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  پيش گفتار
  

پژوهشي است پيرامون تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر ،  اثر پيش رو    

  .سينماي ايران

نگارنده سعي كرده ضمن مروري بر ادبيات نظري پيرامون مدرنيته و نفوذ آن در ايران، مولفه هاي     

  . مشترك سنت و مدرنيزم، آراء متفكران اجتماعي را در يك سير تاريخي مورد توجه قرار دهد

ه هاي به عالوه رويكردهاي نظري پيرامون تعامل سنت و مدرنيته از ديدگاه جامعه شناسان و نظري    

  .پيرامون زنان و ارتباطات در همين زمينه با ديدي انتقادي مروز شده است

نگارنده به هنگام ورود به مباحث مدرنيته در ايران با ديدي انتقادي به نقد و بررسي مدرنيته ايراني     

  .پرداخته و ريشه هاي تقديس و تقبيح آن را طي سه دهه ي اخير مورد مطالعه قرار داده است

در واقع مي توان گفت كه اثر حاضر مطالعه اي بين رشته اي است كه از يك سو به ديدگاه هاي     

مدرنيزم، فمينيسم و ارتباطات پرداخته و از سوي ديگر تالش شده است كه از اين مباني نظري براي 

  .تحليل جامه ايراني و بازتاب آن در سينما سه دهه ي اخير ايران بپردازد

ش شناسي پژوهش، نوعي تحليل محتواي كمي و كيفي از سه اثر برجسته ي سينماي از نظر رو   

  .است 80الي  60طي دهه هاي ) مادر، هامون و چهارشنبه سوري( ايران

از منظر روش، پس از طرح مباني نظري تحليل محتوا، اشاراتي به مفهوم شناسي، نشانه شناسي،    

به تحليل نشانه شناختي هر سه فيلم پرداخته  سسپ. ه استنشانه شناسي در رسانه به ويژه سينما شد

و در آن دال و مدلول هاي مهم موجود در هر سه فيلم واكاوي شده و در راستاي تحليل نشانه 

  .شناختي فيلم ها و به طور كلي بررسي سبك زندگي روزمره ي ايرانيان به كار گرفته شده است

وال پاسخ داده شده است كه آيا مي توان به كمك       به طور كلي، در پژوهش حاضر به اين س   

تاريخ  60-80متعلق به دهه هاي  نشانه هاي موجود در فيلم هاي مادر، هامون و چهارشنبه سوري كه

زندگي روزمره ي ايرانيان ايران مي باشند، گذار، تقابل و يا تعامل موجود ميان سنت و مدرنيته را در 

 - سنت يا مدرنيته -كه اصوالً در زندگي روزمره ي ايرانيان ما شاهد كدام نوع از اين هانشان داد و اين
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در خالل پژوهش سعي شده است تا به كمك روش كيفي نشانه شناسي فيلم و مشاهده  .هستيم

مستقيم رفتار افراد و طرح پرسش هاي مختلف در مورد آن ها و آثاري را كه به وجود آورده اند، 

همه ي تالش هاي نگارنده در راستاي اين بوده تا بتواند . تحليل و مطالعه قرار گيرد مورد توجه،

نشانه هايي از تقابل يا تعامل ميان سنت و مدرنيته در زندگي روزمره ايرانيان با تكيه بر فيلم هاي 

  .يردمورد ارزيابي و تحليل قرار گ -به عنوان فيلم هاي منتخب سه دهه ي فيلم سازي ايران -مذكور

مي دهد كه در برهه زماني مورد مطالعه، ايرانيان به سرعت با دستاوردهاي پژوهش حاضر نشان      

بي اعتمادي،  طي دهه هشتاد و با شدت گرفتن گسترش.گرفته اند مولفه ها ودستاوردهاي مدرنيته خو

ي ميان ارزش ها انتقاد وسيع از فرهنگ هاي سنتي، اختالف سطح زندگي افراد جامعه و ايجاد دوگانگ

  .چه بيشتر دامن زده شده است رو واقعيت ها، به تقابل ميان سنت و مدرنيته ه

شدت اين تقابل ها به حدي است كه به ميزان بااليي ايرانيان به تقسيم افراد درون گروه و مثبت و     

ند تا جايي افراد منفي و برون گروه و تفكيك آن دو از هم در زندگي روزمره ي خو مبادرت مي كن

كه به تدريج آن را به يك فرهنگ غالب بدل ساخته اند كه اصطالحاً به آن فرهنگ خودي و ناخودي 

  .گفته مي شود

از . اثر حاضر، توسط آقاي كامبيز پارتازيان كه از پژوهشگران جوان و پركار است نوشته شده است   

اين پژوهش مي تواند . ته شده استمتعددي به زيور چاپ آراس ينام برده اثرات پژوهشي و تحقيق

براي دانشجويان رشته هاي علوم اجتماعي، ادبيات، علوم ارتباطات و جغرافيا مورد استفاده قرار گيرد؛ 

هر چند كه گروه هاي فرهيخته و روشنفكر جامعه در پرتو اين اثر مي توانند تحوالت اجتماعي ايران 

   .را پيگيري نمايند

مي گذرانند، اميد توفيق  ارتازيان كه هم اكنون دوره دكتري جامعه شناسي رااينجانب براي آقاي پ   

  .ينه هاي زندگي به ويژه پژوهش هاي اجتماعي را از خداوند دارممدر همه ي ز

  
  مصطفي ازكيا
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   مقدمه

هـاي متفـاوت    گـزينش هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي تاريخي جامعه ما متـأثر از   پديده بسياري از
كـه   چـرا  ;در جامعه مـا برجسـته تـر اسـت     اين پديده. روند آيند و مي نسلهايي است كه از پي هم مي

هـاي   تفاوتها و تمايزات موجود بين باورها، تفكرات، تصميمات و مهم تر از همـه، مالكهـاي گـزينش   
باورها، نهادينه شدن همـان  دروني شدن آن . تر است تر و ژرف ما محسوس ةنسلهاي مختلف در جامع

هـاي اجتمـاعي و    پديـده  ست كه ماهيت و تحـول هريـك از  ها نشستن همين گزينش و به بار رفتارها
  . زند فرهنگي جامعه ما را رقم مي
را ن تنها معلولي است كه علـل آ  هاي اجتماعي شكل گرفته توسط نسلها، اما همين رفتارها و پديده
به بيان ديگر، . كند ست كه هر نسل در مواجه با دنياي پيرامونش اتخاذ ميبايد برخاسته از تعامالتي دان

