می کننن و پول شنت مجرود می ها را دارد که دوستانش او را در دام انناخته و به پول

ی ننارد با یک کنن که با موتور خود را به فرنگیس برسانن و چون حال عاد رما سعی می رضا بی

  شود کنن و کشته می کامیون شهرداری تصادف می

دهن  در ایا فدیلم   رضا موتوری امتناد فروپاشی اجتماعی تیپ قیصر را نشان می: تحلیل فیلم

بده هدر کدی گفدتم     »گفدت:   نیست  رضا دزد است  اگر قیصدر مدی   روییم که اهل کار هبا التی روب

ی  گوین  نه به ایا د یدل کده ایدا جملده     رضا ایا را نمی ،«نوکرتم با خنجر کوبین تو ایا جیگرم

فر  رضدا اسدت     گوین پیشاپیش پیش چه قیصر می بلکه به ایا د یل که  ن ،قیصر را قبول ننارد

حال، رضا موتدوری را    کنن  باایا خودِ رضا به کسانی که با او در دزدی شریک هستنن، خیانت می

گوین ایا شتصدیت را بایدن      فیلم از همان  غاز به ما میتوان یک الت دزد فهمین سادگی نمی به

  تیتراژ رضدا موتدوری   خاحر تیتراژ فیلم بهکنیم؟  تری فهمین  چرا چنیا ادعایی می شکل پیچینه به

 کنن   دهن بیان می نشان میفیلم چه را که  ماهیت  ن

ر تارید سدینمای  ی عطط مهمی د ی مرد تنها: رضا موتوری، از یک جهت نقطه تیتراژ و ترانه

ی نویا ایران که نقشی محوری در معرفی شتصیت و فضای فیلم  که او یا ترانه خ چراایران است

دهن کده در   شود نشان می داشت، در ایا فیلم خواننه شن  ایا ترانه که در تیتراژ فیلم خواننه می

د دارد  متا ترانده  روییم که معنایی فراتر از صورت ظاهری خو هایا فیلم با فضا و شتصیتی روب

 از ایا قرار است:

 یه مرد بود یه مرد/ مثل یک خواب کوتاه/ مثل یک کوه بلنن/ صنا/ با صنای بی

 یه مرد بود یه مرد /هبا پاهای خست با چشمای محروم/ با دستای فقیر/

 افتاد روی خاک خاموش شن ستاره/ نشست توی چشماش/ شب با تابوت سیاه/
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 تنهای تنها غمگیا بود و خسته/ پشت سرش/ هرگز مونن/ شم نمی هسای

 ی  ب ی  ب، قطره قطره، قطره، قطره نرسین تا ببینه/ به عکس یه چشمه/ هاب تشنه/ با  ب

 صنا، صنا، صنای پا، صنای پا فتاد تا بشنفه/ا ایا حرف، اون حرف/ می تپش/ در شب بی

است  ایا ترانده در   شنت تراژیک ی به مشت  است که ایا ترانه، وصط یک دنیای مردانه

ی  همراه اسدت بدا چهدره    ،تیتراژ، همراه است با تصاویری از عاقبت رضا موتوری در انتهای فیلم

رضایی که مرده است  اهمیت ایا تیتراژ در  ن است که یک موضوع عام را در یک  اوخ  ود  خون

ک اسدت  ایدا یدک    ی تراژید  دهن  به چه معنا؟ موضوع ترانده، تنهدایی مردانده    امر جزئی قرار می

دانستیم کده مصدناق عیندی تنهدایی      به ایا معنا که اگر فیلمی در کار نبود نمی خموضوع عام است

نشدانن:   ی عام را در یک مصدناق عیندی مدی    چیست  فیلم، ایا مسئله شنه در ترانه حرد تراژیک

ا تواندن مصدناق اید    دهن که زننگی یک الت و فقط یدک الت مدی   رضا موتوری  فیلم نشان می

 تر: مرد یعنی الت و نه چیز دیگر    و به بیان روشا تراژدی باشن 

کنن  الت حامل معندایی اسدت کده خدود،  ن را      رضا موتوری فهم جنینی از الت ارائه می 

ای اتفاق افتاده اسدت کده    یابن  تراژدی اش و نه در سطحی خود گاه درمی صرفاً در زننگی عملی

کندن    ی فیلم حدرد مدی   تر  ن را ترانه ما صورت خود گاهانهشود ا در زننگی عملی الت دینه می

 شود    اوج چنیا وضعیتی پنج سال بعن از رضا موتوری در کننو دینه می

امدا   ،ایا وضعیت تراژیک چگونه وضعیتی است؟ در قیصدر هدم وضدعیت تراژیدک داشدتیم     

روزگدار پدر   »مش را از جویانه  قیصر توانست انتقدا  تراژدی او توأم بود با موفقیت در کنش انتقام

در  ،خدورد  چداقو مدی   خمیرد بگیرد  اما رضا موتوری به تحقیر میزتریا شکل می« نامردی و کثافت

گذارندن  چدرا؟ بده چده د یدل رضدا        دهن و جسنش را در ماشیا حمل زبا ه مدی  خیابان جان می

قیصدر  هویدت  ز تدر ا  هویدت رضدا پیچیدنه   به ایا د یل که توانن ماننن قیصر قهرمانانه بمیرد؟  نمی

دانست که چه چیزی در ایا دنیا از دسدت رفتده اسدت  حبیعدی اسدت کده        است  قیصر کامالً می

ی  هدای مردانگدی سدنتی در همده     بود که حامدل ارزش  یافتهای پرورش  بنانن  چرا که در خانواده

کدش دیدروز و    خدور و قمده   داداش عدرق  زنگ بدود و خدان   دایی پهلوان صاحب ابعادش بود  خان

ای رشدن   های مردانه رشن کرده بود  اما رضا در خانواده ر امروز  او در غلظتی از ارزشخیِ قصاب

