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چکیده

مقالــة حاضــر درصــدد اســت تــا نحــوة بازنمایــی روشــنفکر را در ســینمای دهههــای  1370-1340توصیــف کنــد و بــه
تفســیر مناســبات اجتماعــی ایــن بازنمــود بپــردازد .ازای ـنرو ،بــا مبنــا قــرار دادن نظریــة «روشــنفکران» «گرامشــی»
و نظریــة «بازنمایــی» ،چهــار فیلــم بــا اتخــاذ روش «تحلیــل روایــت» ،بررســی شــده اســت تــا رابطــة هریــک
از روشــنفکران بازنماییشــده بــا بافــت اجتماعــی خویــش مشــخص گــردد .درنهایــت ایــن نتایــج حاصــل شــد
کــه روشــنفکران نــه بهصــورت مســتقل ،بلکــه در پیونــد بــا طبقــات اجتماعــی ویــژهای عمــل میکننــد و نــگاه
ایدئولوژیــک بــه آنــان در هــر فیلــم نیــز بــه ایدئولوژیهــای خــاص هــر دوره گــره خــورده اســت .همچنیــن از
مقایســه رونــد ایــن بازنمایــی آشــکار شــد کــه در دهــة منتهــی بــه انقــاب و دهــة اول پــس از انقــاب ،روشــنفکر
در رابطــه بــا «امــر سیاســی» مطــرح شــده اســت امــا بــا ســپری شــدن دهــة اول انقــاب و پایــان یافتــن جنــگ،
روشــنفکر دهــة هفتــاد در جسـتوجوی نقــش تــازهای برآمــده اســت و ،در رابطــه بــا «امــر اجتماعــی» مطــرح شــده
اســت.
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طرح مسئله

سـنت روشـنفکري معاصـر در ایـران ،نـه حاصـل رونـد تاریخـی چندصدسـالهای که غرب
طـی کـرده ،بلکـه تنهـا نتیجـة برخـورد یکبـاره بـا مدرنیتـه و بـا مغـرب زمین اسـت .تاریخ

معاصـر ایـران پیونـدی ناگسسـتنی با این رویارویی و بالطبع با سـنت روشـنفکري زادهشـده
در ایـن برخـورد دارد؛ سـنتی کـه از ابتـداي پیدایـش تـا بـه امـروز بـا ایفـاي نقشهـای
متفاوتـی ،متناسـب بـا جایـگاه اجتماعی خـود و بـا رویدادهـای جهانی تحـوالت زیادي را

موجـب شـده اسـت؛ نتیجـه آنکـه میتـوان در پرتو شـناخت این روشـنفکران ،بـه درکی از
مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی زاینـده آنها دسـت یافت.

عالوهبـر ایـن ،یکـی از راههـای شـناخت هـر جامعـه ،شـناخت هنـر آن جامعـه اسـت.

متفکـران حـوزة جامعهشناسـی بـر این عقیدهانـد که هنـر بهطورکلی و سـينما بهطور خاص،

بـا زمينـة اجتماعـیاش رابطـة تنگاتنگـي دارد و ازایـنرو میتواند شـاخصي براي سـنجش
وضعيـت فرهنگـي و اجتماعـي قلمـداد شـود؛ سـینما ایـن قابلیـت را دارد که واسـطة درک

مـا از جامعـه باشـد و مـا را در فهـم الیههـای عمیقتـری از حیـات اجتماعی یاری رسـاند.
مقالـة پیـشِرو بـر آن اسـت تـا چهـرهای را که فیلمهـای 1دهة  40تـا  70سـینماي ایران
از قشـر روشـنفکر نمایـش دادهانـد بررسـی کنـد و تأثیـر دگرگونیهای اجتماعی و سیاسـی

را بـر چگونگـی ایـن بازنمایـی مشـخص سـازد و تحوالتـی کـه ازلحاظ محتوا پشـت سـر
گذاشـته اسـت ،تفسـیر نمایـد .بـروز رخدادهـای عمـدة سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی و

تحـوالت ملمـوس فضـای روشـنفکری در ایـن دهههـا و مبنـا قـرار دادن یک تحـول عظیم

همچـون انقلاب ،بهعنـوان نقطـة عطـف ،علـت برگزیـدن ایـن بـرش تاریخـی اسـت؛ لذا

بـرای بررسـی تأثیـرات ایـن تحـول عظیـم ،دو دهـه پیـش و دو دهه پـس از انقلاب  برای  
تحلیـل انتخـاب شـد .سـؤاالتی کـه در این پژوهش بـه آنها پرداختـه میشـود ،عبارتاند از:

روشنفکر در سینماي دهة  40تا  70ایران چگونه بازنمایی شده است؟

زمینههـای اجتماعـی سیاسـی کـه بـه ایجـاد مفاهیم ویـژهای از روشـنفکر در سـینماي دهة

 40تـا  70ایـران منجر شـده اسـت،کداماند؟

از مقایسـة نحـوة بازنمایـی روشـنفکر در فیلمهـای دهـة  40تـا  70چـه نتایجـی حاصـل
میشـود؟

 .1بهمثابه متنی فرهنگی
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چارچوب مفهومی

چارچوب مفهومی مقاله حاضر از دو دسـته نظریه تشـکیل شـده اسـت :نظریة روشـنفکران

آنتونیـو گرامشـی 1در حـوزة جامعهشناسـی و نظریـة بازنمایی 2در حوزة رسـانه کـه در ادامه
به تشـریح آنهـا پرداخته میشـود.

نظریة روشنفکران گرامشی

گرامشـی ،فیلسـوف انقالبـی ،نظریهپرداز مارکسیسـت و از رهبـران حزب کمونیسـت ایتالیا
و متأثـر از متفکرانـی چـون هـگل 3و مارکـس 4اسـت .او نظریة مهمـی پیرامون روشـنفکران

ارائـه داده اسـت کـه ریشـه در مفهوم «هژمونـی  »5در تفکـر او دارد« .پیش از گرامشـی واژة 

هژمونـی بـه تسـلط یـک ملـت بر ملتـی دیگر محـدود بـود ،اما بـا نوشـتههای او ایـن واژه
بـرای تشـریح پیچیدگیهـای روابـط قـدرت در زمینههـای متفاوتـی از ادبیـات ،آمـوزش،
فیلـم و مطالعـات فرهنگـی گرفتـه تـا علوم سیاسـی ،تاریخ و روابـط بینالملل بـه کار گرفته
میشـود« .او تعریـف تـازهای از هژمونـی در معنـای شـکلدهی و سـازماندهی رضایـت به

دسـت داد» (ایویـس )2 :2004 ، 6و آن را بـه دو بخش «هژمونی سیاسـی» و «هژمونی مدنی»
تقسـیم کـرد .وی از قـوای مجریـه ،مقننـه و قضائیـه بهعنـوان «نهادهـای هژمونـی سیاسـی»

و از کلیسـاها ،خانـواده ،مـدارس ،دانشـگاهها ،روزنامههـا و نهادهـای فرهنگـی بهعنـوان
«نهادهـای هژمونـی مدنـی» یاد میکنـد و هژمونی را بهطورکلـی تعادلی بیـن جامعة مدنی و

جامعـة سیاسـی و درنتیجـه تعادلـی بین ارشـاد بر اسـاس رضایت و تسـلط بر اسـاس اجبار

تعریـف میکنـد .از منظـر او وقتـی تعادلـی اینچنیـن در کار باشـد ،یـک بلـوک تاریخـی

شـکل میگیـرد و آن هنگامـی اسـت کـه طبقهای هـم از طریق ارشـاد و هم از طریـق اجبار،
هژمونـی خـود را بـر جامعـه اعمال کنـد .وقتی ارشـاد ضعیف میشـود و بـرد ایدئولوژیکی

بـر تودههـا کمدامنـه میگـردد ،دولـت دچـار بحران میشـود و سـایر طبقههـا از این ضعف
دامنـة بـرد ایدئولوژیکـی بـرای نفوذ بهرهگیـری میکنند و برای کسـب موضـع هژمونیک به
1. Antonio Gramsci
2. Representation
3.Wilhelm Friedrich Hegel
4. Karl Heinrich Marx
5. Hegemony
6. Ives
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فعالیـت میپردازنـد (اسـپریانو .)15 :1362 ،ایـن هژمونـی درنهایت حاصل کار روشـنفکران
در جامعـه تعریف میشـود.