و معيارهـايي را   هـا  بينش ها، شناخت گستره واقعيت دارند، تعامالتي كه با افراد با توجه به تجارب و
هـاي اجتمـاعي و    كه در موقع مقتضي توسط افراد بـه شـكل تمـامي پديـده     سازند ذهن دروني مي در

دهـد از تعـامالت    هر گاه تجارب و تعامالتي كه هـر نسـل صـورت مـي    . شوند داده مي فرهنگي بروز
نسلهاي ديگر متمايز باشد، مالكها و دستاوردهاي اجتماعي و فرهنگي متفاوتي نيز بروز خواهنـد كـرد   
و هرگاه اين دستاوردها از فصل مشترك كمتري برخوردار باشند، تفاوتها و تمـايزات آنقـدر برجسـته    

اين . شناسيم مي "1ها شكاف نسل"متجلي شوند كه آن را تحت عنوان اي  هبود تا به شكل پديدخواهند 
هاي مدرنيته و ايجاد تقابل و عـدم   هاي سنت به مولفه پديده خود منتج و ناشي از گذار جامعه از مولفه

   فيلم مادر،حاضر با توجه به بررسي سه در جامعه ايران و طي پژوهش  .تعامل موجود ميان آن دوست
توان شاهد اين نوع شكاف نسلي و گذار از سنت به مدرنيته از نسلي به  هامون و چهارشنبه سوري مي

ـ بـدان   پـژوهش خالل اين د كه درگاه تقابل اين دو با يكديگر بوديگر و گاه تعامل و نسل .  ه امپرداخت
هـا   مباني نظري و فرضيات برگرفته از آن و نهايتاً به مقولـه دست نيز به  هاي كالني از اين براي بررسي

الذكر در آنهـا   نظر و فوق تحليل فيلمهاي مورد موارد فوق با مقوالت منبعث از آنها تكيه شده وو زير 
در پـي آنـم تـا    تحقيـق  در ايـن   .ه اسـت گرفتـ و سقم آن مورد بررسي قـرار   شناسايي شده و صحت

آداب و رسوم روزمرة زندگي ايرانيان را در بازنمـايي هويـت فـردي و     گفتاري و هاي رفتاري، تفاوت

                                       
1 Generation gap 
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تعامـل يـا تقابـل    «اين تحقيق بر اساس پارادايم . اجتماعي در دو فضاي سنت و مدرنيته بررسي نمايم
و اتخاذ رهيافتي پسا ساختارگرايانه، به مطالعه تفاوت ميان سنت و مدرنيتـه در نـوع   »1سنت و مدرنيته
  بـه . پـردازد  كيه بر سينماي ايـران مـي  فردي و اجتماعي در زندگي روزمره ايرانيان با ت بازنمايي هويت

كننـد؟ مـردان    مي 2هاي سنت و يا مدرنيته بازنمايي عبارتي آيا ايرانيان به هويت خود را در قالب مؤلفه
كنند و هويـت ايشـان    ايراني بيشتر كدام بعد هويتي و زنان بيشتر كدام بعد هويتي خود را بازنمايي مي

  گردد؟  چگونه در زندگي روزمرة آنان بازنمايي مي
مـورد  .... و  5، راسيوناليسـم 4پوزيتيويسـم  ،3اومانيسم مدرنيته، ابتدا مفاهيم سنت، اين منظور  براي   

، مبنـايي نظـري بـراي    »تعامل يا تقابل سنت و مدرنيته«گيرد و سپس با تكيه بر پارادايم  توجه قرار مي
  . شود ي بازنمايي هويت فردي و اجتماعي ايرانيان اتخاذ ميبررس

شاهد تغيير ساختار سـبك  )1379زاد،  به نقل از مرشدي( 6برگفته آلبرو اگر جهان امروز از يكسو بنا
9تغيير تركيب و سرشت زندگي اجتماعي 8و به قول تامپسون  7زندگي

بـا اَشـكال جديـدي ازعمـل و      
از سـويي  شود، باشـد و   مي 10رفتار هاي متفاوتي از انديشه،گزينشگري و شيوهتعامل كه خود منجر به 

زمينه زندگي روزانه تبديل  هاي مدرنيته به پيش مؤلفه 2015تا سال  11هايم ديگر بنا باشد كه به گفته ي 
رسد و پاسخ دادن به اين سؤال كـه   ، بررسي زندگي ايرانيان در چنين فضايي ضروري به نظر مي»شود

                                       
1Tradition or modernity 

2Represent 

3
Humanism 

4
Positivism 

5
Rationalism 

6Albrow 

7Life style 

8Thampson 

 .1380به نقل از رِكس،  9

 .1383منتظر قائم،  10

11
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گذار و تقابل سنت  هاي سنت و يا زندگي روزمره ايرانيان به مرور زمان گرايش به نگهداشت مؤلفهآيا 
هاي سنت و مدرنيته براي درك سـبك   نتيجه، بررسي تأثير حضور مؤلفه هاي مدرنيته دارد؟ در با مؤلفه

  .زندگي روزمره ايرانيان الزم است

   لهأبيان مس

 هـا  يـق رسـانه  ثيرات عمأشاهد تملي و بين المللي، ةدر عرص تباطاتامروزه با گسترش روزافزون ار
تـوان مـوثرترين   ميرا  سـينما در ايـن ميـان ،   ، درسطوح مختلف فرهنگي جامعه هستيمافكار عمومي بر

لذا با توجه به موارد .دانست مردم در يك جامعهة زندگي روزمر ةبازتاب دهندرسانه و به قولي رسانه 
را در زمينه فرهنگ سـازي و جهـت بخشـي بـه افكـار، روابـط        سينماتوان نقش موثر  ، نميذكر شده

   .اجتماعي، و تحكيم و يا تزلزل نوعي نگرش خاص در بين اقشار جامعه انكار كرد
، چنـين بنظـر   به عمـل آمـد   80تا  60دهه هاي سينمايي  با مطالعة اكتشافي كه از طريق مقايسة فيلم

مدرنيتـه   سـنت و موضوعات هاي اين تاريخ در ارتباط با اصلي بيشترفيلم محتواي د كه مضامين وآي مي
زنـان  . بوده استايرانيان ة آن در زندگي روزمرة ي مدرنيته و رخنها لفهؤو بيشتر نمايشي از مظاهر و م