 ساز نیست    های مردانه هویت  حا  ارزش ای برای او به کرده است که ذره

فروش که بعناً دزد شنه است  کسی که هیچ اقتدناری در   پنر او کیست؟ حاج محسا پشکل

ویش برای رسینن به حناقل اقتنار اجتماعی ایا بوده است کده   رز یگانهجا نناشته است و  هیچ
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نشدنه    رزویی که با اخراج رضا از منرسده بدر ورده   خی پسرش شود رئیس انجما خانه و منرسه

مانن  او حتی دزد خوبی هم نبوده اسدت  شدش بدار رفتده دزدی و هدر شدش بدار او را         باقی می

ی او در دزدی باعث شنه است که حتدی ندزد زندش    انن  زنی هم که گرفته دزد است  نابلن گرفته

بهادری و نه پدنری کده    داداش بزن دایی پهلوانی دارد، نه خان اعتبار باشن  پس رضا نه خان هم بی

   پنناری کنن ذات بتوانن با او هم

هدای  وحیانده را در او نهادینده نکدرده      است کده ارزش  ای رشن کرده بنابرایا رضا در خانواده

« حدس »کنن  رضدا   موتوری را به یک قیصر ناخود گاه تبنیل می مسئله است که رضااست  همیا 

رواندی  -ی روحدی  دانن چه چیزی  اما نتیجه کنن که چیزی را از دست داده است، اما دقیقاً نمی می

کنن  ایا نتیجه، خالیی است کده خدود را در    از دست دادن  ن چیز نادانسته را در خود حس می

دهن  کافی است به توصیط رضا از نسدبتی کده بدا موتدور برقدرار       ور نشان مینسبت رضا با موت

 گوین: کنن، توجه کنیم  رضا در مورد موتور به فرنگیس می می

دونی وقتدی   کنه وقتی نیگاش میکنه  تو نمی خوب نیگاش کا  انگار جون داره   دم حظ می»

هدای زیدر بازارچده     ه نباشه، وقتی بچهقراض بننه  وقتی عباس شه به چه چیزایی دل می  دم تنها می

شده نده    ره  نده سدردیش مدی    دی می مونه  هروقت بهش گاز می نباشا، ایا الکردار عینهو بره می

شه  خالصه رودرواسی نناره  یعنی شرم و حیا حا یش نی  همیشه یده جدوره  وقتدی     گرمیش می

شدینما   وقتی روش می که خوره  ما عاشا صناشم، رودرواسی از جاش تکون نمی خراب شه بی

   «شنوفم  انگار تو ایا دنیا نیستم ای رو نمی دیگه هیچ صنای دیگه

مگر ایا تنهایی «  بننه شه به چه چیزایی دل می دونی وقتی  دم تنها می تو نمی»گوین:  رضا می

قراضده   کنن؟ مگر نبودن عباس چیست و چه کیفیتی دارد که رضا را به ایا شکل عاشا موتور می

خدراش موتدور را بده     که صنای گوش کنن رو می بههای زیر بازارچه او را با چه بحرانی رو هو بچ

قیصر داشت پاسدد بده ایدا     ی روحیه ای ماننن دهن؟ اگر رضا روحیه بودن در ایا دنیا ترجیح می

هایی داشته باشن تدا خوشداینن شدود  ایدا      تر بود  برای قیصر زننگی باین وییگی سؤاالت روشا

دنیدای پدر   »فهمدیم کده  ن    حور؟ ما تقریبداً مدی   هبرای قیصر روشا بود اما برای رضا چ ها وییگی

یابیم که رضا به چه د یل با ایا  راحتی درنمی هایی دارد  اما به قیصر چه وییگی« نامردی و کثافت

عبدارت دیگدر،    که قیصر است  بهدانن نمیدنیا تا ایا حن مشکل دارد  ادعای ما ایا است که رضا 

ود جهان ارزشی او برای خدودش روشدا نیسدت  بده همدیا د یدل سدیر خود گداه شدنن او          حن
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های توی خیابان برتر اسدت    «قرتی»تر از قیصر است  برای قیصر واضح است که اعظم از  پیچینه

  امدا  بدود  ور بدودن بدنیهی    حور که کار کردن و ندان  ، همانبودارزشی بنیهی  قیصرنجابت برای 

شدود  دختدری کده     انن  رضدا عاشدا فدرنگیس مدی     ها از بناهت خارج شنه برای رضا ایا ارزش

شنت غیرتی است   که عاشا چنیا دختری شنه، اما به مصناق بارز دختر قرتی است  رضا با ایا

« حرفده »کنن اما با ایا  دانن که عشا به چنیا دختری چه اقتضائاتی دارد  رضا دزدی می گویا نمی

 خ«د  فقط از فرارش خوشدم مدی  »گوین که  ای نیست  خودش می حرفه ین  رضا یک دزد  کنار نمی

 خواهن  گویی دزدی را فقط برای هیجانش می

های دیگر بازارچه هم به همیا وض  دچارنن  مادر رضدا بده    یابیم که  دم می با کمی دقت در 

گدران و حتدی   دانن و به همیا د یدل  ن را از دی  رود اما سینما رفتا را امری بنیهی نمی سینما می

کنن  ممن ا کی که الت محل است به فکر  مریکا اسدت  شداحر ندانوایی کده در      پسرش پنهان می

را به  محله های ایرانی و خارجی، عکس پهلوانان قنیمی ی مطرد شنن انواع و اقسام ستاره زمانه

ای  گوین، یک خبرکش حرفده   من می رویی به رضا خوش دیوار نانوایی چسباننه است و با خوش

های پهلوانی چیست  رضا فرزندن   دهن  معلوم نیست نسبت او با ارزش است  شاحر رضا را  و می

شدنت از دوران   بده  اش ای است کده غایدات ارزشدی    چنیا وضعیتی است  فرزنن جهان اجتماعی

   تر است  قیصر نامشت 

بده  »ی  ظده ایا  ح«   ین به خود می»ی خاصی  ی مهم در مورد رضا  ن است که در  حظه نکته

ای اسدت کده او را    ، مبیا خود گاه شنن الت به موقعیدت خدود در جهدان اجتمداعی    «خود  منن

ای  کنندنه،  حظده   ی خود گاه  ورد،  ن  حظه ای که رضا را به خود می احاحه کرده است   ن  حظه