گرامشـی مقالـة خـود دربارة روشـنفکران را با این سـؤال آغـاز میکند« :آیا روشـنفکران

یـک گـروه خودمختـار و مسـتقل اجتماعـی هسـتند ،یـا هـر گـروه اجتماعـی ،طبقـهای از

روشـنفکران ویـژه بـه خـود دارد؟» (گرامشـی )134 :1971 ،او بـا تحلیل تاریخ ایتالیا شـرح
میدهـد کـه هـر گـروه اجتماعـی در دنیـای تولیـد اقتصـادی ،بـه همـراه خـود و بهگونهای
انـداموار ،یـک یـا بیـش از یـک قشـر روشـنفکر را بـه وجـود مـیآورد کـه بـه او انسـجام

میدهـد و او را از نقـش خـود ،نهتنهـا درزمینـة اقتصـادی بلکـه در زمینههـای اجتماعـی و
سیاسـی آگاه میسـازد (هالـوب .)268-267  :1374 ،درنتیجـه روشـنفکران نمیتواننـد یک

گـروه مسـتقل را تشـکیل دهنـد  ،چراکـه همواره محـدود به طبقـات 1اجتماعـی دیگر عمل

میکننـد.

روشـنفکران از ایـن منظـر به دو دسـته تقسـیم میشـوند :روشـنفکران سـنتی و ارگانیک

(گرامشـی .)134 -148 :1971 ،روشـنفکران سـنتی افـرادی نظیـر دانشـگاهیان ،ناشـران و
روحانیـان هسـتند که کارشـان از نسـلی به نسـل دیگر تداوم مییابـد .آنها در حـوزة جامعة

مدنـی فعالیـت میکننـد و رابطـة غیـر مسـتقیمی با مسـائل اقتصـادی دارند؛ اما روشـنفکران
ارگانیک آن دسـته از روشـنفکرانی هسـتند که در حوزة جامعة سیاسـی  عمل میکنند و در

پیونـد مسـتقیم بـا مسـائل اقتصادی و طبقات یا تشـکیالتی هسـتند کـه آنها را برای سـازمان
دادن خواسـتها و کسـب قـدرت بـه کار گرفتهانـد .در تفکـر گرامشـی درنهایـت هر دوی

ایـن روشـنفکران در راسـتای هـدف یکسـان اعمـال هژمونـی طبقـة حاکـم گام برمیدارنـد
و «اگرچـه روشـنفکران سـنتی از ابتـدا داعیـة هدایـت و جهتدهـی جامعـه را داشـتهاند،
بدعتهـای آنـان اغلـب بهوسـیلة احـکام تحمیلشـده از جانـب قدرتهـای خارجـی،

دسـتگاههای سیاسـی و سـنت محـدود میشـود» (جانسـون  .)7 :2009 ،2بهطورکلـی نکات
کلیـدی ایـن نظریـه را میتـوان چنین برشـمرد:

گـروه روشـنفکران ،یـک گـروه اجتماعی مجزا نیسـت ،بلکه بخشـی از دیگـر گروههای

اجتماعـی اصلـی اسـت کـه از ترکیـب روشـنفکران ارگانیـک بـا روشـنفکران سـنتیای که
1. Class-Bound
2. Johnson
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اشـتباه ًا خـود را مسـتقل از روابـط اجتماعـی و اقتصـادی میداننـد ،بـه وجـود آمدهاند.

روشـنفکران دو نوع کار روشـنفکری انجام میدهند :کارهای روزمره و عادی روشنفکری

توسـط روشـنفکران ارگانیک و کارهای خالص روشـنفکری توسـط روشـنفکران سـنتی .اما
هـر دوی آنهـا درنهایـت بـا منافـع بهخصوصـی از اشـکال تولیـد اقتصـادی گـروه خویـش
پیونـد دارنـد .روشـنفکران گـروه اجتماعـی حاکم ،روبنایی متناسـب بـا گروه میسـازند که
درنهایـت تبدیـل بـه روبنایـی بـرای تمـام جامعـه میشـود .دو بخش اصلـی آن روبنـا با دو

وظیفـة اصلـی روشـنفکران برای پیاده کردن تسـلط گـروه حاکم مطابقـت دارد :جامعة مدنی
و جامعة سیاسـی (کینـگ .)39-23 :1978 ،1

بـا توجـه بـه این تعریـف گرامشـی ،در مقالة حاضـر از مفهـوم روشـنفکر در چارچوب

معنای نخبهسـاالرانة آن اسـتفاده نشـده اسـت ،بلکه در معنی حرفهای برای اشـاره به کسـانی

کـه بـا تولیـد و توزیـع عقایـد و دانـش بهطورکلـی سـروکار دارند ،تعریف شـده اسـت .در
ایـن معنـا روشـنفکر همـواره ایدئولـوژی گروههـای اجتماعی ویـژهای را تئوریـزه میکند.
بازنمایی

یکـی از عالیـق نگرهپردازان سـینما ،همواره رابطـة تصویر روی پرده با واقعیت بوده اسـت.

جسـتار آنهـا بدین مسـئله انجامیده اسـت کـه پرسـشهایی از قبیل اینکـه آیا فیلـم میتواند

صادقانـه آنچـه را کـه واقعی اسـت بازنمایـی کند؟ (کیسـبی یـر )100 :1368 ،مطـرح کنند.
در چنیـن فضایـی اسـت کـه واقعیـت ،نقطة شـروع هم آیزنشـتاین2و هـم بازن  3بـود .لیکن

آیزنشـتاین از واقعیـت و رابطـة سـینما بـا آن فراتر رفـت اما بـازن چنین نکرد (هندرسـون

4

 .)42-33 :1971 ،ایـن رابطـه از آن زمـان تاکنـون بـا قوت بر نظریهپردازی در سـینما سـایه

انداختـه اسـت .نظریههـای متأخـر در حـوزة فیلـم بـر ایـن عقیـده اسـت کـه الگوبـرداری

سـینما از زندگـی ،بهنـدرت طبیعـی اسـت و سـینما  تنها بخشهـای قابلشناسـایی از جهان
را بهوسـیلة تمهیداتـی ،در روشهـای قابلقبـول بازسـازی میکند(انـدرو.)74 :1984 ، 5
1. king
2. Sergei Eisenstein
3. André Bazin
4. Henderson
5. Andrew
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نئومارکسیسـتها بـا الهام از اندیشـههای آلتوسـر ، 1فیلم را همچون دسـتگاهی ایدئولوژیک
میدیدنـد کـه توانایـی دسـتکاری باورهای بیننـده و باور او بـه آنچه فیلمسـاز آن را واقعیت
میدانـد ،دارد .بـرای نمونـه بـودری در یـک قیـاس افالطونـی و بـا اشـاره بـه تمثیـل غـار

افالطـون ،فیلـم دیدن را توهمی ایدئالیسـتی و اسـتعالیی میداند که در برابر ارتباط مسـتقیم

بـا واقعیـت قـرار میگیـرد .این دسـتگاه ایدئولوژیـک بـه بیننـده مفهومـی فراواقعگرایانه از
واقعیـت میدهـد کـه این خود جریانی سـرمایهدارانه اسـت (بِـن -شـائول .)91 :2007 ، 2از
ایـن منظـر ،فیلـم نه واقعیـت جهان را ،بلکـه واقعیت خویش را به تماشـاگر عرضـه میدارد
و ایـن کار را بدیـن منـوال انجـام میدهـد کـه در تماشـاگران باورداشـتها ،انتظارهـا ،یـا

واکنشهـای درونـی پدیـد مـیآورد .تعبیـر تماشـاگران از حادثـه یـا کنـش فیلـم در حکـم
واقعـی یـا ناواقعـی بـودن متکـی بـر ارتبـاط میـان عنصرهـای بصـری و صداسـت و گاهی

هـم مبتنـی اسـت بـر واکنـش آنهـا در قبال آنچـه میبینند یا میشـنوند (کیسـبی یـر  :1368 ،
.)146

در مطالعـات رسـانه ایـن فـرض مـورد قبـول اسـت کـه «بازنمایـی ،میانجـی نسـخهای
از واقعیـت اسـت» (ریـد )199 :2008 ، 3و «اساسـ ًا تماشـاگر فیلـم ،بـا بـاور بـه اینکـه آنچه

میبینـد یـک واقعیـت اسـت ،فریـب میخـورد» (آلـن .)30 :1993 ، 4نظریهپـردازان ایـن
حـوزه ایـن سـؤال مهـم را مطـرح میکننـد کـه چـه کسـی ،کـدام گـروه را ،به چه شـیوهای
بازنمایـی میکنـد .بهدنبـال چنیـن رویکـردی اسـت کـه موضـوع رابطـة میـان بازنمایـی،

قـدرت و ایدئولـوژی پدیـدار میشـود .در ایـن معنـا کـه بازنمایـی فراینـد نمایـش شـفاف
واقعیـت از طریـق رسـانهها نیسـت ،بلکـه اساسـ ًا فراینـدی اسـت کـه طـی آن برخـی امور

نمایانـده میشـوند ،درحالیکـه بسـیاری از امـور مسـکوت میماننـد؛ و درواقـع آنچـه
بازنمایـی میشـود ،احتمـاالً بـا منافـع عـدة خاصی گـره خـورده اسـت .درنتیجه رسـانهها،
بازنمایـیای از واقعیـت را نشـان میدهنـد و نـه خود واقعیـت را و مردم بهعنـوان مخاطب،
نقطهنظراتشـان دربـارة واقعیـت اجتماعـی و جایگاهشـان در آن واقعیـت را در تعامـل بـا

سـاختهای نمادیـن رسـانهای شـکل میدهنـد و ایـن بازنمایی هرگـز نمیتواند مسـتقل از
1. Louis Pierre Althusser
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مسـائل سیاسـی و ایدئولوژیـک مـورد ارزیابـی قـرار بگیرد.