كنند به طوري كه  ها ايفا مي نقش اصلي حضوري چشمگير در فيلمنيز به عنوان عاملين اصلي مدرنيته، 
  . گيري سبك سينمايي به نام سينماي زن در ايران سخن گفت توان از شكل مي

آن چندان كه  تغييراتي قرار دارد كه چشم انداز و دامنه ريجامعه ايران در مسكه آنچه مسلم است آن
، كم و بيش حسي از دگرگـوني دارد و  كند زندگي ميجامعه ايران  س كه درك بايد روشن نيست، هر

كـه   ييها قضاوت. كند مي هاي گوناگون بيان به صورتاين تجربه را خواه خوشايند بيابد يا ناخوشايند 
 اظر به چنين تغييراتي كه ناشـي از ن شود، عمدتاً مي هاي پژوهشي ابرازدر محاورات عادي يا در گزارش

باشد، به عبارتي تغييرات و تحوالتي كـه در غـرب تحـت     مي گرايي است گرايش به نوگرايي و تجدد
 عنوان مدرنيته و جهاني شدن اتفاق افتاده است پيامدهايي را از طريق دنياي اطالعات و ارتباطـات بـر  

 در جهـت درون نيسـت و   يـن تحـول از  جاي گذاشته است و چـون همـه ا  ر ساير نقاط ديگر جهان ب
هايي را در زندگي مردم جهان بوجـود  فرهنگ سازي نشده است، لذا بحراند، شو جوامعي كه وارد مي

ن مي رسـد در ايـرا  به نظر .از اين تحوالت دور نبوده است نيز آورده است و در اين ميان جامعه ايران
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ي رخـ گذرانده اسـت و ب ندگي اجتماعي، تغييراتـي را از سـر  ي زها حوزهزندگي فرهنگي بيش از ساير
هاي متنـوع   و خواستي اجتماعي با جهان بيني متفاوت ها گروه را براي ظهور تحوالت اجتماعي راه

ي هـا  گونـه  ش آموزش اعم از آموزش ابتدايي ياكم چند فرآيند عمده مانند گستر دست.كرده است باز
ز فزاينـده  ، رشد شهر نشيني و تمركجمعيو نفوذ آنها در زندگي فردي و  ها ، رشد رسانهشديگر آموز

ي ها زمينه....ي وافزايش سطح آموزش زنان، توسعه فرآيند تفكيك اجتماع رهاي بزرگ،جمعيت در شه
ي اجتماعي كه به اعتبـار خودهـا و هويتهـاي    ها گروه فراهم كرده و خودهاي جديد را اجتماعي ظهور

 مي انديشند،ه جهان اجتماعي خود به نحوي ديگرخواند دربار توان آنها را در گروههاي جديد مي تازه
مجمـوع سـبك    و در ستها و آرزوهاي ديگري دارنـد خوا كنند، مي ارزيابي معيارهايي متفاوت آن را با

بالطبع اين تحول و دگرگوني بدليل فرهنگي بـودنش بـيش از    و. دهند مي ديگري از زندگي را ترجيح
شركت  ال،يش مشاركت زنان در بازار اشتغافزا گذارد، مي جايردر كانون خانواده بهمه جا اثر خود را 

ي اجتمـاعي  هـا  هـاي اجتمـاعي خـانواده، شـبكه    مي و غير رسمي، ارتباطات و حمايتدر گروههاي رس
ـ     غرب دچار يامد فرآيند مدرنيته درپ ناشي از...خانواده و مرتبط، ي عبـارت ه دگرگـوني شـده اسـت و ب

بـاز   ن،و مكـا  فضـا فتن انفصـال در  دليل از بين ره و ب خود پذيرفته استخانواده ايراني تغييراتي را در
لـت نهادهـايي   ، دخاجامعـه و خـانواده   در ياري و رهاشدگي انسانهابي اخت انديشي در اعمال و رفتار،

به نـوعي  دولت در عملكردهاي يكديگر وضعيتي را بوجود آورده كه كارشناسان  دين، مانند خانواده ،
 1اسـتونز ر اين ارتباط د.تاكيد دارنددر جامعه ايران حتي تقابل آن دو  ت به مدرنيته وگذار جدي از سن

نمايانگر فعال بودن جامعه مـدرن   و ود زندگي مدرن تنيده شدهو پ تغييرات اجتماعي در تار: گويد مي
ما بايد ذهنيت خويش را تغيير دهيم تا با جهان جديد تناسب پيدا كند و بـدين ترتيـب از همـه     .است

 هـر اي  هو اشارشده  ارايهي ها با توجه به بحث .بزنندشد كه دست به شروع اين تغييرات  مي خواسته

2رلسـون بِ .چند گذرا به تحقيق تحليل محتوا به ذكـر مسـاله تحقيـق خـواهم پرداخـت     
        1952سـال  در 

 آشـكار  از محتـواي  كمـي  و منـد  نظـام  عيني، توصيف براي تحقيقاتي تكنيك محتوا تحليل :گويد مي

3وبرماكس . است ارتباطات
 از اي همجموع كه است تحقيقي روش محتوا تحليل :گويد مي1990سال در 

                                       
1
Stones 

٢
Berlson 
٣Max Weber 
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 پيام پيام، فرستادندگان درباره ها استنباط اين .برد مي كارب  متن از هاي معتبر استنباط براي را ها رويه از

 پـذير  تكـرار  و منـد  نظـام  كمي،آزمـون  محتـوا  تحليل :گويد مي1998 سال در1رايف .است مخاطب و

 نسـبت  مـتن  به گيري اندازه معتبر قوانين اساس بر عددي ارزشهاي طي آن كه است، ارتباطي نمادهاي

 به عمل اين .گيرد مي قرار تحليل مورد ارزش آن بين آماري روابط روشهاي توسط سپس شودو مي داده

عينيت،  يهاويژگي داراي محتوا تحليل روش اين تعاريف طبق .است ارتباطات محتواي توصيف منظور
  .آشكار است محتوايو مندي، اعتبار،  پذيري، كميت، نظام تكرار

 :توان به موارد ذيل اشاره نمود مي محتوا تحليل اصلي شكل از سه

 .پردازد مي متن يك آشكار محتواي كمي توصيف به: توصيفي .1

 ،بـا  مـتن  يـك  از خاصـي  يهـا  مشخصـه  ،تسـ ا اين بر اعتقاد محتوا تحليل اين رد: استنباطي .2