بدا  پرستی  رضدا در دانسدینگ    های  وحیانه پیونن دارد: ناموس تریا ارزش است که با یکی از مهم

شدود و از جدوان و    کننن درگیر می ای که از فرنگیس تقاضای رق  می رسینه دوران به جوانان تازه

ای اسدت کده    ای فیزیکی نیسدت، مسدئله   خورد  ایا کتک خوردن صرفاً مسئله رفقای او کتک می

شدود کده در ایدا     کنن  رضا متوجه می رضا را از شکست خود در جهان اجتماعی جنین  گاه می

 نین دیگر اقتناری ننارد  جهان ج

کندن،   را در قشر الت تحنین مدی « مردانگی»ی دیگر در رضاموتوری، ایا است که فیلم  نکته

حتی اگر ایا قشر خود گاه نباشن و اقتضائات حیات اجتماعی خود را درنیابن  ایا ادعا را از ایا 

ی  ه منتسدب بده حبقده   ای از مردانگدی را در افدرادی کد    کنیم که فیلم هدیچ مؤ فده   جهت حرد می
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شود   شنت در فیلم تحقیر می دهن  فرد که روشنفکر است به اجتماعی فرنگیس هستنن نشان نمی

های مردانه دال ت  شمردنن که بر عنم داشتا وییگی هایی برمی فرنگیس و مادرش، او را با وییگی

ر، قشر الت است  همدیا  ِ دارای تهو دهن که یگانه قشر اجتماعی عبارتی، فیلم نشان می کنن  به می

دارد تا در برابر کلیت نظم اجتماعی جنیدن بایسدتن و دسدت بده       تهور است که الت را بر  ن می

 توان از یک روشنفکر انتظار داشت  ای که بنا به قضاوت فیلم نمی مسئله خکنش انتحاری بزنن

دهدن از ایدا    مدی  جو در اختیار ما قدرار  چه که فیلم رضاموتوری از جهت جهان الت انتقام  ن

 قرار است:

 در جهان اجتماعی است   « مردانگی»ی  الت تنها نمایننه -1

 پرور نیست فاقن مردانگی است    ای که الت ی اجتماعی  ن حبقه -2

های  وحیانه رشدن نکدرده اسدت و فقدط بدا ایدا        ای با ارزش الت حتی وقتی در خانواده -3

 جنین کنار بیاین  توانن با جهان د ی دارد هم نمی ها هم ارزش

بسته با فرهندگ  وحیانده را    هم  ی مظاهری از جهان جنین که جهان اجتماعی در بیا کلیه -4

 « به خود بیاورد»توانن الت را  کنن، فقط بحرانی ناموسی است که می ناممکا می

ی ناموسی، عنم تجانس او با کلیت جهدان جنیدن    ی مسئله واسطه الت به« به خود  منن» -5

 کنن  ر خودش  شکار میرا ب

 شود   انتحاری الت می -خود گاه شنن به عنم تجانس مطلا منجر به کنش انتقامی -6

و درنهایت « به خود  منن الت»، «ناخود گاهی الت»چه که در رضاموتوری تحت عناویا   ن

ا به هایی که امتناد تیپ قیصر ر ذکر کردیم، در فیلم« خود گاهی به ضنیت با کلیت جهان جنین»

 رسنن   تریا شکل خود می یابنن و در کننو به کامل گذارنن، بسط و گسترش می نمایش می

 ی الت کننده منتج از عامل نفی« به خود آمدن(: »1353) ها  گوزن -2
ام قنرت میزبانی، پس از سرقت از بانک، از رفقایش ن یک چریک شهری به ی داستان: خالصه

رسانن   اش سینرسول می د را به دوست ایام کودکیشود و با پیکری زخمی خو جنا می

کنن و همسرش فاحی  زار را اعالم می ای در ال ه های تماشاخانه سینرسول معتادی است که برنامه

گذارد   گیرد و فاحی بر زخمش مرهم می سین پناه می ی بازیگر تماشاخانه است  قنرت در خانه

زورگویشان، و عباس، یکی از بازیگران  ی هخان تأثیر قنرت، ابتنا در مقابل صاحب سین، تحت
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 ورد، و  فروش را از پا درمی ایستن، و بعن اصغر هروییا تماشاخانه، که مزاحم فاحی است، می

جوی قنرت و رسانن  پلیس، که در جست هایی را که نزد قنرت است به رفقای او می سپس پول

پلیس پیش  ی هکنن  سین با اجاز محاصره میرا  ی هیابن و خان سین می ی هاست، رد او را در خان

کنن و پلیس خانه را به گلو ه  رود تا او را وادار به تسلیم کننخ اما قنرت مقاومت می قنرت می

   ینن بنند و سرانجام هر دو با انفجار خانه از پا درمی می

«  مدنن  به خود»هایی است که مضمون  ها ماننن رضاموتوری از سری فیلم گوزن: تحلیل فیلم

 شود   الت در  ن حرد می

هدایی کده    بندنی فدیلم   را در بتش جمد  « به خود  منن»ما خودِ ایا مضمون، یعنی مضمون 

جا صرفاً بده چگدونگی حدرد     در ایاکننن، بیشتر باز خواهیم کرد               امتناد تیپ قیصر را تصویر می

 پردازیم   ها می ایا مسئله در گوزن

بسدته اسدت بدا     حرد ایا مضمون هدم شود؟  ها حرد می  رت در گوزنایا مضمون به چه صو

ای متعدادل، بلکده بدر     نوستا ییا برای رفاقت دوران کودکی و نوجوانیخ رفاقتی کده نده بدر رابطده    

شدکلی واضدح،    ای مرین و مرادی مبتنی بوده است  عالوه بر حرد نوستا ییا در خودِ فیلم به رابطه

که بر روی یکی  1«مشی گنجیشگک اشی»ی  قای ایا معنا دارد  قطعهموسیقی تیتراژ نیز سعی در ا 

 های کودکانه ساخته شنه است، در ا قای ایا حس نوستا ییک مؤثر است     از متل

دهدن کده    ارائده مدی    تصویری که فیلم از جهدانی اجتمداعی   -1ما با دو وجه فیلم کار داریم: 