مقالـة حاضـر مبتنـی بر رهیافت برسـاختگرایی در بازنمایی اسـت .مطابـق این رهیافت

آنچـه معنـا را حمـل میکنـد جهـان مادی نیسـت ،بلکه نظـام زبانـی حملکنندة معناسـت و
ازایـنرو رسـانههای جمعـی همچـون فیلمهـا نیز واقعیـت اجتماعـی را منعکـس نمیکنند،

بلکـه واقعیتهـای اجتماعـی در قالـب سـاختارهای روایـی آنهـا برسـاخته و در مراحـل
مختلـف رمزگذاری میشـود.

روششناسی

روش بهکارگرفتهشـده در ایـن مقالـه ،تحلیـل روایـت  1اسـت .تعاریـف متعـددی از روایت
وجـود دارد ،امـا بهطورکلـی میتـوان روایـت را «زنجیـرهای از رویدادهـای علیواقـع در
زمـان و فضـا دانسـت کـه بـا یـک موقعیـت آغاز میشـود ،بر اسـاس یـک الگـوی علت و

معلولـی پیـش میرود و بـه موقعیت جدیدی منتهی میگـردد» (بوردول و تامپسـون:1385 ،
 .)73درنتیجـه «آنچـه متنهـای متفـاوت را تبدیل به روایـت میکند ،توالی و تعاقب اسـت»

(رایزمـن.)1 :2005 ، 2

نظریهپـردازان« ،روایـت را اولیـن شـکل ساختهشـده معنـادار تجربـه انسـانی»

(پالکینگهـورن )1 :1988 ، 3و درنتیجـه راهـی بـرای بیـان معانـیای میداننـد کـه نیـاز بـه

تفسـیر و بازتفسـیر دارد؛ و «مسـتلزم آشـکار کـردن زوایـا و پرسـپکتیوهای معنابخـش و
روشهـای بهکارگرفتهشـده توسـط روایتگرایـان اسـت» (بامبـرگ .)9 :2010 ، 4تحلیـل
روایـت درصـدد کنـدوکاو معانـی اسـت و«ارتبـاط بیـن داللتکننـده و دنیـای داسـتان را

بهمنظـور آشـکار کردن سیسـتم عمیقتـری از ارتباطـات و پیوندهای فرهنگی کـه از راه فرم
روایـی بیـان میشـوند را جسـتوجو میکنـد» (اسـتَم 5و همـکاران)70 :1992 ،
تحلیـل روایـت فیلـم ،روایـت را نوعـی بازنمایـی تلقـی میکنـد کـه مجموعهای اسـت
از بازنماییهـای نوشـتاری ،بازنماییهـای دیـداری و بازنمایـی شـنیداری .ایـن بازنماییهـا

کـه در مجمـوع روایـت کلـی را شـکل میدهنـد ،بهوسـیلة عناصـر روایتپـرداز در فیلم به
1. Narrative Analysis
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منصـة ظهـور درمیآینـد .پژوهـش حاضـر از میان چنیـن عناصـری ،تأکید خـود را بر چهار
عنصـر اصلـی شـخصیت  ،رخـداد ،کنـش و راوی قرار داده اسـت.

شـخصیت ،رشـتة حـوادث را بـه وجـود مـیآورد و  فـردی اسـت کـه کیفیـت روانـی

او در کنـش او و آنچـه میگویـد و انجـام میدهـد ،وجـود دارد« .رخـداد ،واقعـهای اسـت

قابلتمییـز و تشـخیص و الگـو و تمـی دارد کـه آن را از دیگر وقایع جدا میسـازد و شـامل
تغییراتـی میشـود کـه در محدودة زمانـی بهخصوصی روی داده اسـت» (گریفیـن:1993 ، 1
 .)1096کنـش بـه کـردار ،عمـل و حـاالت کنشـگران ،خـواه فیزیکـی باشـد خـواه روانـی،
اطلاق میگـردد؛ و راوی ،مجموعهتمهیداتـی اسـت کـه توسـط دسـتاندرکاران سـاخت
فیلـم بـرای تبییـن ایدئولـوژی و نقطـة نـگاه نهایـی انجام میشـود.

حجم نمونه و شیوة نمونهگیری

جامعـة آمـاری ایـن پژوهـش شـامل تمامـی فیلمهـای ساختهشـده بیـن دهههـای  40تا 70

در ایـران اسـت کـه فـرد روشـنفکر در آن بـه تصویر کشـیده شـده اسـت .این برهـة زمانی

بـه سـه دورة  1370-1357 ،1357-1340و  1380-1370تقسـیمبندی 2و چهـار فیلـم بـا
اسـتفاده از نمونهگیـری هدفمنـد (انتخـاب فیلمهایـی کـه واجـد قابلیـت الزم بـرای نیـل به
هـدف محـوری تحقیـق) انتخاب شـد .نحـوة انتخاب فیلمهـا از این قـرار اسـت :فیلمهایی

بـا محوریت شـخصیت روشـنفکر گزینش اولیه شـدند ،سـپس با تماشـای فیلمهـا و مطالعة
نقدهـا و تحلیلهـای مربـوط بـه ایـن آثـار ،چهـار فیلـم کـه بیشـترین ارتبـاط مضمونـی با
ایدههـای روشـنفکری هـر دوره را دارا بودنـد ،انتخـاب نهایـی گردیـد .بـا توجـه بـه وجود

طیفهای مختلف روشـنفکری در دورة اول ،دو فیلم مرتبط با دو گروه از این روشـنفکران؛
و بهدلیـل وجـود یـک طیـف روشـنفکری اکثریـت در دورههـای دوم و سـوم ،یـک فیلم از
هرکـدام انتخـاب شـد .ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه فیلمهـای دیگـری نظیـر فیلـم

هامـون ( )1368نیـز مدنظـر محققـان قرار گرفـت ،امـا از آن جهت که مقـاالت و کتابهای
متعـدد در ارتبـاط بـا تحلیـل ایـن فیلمها بـا رویکردهـای گوناگـون (ازجمله مفهـوم مدنظر

1. Griffin
 .2دلیــل ایــن تقســیم بنــدی تغییــرات اساســی رخ داده در ایــده هــای روشــنفکری در ایــران شــامل روشــنفکری دهــه چهــل و پنجاه ،روشــنفکری
دهــه اول انقــاب و روشــنفکری دوران اصالحات میباشــد.
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روشـنفکری ایـن تحقیـق) 1بـه چـاپ رسـیده اسـت .ترجیـح داده شـد فیلمهـای دیگـری
انتخـاب گـردد تـا از تکرار مکـررات جلوگیری شـود.

جدول .1مشخصات موردهای مطالعه

یافتهها

در ایـن بخـش سـعی بـر ایـن اسـت کـه فیلمهـا ابتـدا بـا نظـر بـه مؤلفههـای درونمتنـی

بررسیشـده ،معنـای اولیـه هـر مؤلفـه و نـگاه کلـی راوی آشـکار شـود و سـپس در تحلیل

فرامتـن مؤلفههـای درونمتنـی با در نظر داشـتن اوضاع اجتماعی و سیاسـی روشـنفکران هر
دوره ،از منظـر نظریة گرامشـی تفسـیر شـوند.

پستچی
داستان فیلم

تقـی ،پسـتچی شـهر بینامی اسـت کـه در املاک ارباب خـود با همسـرش (منیـر) زندگی
میکنـد و بهدلیـل ناتوانـی جنسـی خویش تحت درمان پزشـکی اسـت که او را بـا داروهای

متعـدد مـورد آزمایـش قـرار میدهـد .بـرادرزادة اربـاب از فرنـگ بازمیگردد و قصـد دارد
مزرعـه را بـه کمـک عمـوی خـود به خوکدانـی مدرنی بدل سـازد .او شـیفتة منیر میشـود

و بـا او رابطـة جنسـی برقـرار میکنـد .پـس از آن تقـی خشـمگین میشـود و در پـی انتقام
برمیآیـد و تفنـگ بـه روی اربـاب و بـرادرزادهاش میکشـد ،امـا تفنگ او خالی اسـت .تقی
بـه جنـگل پنـاه میبـرد و بـا چاقویـی منیـر را که بـه دنبالش آمده اسـت بـه قتل میرسـاند
و توسـط پلیس دسـتگیر میشـود.