 گيـري  جهت و خبر پخش محل بين رابطه مثال براي. است اجتماعي،مرتبط واقعيت ي يكها مشخصه

 .است فرضيه داراي تحليل محتوا اين .خبر

 ،هفرستند درباره نتايجي به و شود مي بررسي ارتباطي مسير تمام محتوا، تحليل اين در: ارتباطي .3
 .پردازد مي و محتوا گيرنده

 :گيرد مي جاي دسته دو در محتوا تحليل كاربرد

 كسي؟ چه به چطور، ، چرا = محتوا يها ويژگي بررسي •

  تاثيري؟ چه ، كسي چه توسط چرا، = ارتباط آثار و علل درباره گيري نتيجه •
علمي پيامهاي ارتباطي  ي وكمعيني، مناسب براي تجزيه و تحليل  تحليل محتوا از جمله تكنيكهاي

سنت و مدرنيته و گذار بررسي و تحليل موضوع  :كرد توان بيان مي له تحقيق را اينگونهأمسحال .است
اي  مـايش آن بـه عنـوان نمونـه    نو  ايران 80تا  60فيلمهاي سينمايي دهه در  يا تقابل و يا تعامل آن دو

ايرانيان با كمك روش تحليل محتـواي   ةمايي از نوع زندگي روزمركوچك از جامعه بزرگ ايراني و ش
  .استنباطي
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   تحقيق بيان ضرورت و اهميت

هايي بوده  و مقاومتها و دل نگراني ها همراه با چالش اي هتغييرات در هر جامعع بدون ترديد شرو    
بار خواهد آورد و مهـم تـرين دليـل ايـن دل نگرانـي، تحـوالت و       ه و مشكالتي را ب مسايلاست كه 
خانواده و  سياست، دين وهاي فراواني است كه به مرور در همه نهادهاي اجتماعي از جمله  دگرگوني

رسد گستره اين تحوالت در تمامي ابعاد و زواياي ساختي  مي در اين بيان به نظر .مده استبار آه ب.... 
كشورهاي جهان سـوم از جملـه    ر و درصنعتي بيشتبه ويژه در كشورهاي  زندگي روزمرهكاركردي  –

ي موجود در آنهـا را بـا چالشـي جـدي مواجـه      ها و ارزش ها همراه داشته و سنتبه ثيراتي را أت ايران
ـ يـ كه به نوعي تـوان و توشـه و    است تندبادهاي مدرنيتهاين . ساخته است ي هـا  عبـارتي سـرمايه  ه ا ب

از مـوارد زوال كـرده اسـت،     اي هپار را دستخوش تحول و درجوامع و از جمله جامعه ايران فرهنگي 
گردد و به دليل اهميت منجر... گوناگون اقتصادي ،نمادين ي ها تواند به ايجاد سرمايه كه مي اي هسرماي

آورده كه به حيـات  د چالشها و بعضاً نتايجي به باراز موار اي ههنگي كه بود و نبودش در پارسرمايه فر
بواسطه جهاني شـدن و پيشـرفتهاي    در اين ميان و طبعاً. كند مي كمك افراد اجتماعممات اجتماعي  و

 شهرنشيني، از قبيلتكنولوژيكي و فرآيند مدرنيته در غرب ساختار اجتماعي خانواده ايراني پيامدهايي 
تحقـق   بـاط جمعـي و  ، توسعه نظام اداري، توسعه شبكه حمل و نقل، توسعه وسايل ارتاقتصاد صنعتي

حقيقت و در 1».را در خود پذيرفته است ...، دانش و جديد اجتماعي چون آموزش و پرورش نهادهاي
 ي خانواده ايراني را دستخوش دگرگوني و تحول كرده، در شرايط كنوني خانواده ايرانـي بـا  ها سرمايه
 .كـرده اسـت   اجتمـاعي خـانواده را دسـتخوش تغييـر    سطوح سـرمايه   كههاي بسيار روبروست چالش

كـاهش ميـزان    افـزايش ميـزان طـالق،    جايگاه زنـان، تغيير تنش و  مانطور كه اشاره شد، تغييراتي ازه
، كمرنـگ  زيت تصميم گيري خـانواده در جامعـه  مرك  ،تغيير نگاه به همسر ،وريآكاهش فرزند ازدواج،

ي معارض انجاميده است وضـعيت  ها از نقش اي هشدن باورهاي مذهبي و كاهش اعتماد كه به مجموع
بـه تعبيـر    2.مناقشه برانگيزي مبدل ساخته اسـت تعارضي حوزه مطالعات خانواده در ايران را به طرح 
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كـه  به اندازه اتفاقاتي نيست  يك در جريان است، اهميت هيچ در ميان تغييراتي كه اين روزها ،1نزگيد
 در.در حـال وقـوع اسـت    – ازدواج و خـانواده ،  حيات عـاطفي  -در روابط جنسي در زندگي شخصي،

كنـيم   مـي  چگونه با ديگران پيوند و رابطه برقرار مي كنيم وفكر خصوص اينكه ما چگونه درباره خود
هاي مختلـف و  سـرعت  ف بافرهنگهاي مختل اين انقالبي است كه در مناطق و. انقالبي در جريان است

صورت به موازات موج وسيع  در هر رفيع پور،ي  به گفته .حال پيشرفت است مقاومتهاي بسيار در با
ه عرص دستخوش تغييرات و تحوالت عمده درجوامع سنتي مظاهر زندگي مدرن، رشد عتي شدن وصن

اخير اذهان بسياري  يها طي دهه تحوالت فرهنگي يرات وشروع تغي .گردند فرهنگ مي اي هپاي عناصر
وضعيت عناصر سنتي نظام فرهنگـي جامعـه   «كرده است كه ين متوجه اين سوال ولومس از متفكرين و

  » ايراني در حال حاضر چگونه است ؟
گـي  علت طرح اين سوال وقوع تحوالت اقتصادي اجتماعي و سياسـي اسـت كـه پيامـدهاي فرهن    

تغييرات نظـام اجتمـاعي و    متفكران عرصه اجتماعي بر اين باورند كه .شگرفي را به دنبال داشته است
، در صورت دقت و تمركز در يك زمـان محـدود،   ارزشي، مانند حركت سايه و آفتاب هاي دگرگوني