ی تحدو ی   نقطده  -2او نقدش داشدته اسدتخ     سینرسول در  ن قرار گرفته است و در معتاد شنن

 او  « به خود  منن»سینرسول و 

رسول است  ایدا منبد  اقتدنار، محلده      ی مهم در رابطه با دو وجه فوق، منب  اقتنار سین نکته

گیری دو ت مدنرن اسدت  نهدادی کده      نام منرسه که محصول شکل نیست  نهادی است منرن به

رد هویتی پاینار بسازد، چرا که فدرد در  ن صدرفاً حضدوری    توانن ماننن محله و شهر برای ف نمی

شدود امدا هیئدت     منن داردخ به ایا معنا که پس از پایان تحصیالت ارتباط با ایا نهاد قط  می زمان

گیدرد و در نتیجده    ها از ایا منب ، اقتنار مدی  ای ننارد  الت در گوزن عزاداری محله چنیا وییگی

های سینرسول که ذیل اقتدنار او   کالسی ا برای همیشه نگه دارد  همشنه ر توانن اقتنار حاصل نمی

ی سینرسدول یدا افسدر     انن، چرا که حبا گفتده  بودنن پس از خروج از منرسه از او مقتنرتر شنه

                                                           
 (37-38، 1385برای  شنایی با اصل ایا متل و تغییراتی که در  ن داده شن، رجوع شود به: )حاتمی  1
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هدا   شنه بودنن یا کارمنن  کارمنن یا افسر بودن یعنی دو تی بدودن  پدس در تحلیدل نهدایی گدوزن     

ای را گرفته است  اما پیچینگی قضدیه در    تی جای اقتنار محلهمعرف شرایطی است که اقتنار دو

کار رود  ایا مسدئله را در نسدبتی کده بدیا      توانن علیه خود به  ن است که همیا اقتنار دو تی می

 کنیم    سینرسول و قنرت وجود دارد، مشت  می

های  موزشدی  گذارد  دو ت با نهاد ها، دیا کتیک بیا دو ت و مردانگی را به نمایش می گوزن

کندن  امدا همدیا اقتدنار،      و اداری خود حامل اقتناری اسدت کده اقتدنار الت را بالموضدوع مدی     

کرده ابعدادی از    ورد که شت  تحصیل وجود می خصو، در سطح  موزشی، ایا امکان را به به

ها  جهان اجتماعی را ببینن که شورش علیه دو ت را برای او توجیه کنن  شورش قنرت در گوزن

پذیر نبود  به ایا معنا کده   گیری دو ت منرن امکان ی پذیرش اقتناری است که بنون شکل یجهنت

توانست فهمدی   کنن، نمی ی اجتماعی سینسول نمی خوانن و خود را از حبقه اگر قنرت درس نمی

 از جهان اجتماعی حاصل کنن که بر مبنای  ن شورش علیه نظم موجود را توجیه کنن  

جداهلی شدنن یدک فدیلم     -حقانیت نظم موجود شرط کافی بدرای التدی  اما صرف فهم عنم 

 میدز خودانگیتتده، عامدل اجرایدی ایدا فهدم اسدت          عنوان حامل کنش خشدونت  نیست  الت به

ها، قنرت،  گاهی است، و سین، نیرو  منظورمان ایا است که صرفِ فهم عنم  عبارتی در گوزن به

کنن که  ها ادعا می شود  گوزن علیه ایا نظم نمی میز  حقانیت نظم موجود، منجر به کنش خشونت

عبدارت دیگدر،    تر مردانگی است  به ی خالء بیا فهم و کنش، الت و در معنای کلی عامل پرکنننه

هدا نیداز دارندن  امدا افدرادی مانندن        «رسدول »شدان بده    ها برای عینیت بتشینن به پدروژه  «قنرت»

هدا   اندن بده امثدال قدنرت نیداز دارندن  گدوزن         سینرسول نیز که از نظم اجتماعی جنین حرد شنه

ی  شودخ یعنی توسط افرادی که بده واسدطه   ها توسط امثال قنرت با فعل می گوین که نیروی  ن می

 ورندن کده    دسدت مدی   های جهان جنین )تحصیالت( ایا امکان را به پذیرش اقتنار یکی از مؤ فه

 ضن  ن بشورنن  

ی  واسدطه  سینرسدول بده  « بده خدود  مدنن   »الت  « نبه خود  مدن »با فعل شنن  ن نیرو یعنی 

ها هم هماننن رضاموتوری بدا   کنن  پس در گوزن قنرت، بر ناخود گاه بودن سینرسول دال ت می

« بده خدود  مدنن   »دانن قیصر است  اما تفاوت فاحشی بیا فر ینن  رو هستیم که نمی قیصری روبه

بسددط و گسددترش کددنش  رضدداموتوری و سینرسددول وجددود دارد و همددیا تفدداوت اسددت کدده 

ی ناموسدی بده    ی یک مسدئله  واسطه دهن  رضاموتوری به ها نشان می وار را در گوزن رضاموتوری
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سدین! دور و  »ی جهدان اجتمداعی:    ی به میان  منن بحثی دربداره  واسطه خود  من اما سینرسول به

یابدن    بدازمی  خود را« خود اصیل»است که « دور و ور»سین از حریا دینن «  ورتو یه نگاهی بکا

شود، جایگاه خود در ایا جهان و بده   سینرسول از حریا فهمی که توسط قنرت بر او افکننه می

یابن  تنها عامل اقتنار او در عصر جنینی که فرهندگ   تب   ن رسا ت خود را در ایا جهان بازمی

روی مردانه در فرم با بازیابی ایا نی« خود اصیل»است     وحیانه را نابود کرده است، نیروی مردانه

 شود  گذارد، حاصل می جنینی که قنرت  ن را در اختیار سینرسول می

ایا فرم جنین همان بسط کنش رضاموتوری و حتی قیصر است  درست است که هدر دوی   

ها متوجه عنم تجانس خود با دنیای جنین شننن، اما ایا عنم تجانس منجر به کنشی انتقدامی    ن