 .1بــرای نمونــه رجــوع کنیــد بــه مقالــه «بازنمایــی چالشهــای روشــنفکر طبقــة متوســط شــهری در ســینمای پایــان دهــة  1360ایــران بــا
تمرکــز بــر نشانهشناســی فیلــم هامــون» (آقابابایــی و دیگــران.)1388 ،
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تحلیل درونمتنی

در ایـن فیلـم بـر دو شـخصیت مهنـدس و دامپزشـک تاکیـد شـده اسـت .مهندس فـردی با

پوشـش مـدرن اسـت کـه اندیشـههایی پیشـرو و ترقیخواهانـه دارد 1و اصـول اخالقـی را
رعایـت نمیکنـد .شـخصیتپردازی او در رابطـه بـا منیـر و اربـاب  مسـتقیم ًا و در رابطـه
بـا تقـی بهطـور غیرمسـتقیم شـکل میگیـرد؛ در ایـن ارتباطـات او هـر آنچـه میخواهـد به

دسـت مـیآورد؛ خوکدانـی و منیـر را .دامپزشـک فـردی بـا ظاهـری ژولیـده اسـت کـه بـه
زندگـی تجملـی شـهری خـود پشـت کـرده و بـرای مـداوای مـردم به آنجـا آمده اسـت .او
اعتقـاد بـه درمـان حقیقـی ،داروی حقیقی و الهـام از طبیعـت دارد و ابوعلی سـینا میخواند.

همچنیـن شـخصیتی تأثیرگـذار اسـت ،چراکـه مـردم بـه حرفـش گـوش میدهنـد و ارباب
بـرای منصـرف کـردن مهندس از سـاختن خوکدانی دسـت به دامانش میشـود .رخدادهای

«تأسـیس خوکدانـی» و «بیمـاری» تقـی و کنشهـای «جلـب رضایـت اربـاب» و «تجویـز
دارو» در ایـن تحلیلهـا مـورد تأکیـد قرارگرفتهاند .راوی نیز روشـنفکران را یکـی از عوامل

مهـم در حقـارت طبقـات پاییـن میدانـد؛ او مهنـدس را فردی نشـان میدهد که آمـده و به
هـر آنچـه وجـود دارد دسـتدرازی میکند و بهطور غیرمسـتقیم مسـبب قتل منیر میشـود.

همچنیـن راوی دامپزشـک را فـردی تصویـر میکنـد که غیرمسـتقیم باعث مرگ گوسـفندان
و همخوابگـی مهنـدس بـا منیر 2شـده اسـت .در جدول  2معناهـای اولیه هریـک از مؤلفهها

و نـگاه کلی راوی اسـتخراج و گردآوری شـده اسـت.

جدول  .2مؤلفههای متن در رابطه با شخصیت مهندس

 .1مهنــدس ســعی در خــراب کــردن خانــه و بــاغ قدیمــی و ســاختن تاسیســات جدیــد طبــق آخریــن متدهــای غــرب را دارد .او در جایــی از
فیلــم میگویــد :بایــد همــه رو فروخــت ..بایــد همــه رو خــراب کــرد ..بایــد راه جدیــدی رو انتخــاب کــرد ..اون درختــای پوســیده ،اون گالی زوار
در رفتــه بــه چــه دردی میخــوره.
 .2داروهــای دامپزشــک جلــوی مــرگ گوســفندان را نگرفتــه اســت؛ همچنیــن زمــان همخوابگــی اول مهنــدس بــا منیــر همــان زمانــی اســت
کــه تقــی در حــال جمــع کــردن علــف هــای تجویــزی اوســت.
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جدول  .3مؤلفههای متن در رابطه با شخصیت دامپزشک

تحلیل فرامتنی

در دوران پهلوی قشـری غالب متشـکل از متخصصان غربگرا ،دیوانسـاالران و بورژوازی
جدیـد روبهرشـد کـه محمدرضاشـاه اغلـب قـادر بـه کنتـرل و در اختیـار گرفتن آنهـا بود،
وجـود داشـت .تغییـرات رخداده در ایـن قشـر شـامل جایگزینـی برگزیـدگان دیوانسـاالر

و متخصـص جدیـد بـا سیاسـتمداران ،محافظـهکاران سـنتی و خانهـای ایلات در پـی
اصالحـات ارضـی اسـت( .اشـرف و بنـو عزیـزی .)103-102 :1372 ،همچنیـن گفتمـان

مسـلط وابسـته بـه نظام حاکم و بالطبع گفتمان قشـر غالـب دوران پهلوی ،گفتمان مدرنیسـم
مطلقه اسـت.

عالوهبـر ایـن ،از اواسـط دهـة  40ایـدة گـروه اعظمـی از محافـل روشـنفکری در ایران

مسـئلة بومیگرایـی اسـت کـه خواهـان رویگردانـی از غـرب و توجـه بـه فرهنـگ بومـی
بودنـد .روشـنفکران بـا بـه چالـش کشـیدن مدرنیتـه از یـک سـو و نـگاه مثبـت بـه جوامع

واپسمانـده و اهمیـت فرهنـگ تودههـا از سـویی دیگـر ،نوع نـگاه خویش را بـه مدرنیته و

پیشـرفت تغییـر دادنـد و تلاش کردنـد تا تصویر خـود را از گروهـی که تنهـا خواهان وارد
سـاختن مفاهیـم غربـی بـود بـه گروهی بـدل کنند کـه اکنـون عالقهمنـد به جامعـة خویش

هسـتند و مفاهیـم و تفکـرات غربـی را نیـز در زمینـهای بومـی خوانـش میکنند.

در ایـن فیلـم میتـوان تقـی را نماینـدة طبقـات پاییـن جامعه دانسـت .زندگـی او تحت

شـعاع چنـد نفـر قرارگرفته اسـت  :عیناهللخـان ارباب که طبقـة زمیندار در حال سـقوط را

بازمینمایانـد .مهنـدس کـه گویـی بهجـای اربـاب مینشـیند و نماینـدة عنصـر متخصص و
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دیوانسـاالر اسـت و روشـنفکر ارگانیک اقشـار غالب محسـوب میشـود؛ و دامپزشـکی که

روشـنفکر سـنتی طبقة متوسـط سـنتی را نمایندگـی میکند.

مهندس ،روشـنفکر ارگانیک قشـر غالب و وابسـته به سیسـتمی اسـت که دستنشـاندة 

غـرب و شمشیربسـتة وطـن (از منظـر ایدئولوژی روشـنفکران بومیگرا) پنداشـته میشـود.
ارگانیـک اسـت چراکـه ارتبـاط نزدیکـی با مسـائل اقتصـادی دارد و وابسـته به قشـر غالب

اسـت از آن جهـت کـه ایدههای آنـان را رواج میدهد؛ ایـدهای که از منظر راوی ایدهایسـت
خانمانسـوز .مهنـدس در حـوزة هژمونـی سیاسـی فعالیت میکنـد و نیروی سـرکوبگر او

در ایـن حـوزه ،ارث اوسـت ( نیمـی از مزرعـه) که به گفتـة ارباب ،پدرش بـا دوزوکلک آن
را بـه دسـت آورده اسـت .درنتیجـه ارباب مجبور اسـت به خواسـتة او تن دهـد .او همچنان

کـه رو بـه مـرگ مـیرود ،کمکـم جای خـود را بـه طبقة جدیـد میدهد.

دامپزشـک نیز نمایندة روشـنفکر سـنتی طبقة متوسـط سـنتی اسـت .سنتی اسـت چراکه

بـا مسـائل اقتصـادی ارتبـاط مسـتقیمی نـدارد و به زبـان گرامشـی تماموقت مشـغول انجام
کارهـای نـاب روشـنفکری اسـت؛ و نماینـدة طبقة متوسـط سـنتی اسـت ،چراکـه ایدههایی

در راسـتای تجلیـل از سـنت ،تشـویق زندگانـی پیشـامدرن و ضدیـت با غربگرایـی را در

سـر میپرورانـد( .در جـدول زیـر دالیـل تعلـق هر روشـنفکر بـه طبقة خـاص خـود ،ارائه

شـده است).

جدول   .4طبقة اجتماعی روشنفکران در فیلم پستچی

امـا در رابطـه با دامپزشـک این سـؤال مطرح اسـت که چـرا داروهای او دردی از کسـی

دوا نکـرده اسـت؟ بـا نظـر بـه گرامشـی پاسـخ این اسـت که طبقـات بـاال توانسـتهاند او را

جـذب بدنـة خویـش کننـد و بهعبارتـی ،بـه روشـنفکر ارگانیک سیسـتم خود بدل سـازند.