شـوند   مي ولين جامعه متوجهوماني نه چندان طوالني، مردم و مساما با گذشت ز. مملوس نيستند اصالً
له بودن تجدد گرايي بر ساختار اجتمـاعي  أدر حقيقت پيامد و مس.كه كجا بوده اند و اكنون كجا هستند

 قطعـاً  بخشد كه مي را جان پژوهشضرورت اين  افكندن آن بر زندگي روزمره آنان،و سايه  ها خانواده
باشد به ايـن معنـا    مي هنگي و اجتماعي خانوادهسرمايه فر تغيير ها دهخانوا پيامد فرآيند تجددگرايي در
 ي ارتبـاطي، ها در شبكهواده، تنوع تغيير شكل دادن حمايتهاي اجتماعي خان: كه سرمايه اجتماعي يعني

شيوه دست يابي به اطالعات و ارتباطات آنگونـه كـه    ، تنوع درها وع در نوع ارتباطات با همسايهكه تن
ر زنان در حوزه ، افزايش طالق، افزايش حضوغ از زمان و مكان به هم وصل كردهاكنون انسانها را فار

هاي جنسـيتي  ، تغيير در نگرشـ ها وادهمذهبي خان، كمرنگ ساختن باورهاي كاهش فرزند آوري عملي،
 ، تغيير درها يزان افزايش استفاده از رسانه، مها گذراندن اوقات فراغت خانواده چگونگي تغيير در شيوه

چگـونگي حيـات    تغييـر در  ها هاي جديدي از خانوادهوجود آمدن شكله ب دختران و پسران، ارتباطات
هنگـي و اجتمـاعي   سرمايه فرفرسايش  شكل و يا راستا تغييرباشد و در اين  مي.. .و ها عاطفي خانواده
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باشـد در رونـدي رو بـه رشـد سـير       مي كه ناشي از تجدد گرايي و نوگرايي خانواده ايراني ها خانواده
   .نمايد مي صعودي خود را طي

   بيان اهداف تحقيق

اه نوگرايي ما به يـك ديـدگ  تغيير و  درباره هر گونه تحول،، اي هدر ميان ساختار اجتماعي هر جامع
ي اجتمـاعي،  هـا  پديـده «اجتمـاع و   ،بر اساس ديدگاه حسين بشـيريه . خوريم مي تعاملي ديالكتيكي بر

نيت و معنا و غايـت  ي اجتماعي تركيبي از ذهها ي متصلب و خشك و اليتغيري نيستند، پديدهها پديده
تغييـر و   حـال  ناتمامي هستند كه همواره دري ها پديده گاه به نهايت و اتمام نمي رسند، هيچ هستند و

مشـروط   گذارندو يكديگر را مي تماعي در يكديگر تاثيري اجها كه پديدهشدن هستند، به خصوص اين
ديدگاه تعاملي ديالكتيكي را بـه  .ي اجتماعي در حال تركيب و تغيير هستندها پديده. كنند مي و محدود

ميـد در پيگـري ايـن اهـرم، ديـدگاه تعـاملي       : دهـيم  مـي  گوش فرا 1ميدهربرت ديگر از زبان  اي هگون
كه متبلـور كننـده سـاخت    (I) من اجتماعي ي ديالكتيكي ساخت ديالكتيكي معرفت را در تقابل دوباره

 لزوماً» خود«ا برآيند تركيبيام. كند ريف ميو من اندامي كه معرف ساخت ذهني است تع عيني جامعه
يعنـي   تواند اين تابعيت را نيـز بپـذيرد،   مي اگرچه  است، me اجتماعينه تابع من  نه تابع من اندامي و

چگـونگي ايـن    2نقش گيري«ميد با استفاده از مكانيزمهاي . افزودن حوزه اختياري در ضرورت تاريخ
هـر   7و بلـومر  6، فرم5، ماركوزه4، سارتر3اين توضيح راشلر. دهد مي اختيار يا كنش اجتماعي را توضيح

كدام به وجهي توضيح داده اند و هر كدام بر اين نظر رسيده اند كه تقابل ديـالكتيكي هـر دو پـاره در    
رابطه ديالكتيكي عمل و ذهـن در  8.تعيين كننده نوع كنش انساني استمحملي ساختاري و سه وجهي 

بـروز ايـن    گفتنـي اسـت كـه   . در جوامـع  يكـي در افـراد و ديگـري   « :تواند تجلي يابد مي دو واقعيت
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كـيم يـا اقتـدار در    گونه كه وجدان جمعـي در نظريـه دور  ، همانساختمند و پايدار است ديالكتيك نيز
بروز و تجلي ديالكتيك عين و ذهن در افراد به صورت ملكـه و در جوامـع بـه شـكل     . بود نظريه وبر

تـاريخ  «يـا   و ميـدان ملكه يا تاريخ تجسم يافته در كالبدها به عنوان خلـق و خـو   : كند مي ميدان جلوه
در اشـياء همـان    هـاي شـكل يافتـه    و موقعيت ها نظام جايگاه« صورت  كه به» عينيت يافته دردهايش

تـوان اذعـان داشـت كـه      مي با ذكر اين مقدمه .1است» جامعه  ساده و ابتدايي فرد و«رابطه ديالكتيكي 
خانواده ايراني ناشي از يك رابطـه  سطوح سرمايه فرهنگي و اجتماعي  ن برثير آأله تجددگرايي و تأمس

تا حدي متاثر از شرايط جامعـه   ها يا مختارند و ياانسان تعاملي ديالكتيكي است كه در اين ارتباط بعضاً
انسـان اگرچـه   « :تنهـايي ي تـه  بـه گف  ثير پذير از شرايط حاكم بر جوامع وأشوند و نه جبر بلكه ت مي
شرايط اجتماعي طبقاتي فرهنگـي و   محصور در درگير واريخي تنگناي ت ضروريات زمان و مكان ودر
 .جانبه اسـت ه رابطه ي دوسويه و دوانسان و جامعرابطه  ميان موجود اما شرطي شرايط نسبت ،است..