، در قا دب انتقدام از   «دنیای پر نامردی و کثافدت »زیی شن  انتقام قیصر از یا انتحاری در شکلی ج

 میز رضداموتوری در قا دب دفداع از نداموس  امدا       منگل عینیت یافت و کنش خشونت برادران  ق

به ایا معنا که بعنی مشتصاً اجتمداعی دارد  بدرای   « تر پیچینه»تر است   کنش سینرسول پیچینه

هایی را که توسط قیصر و سینرسول کشته شننن با خدود   نسبت  دم درک ایا منظور کافی است

هدا را کشدت  امدا     وضود به قیصر زخم زدندن و او هدم  ن   منگل به ها مقایسه کنیم  برادران  ق  ن

فروش به همان وضود به سینرسول زخم زده است  در چده   توان ادعا کرد که اصغر هروئیا نمی

بدود؟   منگل با قیصر مدی  ینرسول ماننن نسبت برادران  قفروش با س صورت نسبت اصغر هروئیا

فدروش سینرسدول را زندنانی     های اصدغر هدروئیا   بود  مثالً  دم درصورتی که اجباری در کار می

عبارت دیگر،  کردننخ به کردنن و او را به حال خود رها می زور به او مواد تزریا می کردنن و به می

ی او بدود   کده خدارج از اراده  « شدنه  داده»ر یک وضعیت درصورتی که سینرسول هماننن قیصر د

توانسدت معتداد نشدود      گرفت  اما سینرسول در چنیا موقعیتی قرار نگرفته است  او مدی  قرار می

فدروش را نبیندن  سینرسدول چندیا      توانن ترک کنن و دیگر اصغر هدروئیا  حال که معتاد شنه می

دور و ورتو »ی قنرت به سینرسول:  نیست  گفتهای فردی  ی او مسئله کنشی ننارد چرا که مسئله

حدرفم  »شدود:   شود، به ایا عبارت بدنل مدی   ، وقتی به کنش سینرسول تبنیل می«یه نگاهی بکا

ای است که سینرسول یک  حظه قبل از چداقو زدن بده اصدغر     ایا جمله«  ی اوناست حرف همه

فدروش   نرسول با اصدغر هدروئیا  یعنی کسانی که توسط سی« اونا»گوین   فروش، به او می هروئیا

 ای شتصی نیست  ی سینرسول مسئله  شنا شننن  پس مسئله
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توانیم حدرد کندیم     هم می« اونا»ی  ی سینرسول حرد کردیم درباره اما استنال ی را که درباره

فدروش صدرفاً    توانسدتنن هروئیندی نشدونن  بحدث ایدا نیسدت کده اصدغر هدروئیا          هم می« اونا»

تواننن نترنن  بحث بر سر  ن است که اصغر  می« اونا»نام هروئیا است و  به ی کاالیی کنننه عرضه

ی  ی پاک و بری از هرگونه شرّ در بطا اینه ی جامعه   اینهنباین وجود داشته باشنفروش  هروئیا

قنرت و کنش سینرسول وجود دارد  در مقابل هر امر شرّی باین ایستاد، چه قانونی باشدن مانندن   

 فروشی    خانه و چه غیرقانونی ماننن هروئیا حبحلبی صا زیاده

ها اتمام حجت با امر شرّ است  ایا ادعا به ایا جهت اسدت کده مدا در     ی مهم در گوزن نکته

تواننن در بینننه ایجداد   بینیم  دختر و همسر می فروش را می فیلم دختربچه و همسر اصغر هروئیا

توانن برای همسر و متصوصداً دختدر کوچدک اصدغر      بیان ساده بینننه می پنناری کننن  به ذات هم

ی اصغر چده گنداهی    مگر زن و بچه»توانن ایا سؤال را از خود بپرسنکه  ناراحت شود  بینننه می

گوین که  پذیر کردن حرد ایا سؤال می ها با امکان گوزن«  سرپرست شونن؟ بودنن که باین بی  کرده

ها را باین کشدت  نبایدن زن و فرزندن     شر کرد   ن تریا رحمی به حامالن وجه نباین کوچک هیچ به

 میز را به نمدایش   تریا شکل کنش خشونت ها رادیکال ها  دمی را نرم کنن  از ایا جهت گوزن  ن

میانجی یک الت قابل اجرا است  الت با انجام ایا  شنت رادیکال که صرفاً به گذاردخ کنشی به می

 ابن  ی کنش و فقط با انجام  ن، خود را بازمی

 ها بندی گوزن ی جمع خالصه

توانن شت  را نسبت به ابعادی از جهدان اجتمداعی کده     اقتنار حاصل از تحصیالت می -1

 تواننن موضوع کنش رادیکال قرار بگیرنن،  گاه کنن   می

ای را دارد کده اقتدنارش توسدط دو دت      نیدروی مردانده  « به خود  وردن»ایا  گاهی توان  -2

 سرکوب شنه است 

معندای   ا فعل شنن نیروی مردانه توسط  گاهی بیرون از جهان اجتماعی نیروی مردانه، بهب -3

 واکنش رادیکال بر ضن امر شرّ است 

 (1354کندو ) -3
شونن  ابی  ابی و  قاحسینی پس از  زادی از زننان، وسط تهران از هم جنا می ی داستان: خالصه

دارد  او  گیرد اما کسی گوشی را برنمی فنی را میدر زننان، شماره تل«  قا فکری» ی هبراساس وعن
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شود  کنن و معلوم می ای بننام مالقات می پس از پرسه زدن در شهر، دوباره  قاحسینی را در محله

حسینی که قصن رفتا به جنوب را داشته، از تصمیم خود منصرف شنه است  ابی و  قا

خاحر منافعش تا  دم کثیفی است و بهشونن که صاحبش   خانه مستقر می  قاحسینی در یک قهوه

ای ابی را شکست داده، در  گیر بوده و در مبارزه  که زمانی کشتیدهن  عبناهلل به هر کاری می

کنن که ابی  حکم می« ترنا»حسینی پس از برننه شنن در بازی  قاکنن   خانه جان می قهوه ی هگوش

ها سر بزنن و غذا و مشروب  ها و رستوران زار تا پل تجریش، بنون پول، به کافه از خیابان ال ه