بااینکـه بـه نظـر میرسـد او در راسـتای ایدههـای طبقـة متوسـط سـنتی گام برمـیدارد ،اما
درنهایت مهرهای در دسـتان طبقات باال محسـوب میشـود و بااینکه از سـنت و از گذشـته

سـخن میگویـد ،کاری بـرای از بیـن رفتن آن (گوسـفند) انجـام نمیدهد و هیـچ تواناییای
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بـرای بهبـود بخشـیدن بـه بیماریهـا و گرفتاریهـای طبقـات پاییـن جامعـه (عقیـم بودن)

نـدارد .او دسـت نمادینـی بـا اربـاب میدهـد و در مجلـس میهمانـی او سـخنرانی میکنـد،
درنتیجـه صاحـب سـهم خویش از سـر سـفرة ارباب اسـت.

بهطورکلـی فیلـم در بازنمایـی روشـنفکر در نقـش مهنـدس از زبـان گروهـی سـخن

میگویـد کـه روشـنفکران خواهـان اندیشـههای غربـی را خائـن میداننـد ،امـا در بازنمایی
روشـنفکر در نقـش دامپزشـک پـا را از آن نیـز فراتر میگذارد و روشـنفکران مدعی داشـتن

اندیشـههای بومـی و تجلیلگرایـان سـنت را نیـز ناکارآمـد و بیحاصـل قلمـداد میکند .در
جـدول زیـر نوع ،طبقـه ،ایدئولوژی و دیـدگاه راوی در مورد روشـنفکران بازنماییشـده در

ایـن فیلـم ،دیده میشـود.

جدول  .5جمعبندی روشنفکران فیلم پستچی

رگبار
داستان فیلم

معلـم جوانـی بـه نـام آقای حکمتـی ،به محلـهای در جنوب شـهر منتقل شـده اسـت .فیلم،

روابـط او بـا عاطفه (که عاشـقش شـده اسـت) ،دانشآموزان ،معلمـان ،مدیـر و رحیم را که

او نیـز عاشـق عاطفـه اسـت ،روایـت میکنـد و تأثیرگـذاری او در محیـط و موقعیت جدید
مـورد توجـه قـرار میگیـرد .حکمتی تـاالر نمایش مدرسـه را بازسـازی میکند و سـرانجام
حکـم انتقالـی اجباریاش ابالغ میشـود .او بهناچار مدرسـه ،محلـه و عاطفه را تـرک میکند.

تحلیل درونمتنی

حکمتـی ،جوانـی خوشپـوش و تحصیلکـرده اسـت کـه در شـغل معلمی سـابقهدار اسـت
و وضعیـت مالـی نسـبت ًا مناسـبی دارد .او سـرمایة فرهنگی باالیـی دارد و فـردی تأثیرگذار و
اصالحگر در مدرسـه و محله اسـت .رخدادهای «عاشـق شـدن» و «بازسـازی سالن نمایش»،
کنـش «رقابـت» و کنشهایـی کـه ناظـم و دانشآمـوزان در برابـر خواسـت اصالحطلبـی
حکمتـی انجـام میدهنـد ،در تحلیلهـا مورد تأکید قرارگرفته اسـت .همچنین راوی با نشـان
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دادن محلـهای بـا شـبهای سـرد ،دیوارهـای مخـروب ،کوچههـای باریـک ،فقیـران کور و

اهالـیای کـه هریـک دچـار درد و رنجـی هسـتند ،محلـهای را بـه تصویر کشـیده اسـت که

دسـت بـه گریبـان رنـج مداومـی اسـت و مناسـبات درونـی و همچنیـن سیاسـت حاکـم بر
آن هـر نیـروی اصالحگـر و هـر صـدای متفاوتـی( حکمتـی) را محـو میکنـد .در جدول 6

معناهـای اولیـة هریـک از مؤلفههـا و نـگاه کلی راوی گردآوری شـده اسـت.
جدول  .6مؤلفههای متن فیلم رگبار

تحلیل فرامتنی

در دوران پهلـوی ،نیـاز روزافـزون بـه تکنسـینها و مدیـران در همة سـطوح ،چـه در بخش

دولتـی و چـه در بخـش خصوصی ،نیاز به معلمان و اسـاتید دانشـگاهی و...گسـترش یافت.

«از زمانـی کـه دولـت مدرن در ایران تشـکیل و نهادهای سیاسـی ،فرهنگـی و اداری متحول
شـد و نوسـازی در همـة عرصههـا موردتوجـه دولتمـردان قـرار گرفـت ،در کنـار طبقـة
متوسـط سـنتی بیـرون از دولت ،طبقة متوسـط جدیدی شـکل گرفـت که فارغ از مناسـبات

سـنتی قـدرت ،دارای جایگاه ویـژهای بود» (ادیبـی.)122 :1358 ،

طبقـة متوسـط جدیـد بهطورکلـی دارای خواسـتها و گرایشهـای ویـژهای اسـت .در
تعریـف از ایـن طبقـه ،صرفـ ًا میزان درآمـد و نقش و جایـگاه اقتصادی آن موردنظر نیسـت؛
بلکـه تحصیـل گرایـی ،عقلگرایـی ،نوگرایـی ،دموکراسـیخواهی ،عـدم تعلـق نسـبی بـه

سـطوح و طبقـات عالـی و دانـی جامعـه از خصوصیـات بـارز این طبقـه بهحسـاب میآید.
امـا در ایـن میـان دموکراسـیخواهی مهمتریـن مطالبـة طبقـة متوسـط جدیـد محسـوب
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میشـود؛ زیـرا از منظـر افـراد ایـن طبقـه ،دموکراسـى نظامى اسـت کـه در آن بهتـر میتوان

بـه مـواردى چـون برابـرى در حقـوق شـهروندى ،بـرآوردن نیازهـاى مـردم ،تکثرگرایـى و
مصالحـه ،تضمیـن آزادیهـای اولیـه و درنهایت نوسـازى اجتماعى یا همان گـردش قدرت

بـدون اغتشـاش یا فروپاشـى دسـت یافت (بیتهام و بویـل ،)21-19 ،1388 ،در همین راسـتا

در دوران پهلـوی دوم گروهـی از روشـنفکران کـه وابسـته بـه طبقـة متوسـط جدیـد بودند،
عالوهبـر خواسـت مـدرن شـدن و گسسـت از سـنت که خواسـتی در راسـتای طبقـة حاکم

بـود (چراکـه آنهـا کنشـگران اصلی در ایجاد و نوسـازی حکومـت در دوران پهلـوی بودند)

خواسـتار دموکراسـی ،آزادی و درنهایـت مشـارکت سیاسـی معنـادار بودنـد و ازآنجاکه این
اجـازه بـه او داده نمیشـد ،او بـه عنصـری معتـرض بـدل گردید.

مـکان وقایـع فیلم رگبار محلهای اسـت در پایین شـهر با آدمهایی کـه تیپهای اجتماعی

ویـژهای را نمایندگـی میکننـد .ناظـم و خانـوادهاش ،طبقـة حاکـم را بـه نمایـش میگذارد،
رحیـم قصـاب و جوانمـرد ،طـرح مالیمی اسـت از التها و لمپنهـا و دانشآمـوزان که به

تـودة مـردم میماننـد .در ایـن میـان نیـز حکمتی را میتوان روشـنفکر سـنتی طبقة متوسـط
جدیـد در دهههـای چهل و پنجاه دانسـت.

در فیلـم ،وضعیـت ظاهـری حکمتـی (درآمـد ،شـغل ،پوشـش) و تفکراتـش او را فردی

متعلـق بـه طبقـة متوسـط جدیـد نشـان میدهـد .درسـت اسـت کـه او قـاب عکسهـای

خانوادگـی خـود را بـه دیـوار آویزان کرده اسـت و یـادگار مادر را بسـیار عزیـز میداند ،اما
او آمـده اسـت تا مناسـبات سـنتی محله (گالویز شـدن با جوانمـرد محله کـه نمایندة نیروی
قـدرت سـنت در جامعـه اسـت) را بـر هم زنـد و سـودای اصالحگری و پیشـرفت در سـر

دارد؛ و درسـت اسـت که با ناظم و معلمان (اقشـار باال) در نوع شـغل و محل کار همسـان

اسـت ،امـا او نمیخواهـد تنهـا در چارچـوب قواعد حاکم بر مدرسـه عمل کنـد .در جدول
زیـر دالیـل تعلـق حکمتی بـه طبقة متوسـط جدید ارائه شـده اسـت.
جدول  .7طبقة اجتماعی روشنفکر در فیلم رگبار
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امـا چـرا حکمتـی درنهایـت بایـد محلـه را تـرک گویـد؟ حکمتی جذب شـدن توسـط

قـدرت را برنمیتابـد ،او دسـت رد بـه سـینة طبقة بـاال (ناظـم) میزند و ازآنجاکه مناسـبات
سیاسـی حاکـم بـر جامعـه راهـی بهجـز جـذب در طبقـات بـاال و یـا شکسـت پیـش پـای

روشـنفکر قـرار نمیدهـد ،او محکـوم بـه نبـودن میشـود.