 درنيتـه، من جريـان سـنت و م   لذا به اعتقاد .نمي شود گذارد اما تعيين مي ثيرأهم تاثيرمي گيرد و هم ت
 و شـكل  برند مي سره تيكي بگرايي هم در يك رابطه تعاملي ديالك تجدد سنت و ياسنت ونوگرايي و 

 ،فرآيند مدرنيته و تجدد گرايـي «: يدگو مي 2اينگلهارت ،در اين راستا .آورند مي بوجود و تغييرگيرند مي
مشترك گـرم   پيوندهاي جمعي و .كند مي متالشي آن زندگي معنايي روشن دارد جهان سنتي را كه در

دهنـد كـه مبتنـي بـر توفيـق       مـي  اي را به روابط غير شخصي و رقـابتي در جامعـه  شخصي جايشان  و
ه جامعه صـنعتي  گويد، مشخصه انتقال از جامعه پيش صنعتي ب مي همان طوري كه وبر .شخصي است

بـه  »مـذهبي  عمومـاً  ارزشـهاي سـنتي و  « از امعه است كه تغييـر ي جها تمام حوزه عقالني شدن فراگير
ي هـا  لفهؤم. ، سياسي و اجتماعي به دنبال خواهد داشتزندگي اقتصادي را درهاي عقالني سمت ارزش

دنيـوي شـدن و ديـوان     غير ديني شدن، كليدي نوسازي و تجددگرايي از ديدگاه وبر عبارت بودند از
ـ از آن بـا عنـوان   د و حاصل مطالعات در اين زمينـه  حقيقت آنچه كه برآين در.ساالري ثير پيامـدهاي  أت

ر از جامعـه ماقبـل   نشانگر اين قضيه اسـت كـه گـذ   ؛ ياد مي شود بر ساير جوامع بشريمدرنيته غرب 
 شود مي هازمره خانوادگي و جهان بيني انسان، منجر به تغييرات اساسي در تجارت روصنعتي به صنعتي
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گـذار از   ،اسـت  ددگرايي كـه بيشـتر فرهنگـي   بن مايه نوسازي و تج«: به عبارتي به گفته اينگلهارت و
ـ   -عقالنـي  مذهبي به سمت اقتدار عموماً ر سنتي واقتدا  اعتبـار و  همـراه بـا ايـن تغييـر     -ودقـانوني ب

اده كاركردهاي اقتصادي اجتماعي نهادهاي اصلي سنتي و خانواده و ضـرورت و اهميـت نقـش خـانو    
نظران در باال گواهي بر اين  ي صاحبها اسناد و نقل گفته .شده است نسبت به روزگاران گذشته كمتر

 ايـن  .آورد يي را بوجـود مـي  هـا  كـه وارد شـود تكانـه    اي  هجامعـ تحـول در هر  له است كه اساسأمس
اي كه در غرب  دگرگوني و تغيير در همه نهادهاي اجتماعي جوامع بشري بوقوع پيوسته است مدرنيته

 از دليل جهـاني شـدن  ه غرب بوده و اكنون ب در.. .سال تغيير و چالش و  200به وقوع پيوست برآيند 
و  اي هه هر جامعو عواملي توانسته است جدايي زمان و مكان را از بين برده و بو ابزارهاها طريق رسانه

تغييراتي كـه   .بار آورده د تغييراتي را با خود بيازد و بي تردي خلوت انساني دست ساختاري و هر هر
، هـدف  فـوق  پـژوهش در  .كند مي فرسايشو يا ، تضعيف تغيير واقع كاركرد سيستم را دچاردر اكثر م

مـا   ةامعـ در ج و حضور يا عدم حضـور مدرنيتـه   تجددگرايييا نبودن له بودن أاين است كه مساصلي 
اين مشـخص   عالوه بر. دشوتشريح  بيشتر زندگي روزمره ثيرش برأآن ت تر از مشخص گردد و حياتي

ايراني چيست و اين فرآيند با توجه بـه   ةمدرنيته در ايران و زندگي روزمر ع رابطه سنت وكه نو گردد
  چگونه است؟سينماي ايران  80تا  60ي ها دههسه فيلم منتخب سينمايي بررسي 

   االت تحقيقؤس

پرسـش از ماهيـت سـنت و     :وظيفه ما طرح پرسشهاي اساسي اسـت  در شرايط كنوني مهمترين   
 مـا  قـرار داده، افقـي را در برابـر    ما را در چشم اندازي خـاص  طرح پرسش،. پرسش از دوران جديد

سـي تـر از   از ديدگاه فلسفي هرمنوتيكي برخالف تصور رايج، طرح پرسش مشـكلتر و اسا  .گشايد مي
خواهـد   مـي  در واقـع  خواهد بپرسد، مي گويد، كسي كه مي 1طور كه گادامرهمان. پاسخ به پرسش است

ما بايد بياموزيم كـه چگونـه پرسـش    . دانيمبه عبارت ديگر، پرسيدن، دانستن اين است كه نمي  .بداند
ساساً پاسخ دادن چندان در فلسفه ا.پاسخ دهيم  -و احياناً پرسشهاي ديگران -كنيم نه اينكه به پرسشها

حتي پاسخ خوب هم آن است كه پرسشهاي نو بيافريند و .چون هيچ پاسخي قطعي نيست مهم نيست؛
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 عـدم توجـه بـه ايـن حقيقـت در      .فلسـفي نيسـت  پاسخي كه به سلسله پرسشها پايان دهـد، پاسـخي   
تحقيـق   حـال در .ي اخير موجب شده است كه در فلسفه ما حاشيه نويسي به سكه رايـج شـود  ها سده

 -كه پرسشهايي فلسـفي انـد    - مدرن امروزي ماهيت سنت و ماهيت دوران طرح پرسش از باحاضر، 
است كه شاهد توليد دانش نو، مطـابق   در اين صورت.توانيم به سوي تأسيس سنت نو گام برداريم  مي

  .الزامهاي دوران جديد خواهيم بود

ايـن  را در ذهـنم كاشـت    پـژوهش بذر انجام اين ال اصلي كه ؤكنم س مي با ذكر اين مقدمه اذعان   
دچار تنهايي  ابوالحسنقول ه ب ايرانيانچرا ر طالق بيش از هر زمان ديگري است؟چرا آماكه نكته بود 

بـاز انديشـي   و چه علل و عواملي بر شدت حركـت،  شده اند؟ يقول گيدنز بي اختياره رهاشدگي و ب
  شده اند؟ تاثير گذار  آنان ي ايراني در كردار و عملها خانواده