 ین و سر همیا موضوع با  ایا کار برنمی ی همصطفی معتقن است که ابی از عهن قامفتی بتورد  

مصطفی با تعنادی  قابنند  ایا دو درحا ی ماجرای ابی را زیر نظر دارنن که  حسینی شرط می قا

ی را از اجرای کامل تصمیمش بازدارد و شرط خواهن اب ها توافا کرده و از ایا حریا می از کافه

ترتیب از  ایا دهن  به  شوبن و مسیرش را تغییر می را ببرد  ابی پس از  گاهی از ایا موضوع برمی

حسینی،  قارسن   گاه می الش به وعنه و هایی که خورده  ش گذرد و بر اثر کتک هفت کافه می

خانه پلیس را  رساننن  صاحب قهوه خانه می قهوه جان ابی را به مصطفی و همراهان، پیکر نیمه قا

کشن و بار دیگر  خانه را می حسینی صاحب قهوه قاگذارد  موق  دستگیری ابی،  در جریان می

 شود  فتن و راهی زننان میا همراه ابی به چنگ مأموران می

وقعیدت  موتوری و سینرسدول در م  روییم که نسبت به رضا در کننو با التی روبه تحلیل فیلم:

انن، ابدیِ کندنو از    تری قرار دارد  اگر رضاموتوری و سینرسول زمانی دارای اقتنار بوده ناخود گاه

ای است  نظمی که  وضود محصول نظم اجتماعی فرامحله اساس فاقن اقتنار بوده و هست  ابی به

 ی او را در خود جذب کنن    توانن توان مردانه وجه نمی هیچ به

ی الت  ی فیلم سعی در نشان دادن وضدعیت ازخودبیگانده   موتوری ترانهحور که در رضا همان

ای دارد که او را احاحه کرده است، در کننو نیز وض  به همدیا مندوال اسدت      در جهان اجتماعی

شدودخ یعندی در    عبارتی، در  خریا نقطه از سفر ابی خواننه مدی  ی هفتم و به ی فیلم در کافه ترانه

هایش را با فعل کرده اسدت  فدیلم از حریدا ترانده، هدم       مام با قوگیجایی که شتصیت داستان ت

خواهن کده بدا شتصدیت     کنن و هم از ببیننه می ی شتصیت را به بینننه معرفی می وجوه پیچینه

 ی فیلم از ایا قرار است: پنناری کنن  ترانه ذات فیلم هم

 ی برگ تر از شبنم رو سفره ی مرگ/ ساده تنهاتر از انسان در  حظه

 ی ایا کننوی نیشم ای حعمه قبیله، محکوم خویشم/ غریبه مطرود هم
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 نفرینیِ  سمون، مغضوب خاکم/ بیگانه با نور و هوا، هوای پاکم

 وقفه مردن ها بی خسته از تقویم، از شب شمردن/ با مرگ ساعت تا
 غربت بغض شب، مرگ چراغم/ تو قرق زمستونی، اننوه باغم هم

 1ی ایا مردابم، بیا سراغم کرار/ پابستهای دست تو حادثه تو بهت ت
 تو نم زادنِ کنوم افو ه؟/ که بودنم حری  مرگ فصو ه

 ا تهابم تفاوت مثل برکه بی خسته از بار ایا بودنم، نفس حبابم/ بی

 ام، خود کویرم/ با ما مرگ سنگ و انسان، تارید پیرم  ی تشنه ی تشنه تشنه

 ریکی تو جنگل خوابی نورم، میراث مهتاب/ تسلیم تا ما ساقه

 ی عطوفت، ای مرگ غمگیا/ برهنه کا منو از ایا  باس نفریا ای  یه

 ای اسم تو جواب همه سؤاال/ از پشت ایا کننوی شب منو صنا کا، صنا!

خدوردگیِ مدنامش،    کده ابدی در وضدعیت شکسدت    « حا ی»متا ترانه، معرفی کاملی است از 

را کده در ایدا وضدعیت بدرای رهدایی وجدود دارد،       وضود افقی  چنیا به کنن  ترانه هم تجربه می

کس و حتدی از   توانن  دمی را در وضعیتی که از همه کنن: مرگ  فقط مرگ است که می تصویر می

بدرد:   خودش حرد شنه است، نجات دهن  ترانه ایا احساس بیگانگی را تا نهایت خود پیش مدی 

کل هستی،  دمی را از خود راننه  عبارتی شنگیخ ایا حس که  سمان و زمیا و به احساس نفریا

بر  ن حمل « غمگیا»توانن نفریا را بزداینخ  ن هم مرگی که صفت  است  فقط مرگ است که می

توانن  دمی مثدل   ی مهر است؟ به ایا د یل که می ی مهر است  چرا نشانه شود  مرگی که نشانه می

تر قیصر  ن را با ایا نام خواننه  ی که پیشابی را از ایا دنیا ببرد و درد تاریتی او را بزداین  دنیای

کنن: نور  ابی  ترانه در عیا حال تبار چنیا  دمی را مشت  می«  دنیای پر نامردی و کثافت»بود: 

میراث مهتاب است  ابی، خیر محض اسدت  خیدری کده جهدان اجتمداعی جنیدن حیدات  ن را        

 ناممکا کرده است 

جود دارد، نفسِ خواننه شدنن ایدا ترانده در هتدل     ی کننو و ی دیگری که در باب ترانه نکته

 ین کده هدیچ ارتبداحی بدا      بیان درمی ی ابی برای کسانی به که عماِ تجربه اینتر کانتیننتال است  ایا

ی او ننارنن، اهمیت خاصی در کننو دارد  اهمیت ایا مسئله در  ن است که کسدانی زبدانِ    تجربه

چده   عبارتی، ابدی زبدانی بدرای بیدان  ن      ن تجربه نیستنن  بهفهمنن که متعلا به  ی ابی را می تجربه

                                                           
 شود  قسمت ایتا یک در فیلم خواننه نمی 1
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خواهن نماز بتوانن هم هویناست  ابی کده   کنن، ننارد  ایا نکته در سکانسی که ابی می تجربه می