در نـگاه کلـی راوی ،نیـروی اصالحطلـب پیشـرو تنهـا مادامیکـه نظمـی را بر هـم نزده

و قـدرت را نگـران نکـرده اسـت محـل اعتناسـت؛ چراکـه حاصـل زحمـت او میتوانـد
بـرای طبقـة حاکـم سـرمایة تبلیغاتی شـود؛ اما آنـگاه که در محدوده خواسـت قـدرت عمل
نمیکنـد و جامعـه نیـز نشـان میدهـد کـه از عمـل او تأثیـر پذیرفتـه اسـت ،سیسـتم او

را سـرکوب و حـذف میسـازد و چنیـن شـرایطی اسـت کـه درنهایـت موجـب مـرگ و

تشـییعجنازه اصالحگـری ( صحنـة پایانـی فیلـم کـه بـه تشـییعجنازه میماند) میشـود .در
جـدول زیـر نـوع ،طبقـه ،ایدئولـوژی و دیـدگاه راوی در مورد روشـنفکر بازنماییشـده در

فیلـم مشـاهده میشـود.

جدول  .8جمعبندی روشنفکر فیلم رگبار

خانة خلوت
داستان فیلم

جاللالدیـن ،پاورقینویـس قديمـي مطبوعـات ،حاضـر نیسـت دسـت از نوشـتن بـردارد و

همچنیـن حاضـر نيسـت خـود را بـا شـيوة نوشـتاري مطبوعـات جاري همسـاز کنـد .فیلم،
جـدال او را بـا خـودش ،بـا شـیوة جدیـد و بـا افـرادی کـه قصـد دارنـد خانـه و عتیقهها و
کتابهـای او را از چنگـش درآورنـد ،بـه تصویـر میکشـد.

تحلیل درونمتن

در ایـن فیلـم تأکیـد بـر دو شـخصیت جاللالدین و گلشـنی اسـت .جاللالدین شـخصیتی

لجبـاز اسـت که سـر ناسـازگاری با همهکـس و همهچیـز دارد ،او بههیچوجه حاضر نیسـت
از دلبسـتگیهایش (کتابهـا ،عتیقههـا و شـیوة نوشـتن ،وطـن و )...دسـت بـردارد و بـه
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گفتـة گلشـنی در سـی سـال پیـش زندگی میکنـد و درکـی از اکنون نـدارد .زندگـی او بین

آنچـه دیگـران از او میخواهنـد و آنچـه خـود بـه آن بـاور دارد (در رابطه با شـیوة نوشـتن،
طـرز برخـورد بـا فرزنـدان ،خواسـتههای همسـایهها) سـرگردان اسـت .در مقابـل گلشـنی

شـخصیتی آگاه و کمکرسـان اسـت و سـعی دارد جاللالدیـن را از شـیوة صحیـح نوشـتن
آگاه سـازد و شـوهر در جنـگ اسیرشـدة نرگـس را (دختری کـه با جاللالدین و همسـرش
زندگـی میکنـد) نیـز بـه او بازمیگرداند.

در ایـن فیلـم رخدادهای «خانهنشـینی و در حاشـیه ماندن » 1و «تحتفشـار قرار گرفتن»

مـورد تأکیـد اسـت ( دزد بـه خانـة جاللالدیـن حملـه و آب تمـام کتابهـای او را نابـود

میکنـد) .همچنیـن کنشهـای «تلاش بـرای مانـدن» در برابـر رخـداد اول و کنـش «تغییر»

در برابـر رخـداد دوم در تحلیلهـا مدنظـر قرارگرفتـه اسـت .جاللالدیـن پـس از پشـت

سـر گذاشـتن فشـارهای فـراوان و رسـیدن بـه مـرز هذیانگویـی درنهایت تصمیـم میگیرد
عتیقههـای خـود را بفروشـد و به پیدا کردن شـوهر نرگـس و بازگردانـدن آن دو به یکدیگر

کمـک رسـاند؛ و در همیـن احـوال اسـت که سـردبیر بـه او «پیشـنهاد» چاپ کـردن آثارش
را میدهـد.

راوی جاللالدیـن  را ُدگـم و سرسـخت در برابـر تغییـر و شـرایط اکنـون نشـان میدهد

و حتـی هنگامیکـه کتابهـای او نابـود میشـود بازهـم تقصیرهـا بـه گـردن خود اوسـت،
چراکـه  در برابـر تغییـر مقاومـت کـرده اسـت .همچنیـن پـس از ایـن رخـداد ،راوی تمـام
خاطـرات و داراییهـای جاللالدیـن را از زبـان خـود او بربادرفته و شستهشـده میداند .در
اینجـا نگاهـی روشنفکرسـتیز حاکم اسـت کـه تنها دارایـی ایـن روشـنفکر را کاغذپارههایی

میدانـد کـه روزی از بیـن میرونـد و نـه واقعیـت جامعـه که امری پایـدار اسـت .در مقابل

راوی بـا نظـری مثبـت بـه اهالـی مطبوعـات کـه اکنـون بر سـرکار هسـتند ،مینگـرد .راوی
آنهـا را دارای حسـن نیـت میدانـد ،چراکـه در حـال نوشـتن واقعیتانـد .بهطورکلـی راوی
در نـگاه بـه روشـنفکران برخـوردی دوگانـه دارد و بـه روشـنفکران با طبقهبنـدی خودی و

غیرخـودی مینگـرد و بـه غیرخـودی پنـد و انـدرز میدهـد و توصیـه میکند از چـه راهی
 .1جــال الدیــن کــه نوشــتههایش چــاپ نمیشــود رفتهرفتــه در حــال از یــاد رفتــن و محــو شــدن از ایــن عرصــه اســت و حتــی گلشــنی بــه
او پیشــنهاد میدهــد کــه نوشــتن را رهــا کنــد و در خانــه تنهــا بــه ترجمــه مشــغول شــود .بــا اینکــه او همچنــان مینویســد ،امــا در جایجــای
فیلــم او را مشــغول بــه کارهایــی غیــر ضــروری کــه از کارهــای روشــنفکری بــه دور اســت میبینیــم .او در حــال آب حــوض کشــیدن ،ســروکله
زدن بــا همســایه هــا ،گیــر انداختــن موشهــای زیرزمیــن و  ...دیــده میشــود
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پیـروی کنـد .در جـدول  9معناهـای اولیـه هریـک از مؤلفهها و نـگاه کلـی راوی گردآوری
شـده است.

جدول  .9مؤلفههای متن فیلم خانه خلوت

تحلیل فرامتن

«گفتمـان انقلاب اسلامی نفـی گفتمـان مدرنیـت در ایـران بـود» (وحـدت)196 :1383 ،
و از طرفـی نیـز روشـنفکران نمـاد تفکـر غربـی و گفتمـان مدرنیـت محسـوب میشـوند،

درنتیجـه پـس از انقلاب بهخصـوص دهـة اول آن ،همـواره سـنگینی نگاهـی پـر از تردیـد
بـه روشـنفکران احسـاس میشـد .در ایـن سـالها و در جهـت خوانـش ویـژه از احـکام و
قوانیـن اسلام بسـیاری از افراد ،اشـیا و اماکن با برچسـب تعلـق به زمان پیـش از انقالب و

یـا اسلامی نبـودن قضاوت میشـدند و همه سـعی در اثبات وفـاداری به ایدئولـوژی جدید
را داشتند.

«بهطورکلـی جـو فشـار بـر گروههـای روشـنفکری خصیصـة اصلـی دهـة اول بعـد از

انقلاب در ایـران اسـت و ایـن سـالها بـرای روشـنفکران فعالیـت و زندگـی در فضایـی
اسـت کـه قانونـش عبـارت اسـت از سـنگینی نوعی سـوءظن و پیگـرد سیاسـی و فرهنگی

دائـم» (ثقفـی .)358  :1380 ،پـس از پایـان جنـگ نیـز فضای امنیتی بر کشـور حاکم اسـت
و توسـعة سیاسـی بـه بهای رونـق اقتصـادی همچنان محدود میشـود .تمامی ایـن چالشها
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باعـث شـد کـه روشـنفکران ایرانـی بـرای مدتـی طوالنـی دچـار بحـران شـوند .بخشـی از

آنـان کشـور را تـرک گفتنـد و عـدهای هـم کـه ماندنـد تا پایـان جنـگ و بازگشـایی فضای
مطبوعاتـی دسـت از کار کشـیدند و کمتـر در مجامـع حاضر شـدند.