شـود   دچار ماندگي و يا تازه گي مي ها كه در كنش پيوسته انسان 1قول بلومره ب ها اين باز تابندگي 
 تابندگي تا به كجا راهش را طي اين پروسه چالش و باز يا اصالًآ؟ و استناشي از چه علل و عواملي 

تضـعيف  شـاهد فرسـايش و    و يا هاي ايرانيها و ارزش زوال سنتنمايد و در نهايت ما بايد شاهد  مي
و نـوگرايي را در نگـرش    پيامدهاي مدرنيته غرب، تجددگراييآيا ؟ باشيم ها سرمايه اجتماعي خانواده

حال گذار از سـنت بـه مدرنيتـه    ر خانواده ايراني د حقيقتبوجود آورده است و در ي ايرانيها خانواده
آيا شاهد نوعي تعامل ميان ايـن دو   مدرنيته ايم؟ ي تقابل ميان سنت وآيا در ايران شاهد نوع ؟باشد مي

رود و  مـي  پيش به سمت مدرنيتهآيا جامعه ايراني روز به روز و هر چه بيشتر  كداميك؟ واقعاًهستيم؟ 
ي ايرانـي  هـا  اين بحرانهـا ناشـي از تجـددگرايي خـانواده     يامواجهيم؟ ها زوال هر چه بيشتر سنتما با 
يا ؟ است ؟ در حال گذار از سنت به مدرنيتهاست ؟ مدرناست سنتياي  هايراني جامع جامعةآيا  ؟است

   و يا تعامل اين دو با يكديگر؟ در تقابل
 هـدايت  هـا  الؤپاسخ به اين سـ  را به كه طي آن ماتحقيقي است در اين خصوص  حاضر پژوهش 
  .كند مي

                                       
1 Bloomer 
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 ي تحقيقو متغيرها تعريف مفاهيم

در تحقيق حاضر تقابل ميان سنت و مدرنيته متغير مستقل و تاثير آن بر زندگي روزمره ايرانيان كـه  
عنوان متغيـر وابسـته در نطـر گرفتـه     به بررسي شده و  80تا  60دهه هاي  در قالب سه فيلم متعلق به

   .شده است
  

  2.»بري تعريف كن مي را كه به كارخواهي با من سخن بگويي، اول اصطالحاتي  مي اگر« : 1ولتر

   سنت    

   سنتتعريف مفهومي          

 ، طبيعت،يقه، اعم از حسن يا قبيحسيره و طر:شده است در لغت چندين معنا ذكر»سنت«واژة براي 
بنابراين، سنت . و دوام آمده استطريقه  طبيعت، معناي عادت،ه سنت بمجموع  صورت و در وجه و

  . در اصل لغت به معناي طريق و روش است، اعم از طريقي پسنديده يا ناپسند
 و قانون، ، طريقهشراه و رو« :چنين ذكر شده استلغت نامه دهخدا معادلهاي معنايي سنت در 

زايي  زايي است و هر باز سنت بالذاته باز 3»....واجب و الزم فرضيه، و فرض،نهاد  ،آيين و رسم
مستلزم ) انتقال(= بينيم فعل سنت مي تجديد حيات سنت است در زمان حال و از همين گذر است كه

  4.دهد مي ان توانايي و مهارتسنت آن چيزي است كه به انس. انجام شدن در زمان حال است
به معناي لفظي آن كه انتقال  5در فارسي به سنت ترجمه كنيم ما معموالًرا كه كلمه تراديسيون  اگر

هاي معدود هر قرن و  اعي را به استثناي نوآوري و بدعتاست بگيريم بايد تمام عناصر حيات اجتم
 از ياما تنها برخ تراديسونل يا سنتي بدانيم؛ شود، به قرض گرفته مي ز اجتماعات ديگرآنچه ا نيز

                                       
1Volter 

 .14آشوري ، داريوش ، ما و مدرنيت، ص 2

 .16همان ص  3

 .27ص ، سنت و پيشرفت، داريوش آشوري  4

5 Tradere واژة تراديسيون از ريشة التين به معناي فرا دادن و انتقال دادن است. 
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عين حال  لفظ سنت در جنبه سنتي دارند و ها ،آوازها و قصهگفتارها، لباسها، قوانين نهادها، عادات،
و رسوم يك قوم يا مردم  مثالً آداب.ناظر است به ارزش عنصري كه از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته

 انتقالاين آداب در نسلهاي پي در پي .جنبة عادت پذيرفته استشيوةرفتاري است كه ،يك ناحيه
ارزشمند بودن  ها در عمل كنندگان بدان .شوند واكنشي مورد قبول واقع مي و بدون هيچ پذيرند، مي

و ممكن است بسياري از آنها تصديق نمايند كه اين آداب و رسوم بي اهميت و  كنند، آنها جد نمي
  1.ثرندأماية ت

  

   ي سنتها لفهؤم

هايي  درباره جهان هستي و انسان اينك درباره مؤلفهگرايي  پس از توضيح مختصر درباره نگاه سنت
 .مكن يتوان مشاهده نمود، توضيحي ارايه م كه در زندگي انسان سنتي مي

 به تعبيـر ديگـر   .عالم طبيعت، عالم يا عوالمي هستانسان سنتي بر اين اعتقاد است كه وراي  .1
ه نوع حقايق عوالم باال محل ظهور چ حال اين عالم باال يا.بيعت نيستجهان هستي منحصر به عالم ط

از خـدايان،   باشـد؛  طول حيات دراز دامن خـود مـي  اختالف سنت گرايان در  و موجوداتي است مورد
 .دانند ها گرفته تا خداي واحد را ساكنان عالم يا عوالم ياد شده مي النوع رب  ها، الهه

 .دانند عالم طبيعت ميترين موجود در ميان موجودات  ارزش ترين و با انسان را شاخص .2

است اما نسبت تر ارزشتر و شاخص عين حال كه نسبت به موجودات عالم طبيعت باانسان در .3
ن يـا  قرار دارد؛ زيرا ساكنان عالم يا عوالم بـاال خـدايا   يتر به ساكنان عالم يا عوالم باال در درجه پايين

درجه پايين تـري برخـوردار    زش وار بته ازنسبت به خدا يا خدايان ال خداي يگانه است كه انسان در
 .تاس

به عبارت ديگر خدا يا خدايان بـه  . باشد انسان مورد التفات و توجه خاص خدا يا خدايان مي .4
انسان توجهي و التفاتي دارند كه به موجودات ديگر آن توجه و التفات را ندارند؛ زيرا انسان در نسبت 