گیره نمداز   ما هر وقت د م می»گوین:  در حال تنارک دینن مقنمات نماز است، به  قا عبناهلل می

م، اما یه نفر تو زننون بهم گفت د ت باهداس پداک باشده، هدر     خونم، درست بلن نیستم بتون می

کندیم صدلوات    خونیم هرجاشم گیدر مدی   جاشو گیر کردی صلوات بفرست  خوب حاال ما هم می

یدابیم کده    محض شروع نماز درمدی  ایستن  به ابی پس از گفتا ایا عبارت به نماز می«  فرستیم می

نماز بتوانن، او کدالً بلدن نیسدت    « درست بلن نیست»ی ابی در نماز خواننن ایا نیست که  مسئله

کندن  اهمیدت    جای تکبیدر بدا صدلوات  غداز مدی      نماز بتوانن، چرا که از همان اول، نمازش را به

چنیا بلدن نبدودن نمداز، در  ن اسدت کده       ی کننو در هتل اینترکانتیننتال و هم خواننه شنن ترانه

معدرف  ن  « زبدان نناشدتا  »د گاه نبدودنی کده   دهن  خو خود گاه نبودن ایا شتصیت را نشان می

اندن  ابدی صدرفًا کدنش اسدت  او بدا انتقدام و        « ی محض رانه»است  ابی و امثال او در ایا حا ت 

 اش چیست    دهن که مسئله خشونت نشان می

بننی اجتماعی است کده او را در خدود    ی نبود هر شکلی از گروه بسته دار شنن ابی هم مسئله

م هیچ اثری از محله، خانواده و گروه دوستان وجود ننارد  همیا خالء محض جذب کنن: در فیل

تدر از رضداموتوری و سینرسدول قدرار      اجتماعی است که ابیِ کندنو را در وضدعیتی ناخود گداه   

خیزنن که  ن  ای که در  ن اقتنار داشتنن، به انتقام از جهانی برمی ها با ارجاع به گذشته دهن   ن می

ی خود،  عبارت دیگر، رضاموتوری و سینرسول با مرور گذشته یان برداشته است  بهاقتنار را از م

شدنه در   متحقدا « خدود »برانگیدز بدود و همدیا     منن و حسدرت  یافتنن که قنرت ی را درمی«خود»

بگیرد  کافی اسدت کده ایدا خدود در یدک        ای برای انتقام شکل شود که انگیزه گذشته، باعث می

د  اما برای ابی چنیا خودی وجود نناشته است  درسدت اسدت کده در    موقعیت به یاد  ورده شو

سداز   قدنر هویدت   گیر بودن بدرای او  ن  گیر بوده است، اما کشتی یابیم که او کشتی سکانسی درمی

حور خود گاه بر ضن نظم موجود بربیانگیزد  علت ایا مسئله هم روشا اسدت    نیست که او را به

دایدی قیصدر بدوده اسدت(، ابدی       حور که خدان  ای نبوده است ) ن محله -ای گیر زورخانه ابی کشتی

گیر  زادکار منرن بوده است که هیچ احساس رفاقتی با قهرمان قنیمی کشدتی،  قدا عبدناهلل     کشتی

 که امروزه هروئینی شنه است، ننارد  

 بندی کندو:  جمع

 حور کامل فروپاشینه است  ای به جهان اجتماعی محله -1
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هدایی را کده اگدر در  ن جهدان بودندن، امنیدت        ای امکان جذب  دم امحلهجهان جنین پس -2

 داشتنن، ننارد 

 اش نا گاه است «خود اصیل»عنوان حامل خشونت مردانه نسبت به  الت به -3

 معنای ضنیت با کلیت نظم موجود است  خود گاه شنن ایا نا گاهی به -4

 است  «خود اصیل»معنای بازیابی  ضنیت با نظم موجود به -5

معندایی فراتدر از ظداهر کدنش دارد )در کندنو      « خود اصیل»کنش الت در جهت بازیابی  -6

 تر است(     ی فیلم حامل ایا معنای عمیا ترانه

 های مابعد تیپ قیصر بندی فیلم جمع
ی  ای هستنن  واژه  ل محله دار شنن حاد وضعیت اینه های مابعن تیپ قیصر معرف مسئله فیلم

ای فاصله گرفته است که خود را در  قنری از جهان محله عناست که الت بهبه ایا م« حاد»

کنن و از  ای محذوف تعریط نمی های منتسب به  ن جهان محله اش با ارزش زننگی روزمره

چه که از  ن جهان   ل محذوف را ننارد   ن کسی هم انتظار عمل بر مبنای اصول جهان اینه

های جهان جنین سعی   میزی است که نهاد ی خشونت انهبرایش باقی ماننه است، نیروی مرد

گیری اخالقی نسبت به جهان جنین  معنای پایان هرگونه موض  دارنن  ن را مهار کننن  ایا به

دایی و فرمان در فیلم  های بنیادی واکنش  وحی سنتی )خان ای که از مؤ فه گیری استخ موض 

ا دارد که امکان تحقا عینی دستگاه اخالقی گیری اخالقی در شرایطی معن قیصر( بود  موض 

گیری اخالقی  ی ایا موض  دایی و تا حنی فرمان نمایننه وجود داشته باشن  در فیلم قیصر، خان

منگل دیا وگ برقرار نکرد  گیری بود  قیصر با برادران  ق بودنن  کنش قیصر تمام کردن ایا موض 

ایا کنش انتقامی  غاز انتقام از کلیت جهان ها را کشت   )کاری که فرمان کرد(، سر ضرب  ن

 بود  « دنیای پر نامردی و کثافت»قول قیصر  اجتماعی و به

گذاشدتنن کده در جهدان  وحیانده      ی تیپ قیصر، قیصری را به نمایش می دهننه های امتناد فیلم

ر، بدیش  های مابعن تیپ قیص رشن نکرده بود  فارغ از خانواده، جهان اجتماعی تصویرشنه در فیلم

ی فرهندگ  وحیانده را    پذیرکنندنه  از جهان اجتماعی تصویرشنه در قیصر فروپاشی شرایط امکدان 