در ایـن فیلـم جاللالدیـن را میتـوان روشـنفکر سـنتی طبقـة متوسـط و گلشـنی را

روشـنفکر ارگانیـک طبقـة حاکـم در دهـة شـصت در نظـر گرفـت .جاللالدیـن ،نماینـدة 
روشـنفکر بـودن و تلاش بـرای روشـنفکر مانـدن در فیلمـی بـا نگاهـی روشنفکرسـتیز و

در هنگامـهای اسـت کـه روشنفکرسـتیزی رواج دارد .او نماینـدة روشـنفکرانی اسـت کـه

در بحبوحـة انقلاب و جنـگ و درگیریهـای سیاسـی ،گویـی از کاروان جامانده اسـت .او

رفتهرفتـه بهجای کار روشـنفکری درگیر مسـائل اقتصـادی ،کوپن ،وام و کارهای حاشـیهای
میشـود .او تـرک وطـن را برنمیتابـد و تقلا میکنـد تـا از بـه حاشـیه رانـده شـدن نجات

یابـد .در جـدول زیـر دالیـل تعلـق هریـک از روشـنفکران بـه طبقة خـاص خود ارائهشـده
ا ست .

جدول  .10طبقه اجتماعی روشنفکران فیلم خانه خلوت

جاللالدیـن تحـت پیگـرد و نظـارت دائـم اسـت و روشـنفکران طبقـة حاکم (گلشـنی)

سـعی در جـذب او دارنـد .او کـه راضـی بـه توجیـه وضعیـت موجـود نیسـت ،زیـر فشـار
تهدیدهـای پیاپـی قـرار میگیـرد کـه میتـوان از آنهـا بهعنـوان نیروهـای سـرکوبگر طبقـة
حاکـم تعبیـر کـرد .همسـرش او را بـاور نـدارد و مـدام بـه او یـادآوری میکنـد کـه قلمش

خشـکیده اسـت ،سـه همسـایه او در پـی غصـب داراییهایـش هسـتند ،دزدی که شـبانه به

خانـهاش حملـه میکنـد ،پسانـدازی کـه آن را تمامشـده میبینـد و کتابهایی کـه آب آنها
را نابـود میکنـد (بـا اینکـه او کتابخانة خود و محل کار روشـنفکریاش را بـه زیرزمین برده
و گویـی آن را از انظـار پنهـان کـرده اسـت ،بازهـم راه بـه نابـودی آن بـاز اسـت؛ چراکه او
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تحـت کنتـرل مـداوم قـرار دارد) .پس از تمامی فشـارها و تهدیدها اکنون اسـت که سـردبیر

میدانـد او چـارهای جـز پذیـرش شـیوة جدید نوشـتن ندارد و پیشـنهاد چاپ نوشـتههایش
را میدهـد ،چـون او میدانـد کـه جاللالدیـن ازاینپـس قـرار اسـت چیزهایـی بنویسـد که

بـا واقعیـت جـور درآیـد (واقعیتـی که طبقـة حاکم سـعی در توجیـه آن دارد).

بـه نظـر میرسـد راوی در ایـن فیلـم از منظـر ایدئولـوژی حکومـت وقـت بـه مسـئلة

روشـنفکری مینگـرد؛ ایدئولـوژیای کـه شـرایط اکنـون و شـیوة نوشـتن در ایـن شـرایط
را تنهـا واقعیـت حقیقـی میخوانـد (تیـپ و چهـرة سـردبیر بـا تیـپ طرفـداران ایدئولوژی

سـنتی اسلامی در آن دوره همخـوان اسـت) .بهطورکلـی چنیـن فیلمـی خود میتواند سـند

فشـارها و تهدیدهـا بر روشـنفکران ایـن برهه قلمداد شـود .در اینجا با روشـنفکری روبهرو
هسـتیم کـه اینچنیـن بازنمایی شـده اسـت :ناخـودیُ ،دگـم و ناآگاه بـه اوضاع کـه باید در

مسـیری قـدم بـردارد که برایش تعریف شـده اسـت .در جدول زیـر نوع ،طبقـه ،ایدئولوژی
و دیـدگاه راوی در مـورد روشـنفکران بازنماییشـده در ایـن فیلـم ،دیـده میشـود.
جدول  .11جمعبندی روشنفکران فیلم خانه خلوت

آبوآتش
داستان

علـی مشـرقی ،نویسـنده و روشـنفکر ،پـس از جروبحـث بـا همسـرش مهرانگیـز ،از خانـه

بیـرون میزنـد ،بـا زنـی خیابانـی بـه نام مریم آشـنا میشـود و شـب را در خانـة او به صبح
میرسـاند .فـردای آن روز بـا جسـم بیجـان همسـرش کـه بـه قتـل رسـیده اسـت روبهرو

میشـود  .او بـرای اثبـات بیگناهـی خـود چندیـن بـار بـه دیـدار مریـم مـیرود و از او

میخواهـد برایـش در دادگاه شـهادت بدهـد ،امـا مریـم شناسـنامه نـدارد و ادعـا میکند که
نمیتوانـد در دادگاه شـهادت دهـد .پـس از ماجراهـای زیـادی مریـم تصمیـم میگیـرد بـه
دادگاه بیایـد و مسـیر زندگـی خـود را نیـز تغییـر دهـد و آنگونه کـه علی میگویـد زندگی

کنـد ،امـا درنهایـت بـه دسـت مجیـد ،عاشـق مجنـون خود ،بـه قتل میرسـد.
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تحلیل درونمتن

علـی مشـرقی ،فردی اسـت که در زندگـی تنها میخواهـد بخواند و بنویسـد .او دغدغههای

مذهبـی و خداپرسـتانه دارد ،چراکـه بـه گفتـة خـودش بـه دنیـای دیگـر معتقـد اسـت ،از

سرنوشـت سـخن میگویـد ،سـعی دارد مریـم را از تفکـرات نیهیلیسـتیاش نجـات دهـد و
همچنیـن کتابـی دربـارة جنـگ نوشـته اسـت (توجـه کنید به نـام علی مشـرقی که بـا چنین
شـخصیتی قرابـت دارد) .بااینحـال ،او انسـانی غیرمنعطـف نیسـت و همـة افـراد را بـا یک

خطکـش خوبـبـد نمیسـنجد .چنانچـه در نظـر او یـک زن خیابانـی نیـز دارای شـعور و
فهـم بسـیار اسـت .رخدادهـای «آشـنایی» علـی  بـا مریـم و «قتـل» مهرانگیـز در تحلیلهـا

مـورد توجـه قرارگرفتـه اسـت .همچنیـن بـر کنشهایـی کـه در برابـر ایـن آشـنایی از علی
سـر میزنـد تأکیـد شـده اسـت؛ کنشهایـی کـه آن را «تلاش بـرای شـناخت» نامیدهایـم.
راوی نیـز تصویـری مطلقـ ًا سـیاه از هیـچ شـخصیتی ارائـه نداده اسـت و آنها را تنهـا قربانی

شـرایط و اجتمـاع میدانـد ،از مریـم و مـادرش کـه قربانـی پدر بودهاند تا سـیما کـه قربانی
مجیـد بـوده و حتـی مجیـد که قربانی سیاسـت اسـت .در جـدول  12معناهـای اولیه هریک

از مؤلفههـا و نـگاه کلـی راوی گردآوری شـده اسـت.

جدول  .12مؤلفههای متن فیلم آبوآتش

تحلیل فرامتن

در دهـة هفتـاد بـا رشـد اقتصـادی و اصالحـات پـس از جنـگ و بـا فزونـی تغییـرات در
چهـرة کشـور و افزایش جمعیت افراد تحصیلکرده ،طبقة متوسـط جدید رشـد چشـمگیری

داشـت« .طبقـة متوسـط جدیـد به لحاظ دینـی جزماندیش نیسـت و درعینحـال که مخالف
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غربزدگی اسـت ،دلبسـتگی شـدیدی به برخـی از ارزشهای مثبت غربـی دارد» (تاجیک،
 .)132 : 1388ایـن طبقـه در دهـة هفتـاد بهدنبـال فهـم عمیقتـری از مسـائل مهمـی ماننـد

مدرنیتـه ،عقل ،مذهـب و ...بود.

همچنیـن این سـالها ،سـالهای تسـلط تفکـرات اطالحطلبانـه در عرصة سیاسـت و نیز

در حوزة روشـنفکری اسـت .بهطوریکه گروهی از روشـنفکران ،در این دوره تالش کردند
چهـرهای پذیـرای عقایـد گوناگـون از خـود بـه نمایـش بگذارنـد .در این بافـت فرهنگی و
بـا باز شـدن نسـبی فضـای سیاسـی و برنامههـای اصالحاتی دولت ،روشـنفکران تـازهای به
نقـد بعضـی از آموزههـای غالـب در حـوزة دیـن و نگـرش اصالحطلبانـه به مسـائل جامعه
روی آوردنـد و در راسـتای تعامـل و گفتوگـو با دیگـری برآمدند .این روشـنفکران معتقد

بودنـد کـه معرفـت دینـی با تحول بشـری تغییـر مییابد .آنچـه خداوند فرموده ثابت اسـت،
ولـی معرفـت دینـی متغیـر اسـت ،هیـچ فهمـی از دیـن بههیچوجه مقـدس و مطلق نیسـت
و نیـز هیچکـس یـا هیـچ گـروه خاصـی نمیتوانـد دعـوی انحصـاری بـودن تفسـیر دین را

داشـته باشـد (سـروش .)1373 ،ایـن دوره ،دورة مخالفـت بـا ارائـة قرائت رسـمی از دین و
تسـلط گفتمـان تکثرگرایـی دینـی اسـت .دیـن بهمنزلـة امری خصوصـی و حداقلـی در نظر

گرفتـه میشـود و نبایـد وارد مناسـبات اجتماعی و سیاسـی شـود و مالک عمل قـرار بگیرد.

در این فیلم میتوان علی مشـرقی را نمایندة روشـنفکر سـنتی طبقة متوسـط جدید نیمة

دوم دهـة هفتـاد در نظـر گرفـت .او فردی بـا دغدغههای مذهبی اسـت ،امـا پیشفرضهای

مذهبـی او در قضاوتـش در مـورد دیگـران تأثیـر چنـدان پررنگـی نـدارد و همـة افـراد را با
یـک خطکـش خـوب و بـد و سـیاه و سـفید نمیسـنجد؛ در خصـوص یـک زن خیابانـی

جزماندیـش نیسـت و او را صاحـب شـعور و مسـتحق داشـتن زندگـی و افـکار بهتـری
میدانـد .در جـدول زیـر دالیـل تعلـق علـی مشـرقی بـه طبقـة متوسـط جدیـد ارائـه شـده
ا ست .

جدول  .13طبقة اجتماعی روشنفکر فیلم آبوآتش
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چنین فیلمی خود میتواند بهمنزلة بازنمایی گفتمانهای روشنفکری این دوره باشد و به

نظر میرسد راوی از منظر ایدئولوژی این روشنفکران به مسئله نگریسته است .در این فیلم
تمامی افرادی که شاید در دهة شصت میتوانستند تصویری مطلق داشته باشند در اینجا

خاکستری 1میشوند .و درنهایت هیچ تصویری از معنویت و خوبی مطلق ارائه نمیشود،

دیگران به خودی و غیرخودی تقسیم نمیگردند و به هرکس در جایگاه خودش اندک

حقی داده میشود .در جدول زیر نوع ،طبقه ،ایدئولوژی و دیدگاه راوی در مورد روشنفکر

بازنماییشده در این فیلم ،دیده میشود.

جدول  .14جمعبندی فیلم آبوآتش

بحث و نتیجهگیری

در ایـن بخـش تلاش خواهـد شـد از طریـق جمعبنـدی نحـوة بازنمایـی روشـنفکران و

رابطـهای کـه روشـنفکران و راوی در هـر فیلـم بـا بافـت اجتماعـی خـود برقـرار میکنـد،
شـمایی از آنچه در بخش تحلیلها حاصل شـد ،ارائه شـود و سـپس مقایسـهای بین مفاهیم
استخراجشـده انجـام و نتایـج کلـی حاصـل گردد.

در دهـة چهـل و پنجـاه بـا تحلیـل سـه چهـرة بازنماییشـده از روشـنفکران در دو فیلم،

سـه معنـای نسـبت دادهشـده بـه فـرد روشـنفکر آشـکار شـد کـه عبارتانـد از :روشـنفکر

متجـاوز متعلـق بـه طبقـة حاکـم ،روشـنفکر دستنشـانده و بیحاصـل متعلـق بـه طبقـة
متوسـط و متوسـط پاییـن سـنتی و روشـنفکر اصالحگـر نـاکام متعلـق بـه طبقـة متوسـط

جدیـد .نـگاه راوی در یـک فیلـم ،روشـنفکر را عامـل حقارت طبقـة پایین میدانـد و چنین
نگاهـی را میتـوان در دیـدگاه روشـنفکران بومیگـرای دهـة چهـل و پنجـاه نظیـر جلال
آلاحمد 2مشـاهده کرد (روشـنفکرانی که از خیانت و از دستنشـاندگی روشـنفکران سـخن
میگفتنـد) و راوی در یـک فیلـم بـه روشـنفکر مـدرن بهمثابـه فـردی گرفتـار در مناسـبات

سـنتی و مناسـبات سیسـتم حکومتـی مینگـرد و ایـن همـان نگاهی اسـت که روشـنفکران
 .1برای مثال شخصیت زن خیابانی کتابخوان و شاعر
 .2رجوع کنید به کتاب غربزدگی ( )1341و در خدمت و خیانت روشنفکران ( )1357نوشتة جالل آلاحمد.
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نوگـرای دهـة چهـل و پنجـاه در خصـوص جایـگاه خویـش داشـتند و خـود را از طرفـی

گرفتـار سـنت در جامعـه میدیدنـد و از طرفـی دیگـر نیـز خـود را در عرصـة آزادیهـای
سیاسـی دستوپابسـته مییافتنـد.

در دهة شـصت با تحلیل دو چهرة بازنماییشـده از روشـنفکران در یک فیلم ،دو معنای

نسـبت دادهشـده بـه فـرد روشـنفکر آشـکار گردیـد کـه عبارتانـد از :روشـنفکر ناخـودی

نـاآگاه متعلـق بـه طبقـة متوسـط و روشـنفکر خـودی آگاه متعلـق به طبقـة حاکـم .راوی در
ایـن دوره دو نـگاه متفـاوت بـه دو گـروه از روشـنفکران دارد کـه چنیـن نگاهـی را میتوان
در ایدئولـوژی طبقـة حاکـم دهـة شـصت مشـاهده کـرد .ایـن نـگاه ،نگاهی اسـت کـه همة

افـراد ،اماکـن و اشـخاص را بـا برچسـبهایی ماننـد خـودی و غیرخودی قضـاوت میکند.

در دهـة هفتـاد بـا تحلیـل یک چهرة بازنماییشـده از روشـنفکر معنای نسـبت دادهشـده

بـه فـرد روشـنفکر آشـکار شـد کـه عبـارت اسـت از :روشـنفکر نوگـرا و پذیـرا متعلـق به
طبقـة متوسـط جدیـد .نـگاه کلـی راوی در تصویر کردن خاکسـتری شـخصیتها و تقسـیم
نکـردن آنهـا بـه خـودی و ناخـودی ،همـان نـگاه روشـنفکران دهة هفتـاد مبنی بـر پذیرش

عقایـد و تکثرگرایـی اسـت .در جـدول زیـر نـگاه کلـی راوی در هـر فیلـم و رابطـه آن بـا
ایدئولوژیهـای هـر دوره ارائهشـده اسـت.

جدول  . 15رابطة نگاه راوی با ایدئولوژیهای دوران خود
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در روند مقایسـة فیلمها با یکدیگر آشـکار شـد که آزادی عمل روشنفکران بازنماییشده

در دورة اول و دوم ،در رابطـه بـا ایدئولوژی قدرت در فیلمها تعریف شـده و سـایة سـنگین

نیروهـای حاکـم بـر سـر روشـنفکران سـایه گسـترانیده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه

روشـنفکر بازنماییشـده در دورة سـوم در ارتبـاط بـا قـدرت در فیلـم مطرح نشـده اسـت.
در جـدول زیـر رابطـه هریـک از روشـنفکران با قـدرت در هر فیلم گنجانده شـده اسـت.
جدول  .16رابطة روشنفکران بازنمایی شده با قدرت

از ایـن مقایسـه میتـوان ایـن نتیجـه کلـی را حاصـل کـرد کـه روشـنفکران دورة اول و

دوم ،در رابطـه بـا امـر سیاسـی بازنمایی شـدهاند (تنها تفـاوت در اینجا موضع قدرت اسـت

(پهلـوی و اسلامی)) ،امـا بـه نظر میرسـد با سـپری شـدن دهـة اول انقالب و پایـان یافتن
جنـگ  ،روشـنفکر کـه اکنـون از زیـر سـایة نیـروی عظیـم انقلاب خـارج شـده اسـت ،در

رابطـه بـا امـر اجتماعـی تعریـف و فـردی سـازنده در این عرصـه بازنمایی میشـود.
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