 تر از قیصر است   ها با جهان  وحیانه ناخود گاه داد  بنابرایا نسبت  ن نشان می

 یدا در شدرایطی کده جهدان اجتمداعی      »های مابعن تیپ قیصر ایا اسدت:   سؤال محوری فیلم

و «  خیدر »ها ساده اسدت:   پاسد ایا فیلم« نام زیستا معنا دارد؟ ه است چیزی بهای فروپاشین محله
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جدا هدم بدا پاسدتی سداده       در ایدا « حال که ایا جهان فروپاشینه است چه کنیم؟»سؤا ی دیگر: 

قیمت از دست دادن جان، به جنگ بدا ایدا جهدان     باین به هر قیمت که شنه، حتی به»ایم:  مواجه

 «  جهان معادل است با زبونی و پستیرفت  عنم جنگ با ایا 

های که بررسی کردیم بسط و گسترش پاسد فوق است  در رضاموتوی با التدی روبدرو    فیلم

هدا   کننخ در گوزن ی ناموسی او را به عنم تجانس مطلا با ایا جهان  گاه می بودیم که یک مسئله

هدای خدود ایدا جهدان      از مؤ فده رو بودیم که با اتکا به یکدی   ای روبه شنه با الت چاقوکش معتاد

که  رو بودیم که بنون ایا ایستن  در کننو با التی روبه )تحصیالت قنرت( در مقابل ایا جهان می

ی ناموسی یا اعتیاد برای او پیش بیاین، در مقابل تمامیت ایدا جهدان    ماننن مسئله  ای جزیی مسئله

 کنن    هماننن او هستنن، نیز متحول میایستن و با ایستادگی خود احرافیانش را که موجوداتی  می

ی تیپ قیصر معنایی فراتر از کنش ظاهری الت داشتنن و دقیقداً همدیا    های امتناددهننه فیلم

ها جذب کرد  ایا معندای فراتدر همدان     معنا بود که روشنفکران معتر  را هم به سمت ایا فیلم

 ایستادگی در برابر تمامیت نظم موجود بود 

های زیر خالصده   توان در گزاره ی تیپ قیصر را می های امتناددهننه در فیلمشنه  مسائل حرد

 کرد:

 پذیر بودنن فروپاشینه است  او در  ن امکانهای  ای که  وحی و ارزش   جهان اجتماعی -1

هایی حضور دارنن که اگر در جهدان اجتمداعی قبلدی بودندن      چنان  دم در جهان جنین هم -2

 شننن  احتمال زیاد  وحی می به

 شود  ها( در جهان جنین سرکوب می های با قوه  وحی )الت ی  دم نیروی مردانه -3

اندن کده    ای داشدته  های مردانه ها معموالً تا قبل از ورود به روابط دنیای جنین، تجربه الت -4

 کننن  خود را با  ن تعریط می« خود اصیل»

 کنن  انه را به خاحره تبنیل میهای مرد ای تجربه ورود به روابط دنیای مابعن محله -5

ی کده عامدل ایجداد  ن    «خدود »ای ناموسدی الت را بده فروپاشدی     یک اتفاق ماننن مسدئله  -6

 کنن  خاحرات است،  گاه می

را نابود کرده اسدت تدا دم   « خود»، در مقابل جهانی که  ن «خود»الت با  گاه شنن به  ن  -7

 ایستن  مرگ می
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ی را نیز تجربه نکدرده باشدن، در   «خود اصیل»حتی اگر الت دهن که  مورد کننو نشان می -8

 ایستن  مقابل ایا جهان تا دم مرگ می

 ایستادگی الت در برابر جهان توجیه الت است برای زننگی  -9

( استخ رسا تی که با مدرگ الت متحقدا   callingایستادگی در برابر جهان یک رسا ت ) -10

 شود  می

 منابع و مآخذ 
  های جاهلی بدا     بررسی تقابل سنت و منرنیته در فیلم1392و علی پاپلی یزدی  اباذری، یوسط

ی مطا عات فرهنگی  نامه فصلقیصر   تأکین بر ا گوهای الت و  وحی در دو  فیلم الت جوانمرد و
  32ی  ، سال نهم، شمارهو ارتباحات

   ی حسدیا پایندنه     مده پسنن، ترج های عامه ی فیلم   مطا عات فرهنگی درباره1390استوری، جان

   تهران: سازمان چاپ و انتشارات 23ی    شمارهارغنون

   ی محمنرضدا     ترجمده روایت در فرهنگ عامه، رسانه و زننگی روزمدره   1379برگر،  رتور سا

 سیراوی  تهران: انتشارات سروش 

   و    منرنیته و افدول مردانگدی: چگدونگی و چرایدی تغییدر ا گدوی الت      1392پاپلی یزدی، علی

فرهنگدی    -شناسدی نظدری   ی دکتدری جامعده   نامه   پایان1337-1357جاهلی در سینمای فارسی 

 ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران  دانشکنه

 تهران: نشر نشانه رؤیاپرداز ایران  سینمای  1365نیاد، محمن   تهامی   

   48ی    شمارهمقام موسیقاییمشی   ی گجیشکک اشی   ترانه1385حاتمی، حسا  

 تهران: انتشارات معیا 1جلن حهران قنیم   1371هری، جعفر  ش   

   ی    ترجمده شدناختی سدینمای   مدان    از کا یگاری تا هیتلر: تدارید روان   1377کراکائر، زیگفرین

 ی هنری  ا    جعفری جوزانی  تهران: انتشارات حوزه  فتح

  ی  وئدل، و پدازو ینی، ترجمده   ی چهار فدیلم از گدنار، بون     یادداشتی درباره1381 گلنما،  وسیا

جامعده، فرهندگ،    1381محمنجعفر پویننه  در گلنما،  وسیا، تئدودور  درندو، ژان پیداژه و        
 ی محمنجعفر پویننه  تهران: نشر چشمه  ترجمه ادبیات،

   وری و کداظم   ی حسدا شدمس     ترجمده ی بیگدانگی مدارکس   نظریه  1380مساروش، ایشتوان 

 ز فیروزمنن  تهران: نشر مرک
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