تـرين   بهترين و مناسـب . يگر از آن برخوردار نيستندبا خدا از موقعيتي برخوردار است كه موجودات د

                                       
 .همان،مقاله سنت ، ماكس رادين ، ترجمة فريدون بدره اي 1
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در نگاه انسان سنتي، انسان جانشين خدا بـر  . اللهي ديد  توان در عنوان خليفة عنوان اين موقعيت را مي
 .روي زمين است

دانند، بر اين باورند كه عالم طبيعت را نيز براي  از آنجا كه انسان را جانشين خدا در زمين مي .5
كنند،  به عبارت ديگر موجودات در عالم طبيعت چون در زندگي انسان نقش آفريني مي. اند آنها آفريده

انسـان  نـا بـر تعـابير اسـالمي،     و ب. انـد  داده اند و از سوي ديگر انسان را بر آنها تسـلط  لذا آفريده شده
حافظ زمين  قيم و ئول بوده ومس پيشگاه خداوند براي اعمالش در روي زمين است،جانشنين خداوند 

 1.زميني كه سلطه آن به وي داده شده؛ است

رو   خادم ساكنان عالم باالست از ايـن انسان است انسان  يعت در خدمت همانگونه كه عالم طب .6
آيد، گوش بـه فرمـان و    اي كه از عالم باال مي انسان به حكم خادم عالم باال بودن بايد به اوامر و نواهي

اگـر چـه   . باالست چه انسان دارد از عالمرد هرهيچ گونه حقي ندا عالم باالانسان نسبت به .ع باشدمطي
انسان را خادم خود خواسته اسـت لـذا انسـان در برابـر      اماخدا عالم طبيعت را خادم انسان قرار داده 
و خـدا  . و به تعبير ديني انسان عبد است و خـدا مـوالي او   اوامر و نواهي خدا يا خدايان مكلف است

ذاران اديـان و مـذاهب يـاد    ر و نواهي را به كمك كساني كه از آنها با عنوان پيامبران يا بنيانگـ اين اوام
وامر و نـواهي  موظف و ملكف به اطاعت از آن ا ،عنوان عبده سان بفرستد و ان براي انسان مي شود، مي

ي وراي تـ واقعي آن آدمـي بـا   م سنتي يعني تنفس در عـالمي كـه در  زمين در عال"نصر، به تعبير . است
مواضع و ديگـر عناصـر تعيـين كننـده      ها،  خويش مرتبط است، واقعيتي كه آدمي، اصول، حقايق، قالب

 2.دارد ت بشري را از آن دريافت ميخود شالوده حيا

ست كه پاداش حقيقـي و سـعادت حقيقـي را در عـالم آخـرت      ا انسان سنتي اين مؤلفه ديگر .7
و تالش براي به انجام رساندن وظايف خود در برابـر اوامـر و   اين دنيا را محل عمل . كند مي جستجو

داند و دربند اين نيست كه اين وظايف و اوامر و نواهي كه از ناحيه خدا يا خـدايان بـر    نواهي خدا مي
الم سوي عـ  كه دستورهاي صادر شده از چرا3گذارد جاي مييجي در اين دنيا براو فرستاده شد؛ چه نتا

                                       
 .دهد هاي متفاوتي درباره مبدأ هستي تشكيل مي نظرگاه وسيعي باسنتگرايان را طيفهاي  1

 .282حسين نصر، پيشين، ص  2

 .152همان، ص  3
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ست و بهشت حقيقـي در عـالم   عرصه سعادت تا عالم آخرت كشيده ا ان است وباال براي سعادت انس
 .چنگ آمدني است نه در اين دنيابه آخرت 

 مقصـدش هـم معلـوم و    مبـدأ و  كه قافله انساني انسان سنتي عبارت است از اين مؤلفه ديگر .8
كرده حركت  مياين قافله هم از جايي كه بايد حركت  هم به دست خداست و بنابراين، مشخص و

مقـدرات ايـن قافلـه اسـت هرچنـد       ءار بود برسد خواهد رسيد و اين جزكند و به جايي كه قر مي
كنـد حركـت     گاهي گاهي تند و جست و خيزي دست زند وتواند به  انسان در درون اين قافله مي

 برنامـه خـدا يـا   قافلـه طبـق   با همه اينها سـرانجام ايـن   . كند گاهي از مسير اين قافله منحرف شود
 آزادي  انسان در درون ايـن قافلـه از   نتيجه اينكه هرچند. خواهد رسيد ايد،خدايان به مقصدي كه ب

آزاد اسـت امـا ايـن    . و قدر قرار ندارد ها بيرون از محدوده قضا زاديهايي برخوردار است اما اين آ
مالي بود از آن چيزي كه زندگي آنچه تا بدين جا گفته شد اج.برد نميميان آزادي تقدير انسان را از 

خـودش و رابطـه    اش از جهـان و  گركسي نگاه و تلقيسازد و ا دهد و مي انسان سنتي را تشكيل مي
  1.آيد اين دو با عالم باال، اين گونه باشد انسان سنتي به شمار مي

   مدرنيته 

مدرنيته ميل رسيدن به  :گويد مي آمريكايي در مورد مدرنيته - منتقد ادبي بلژيكي  - 2پل دومان
به اين معني . آنچه از قبل وجود داشته استخواست از ميان برداشتن هر راه باشروع جديدي است هم

» گذشته«در برابر » حال«و » كهنه«در برابر » نو«از  گوييم ضرورتاً مي كه هر بار كه از مدرنيته سخن
گيدنز  .يابد مي مفهومي پويا و روندي سيال تجلي ةاز اين نظر مدرنيته همواره به منزل.كنيم مي صحبت
كند كه بر سه اصل و بر سه شالوده  مي كند كه مدرنيته دنياي متفاوت و جديدي را نمايندگي مي مطرح

يك نگاه خاص به دنيا، يعني نگاهي كه : شمارد عبارتند از مي كه گيدنز بربنا شده اين سه اصلي را 
به موازات  دوم ؛تواند در جهان ايجاد دگرگوني كند مي لك دنياست ومعتقد است كه انسان سرور و ما

دنياي جديدي را نهايتاً  ه آورد وفلسفه به همرا در فرهنگ سياسي و و مفاهيم را ها آن يك سري ايده

                                       
 .146همان، ص  1
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 ، اين1ه مفاهيم نويي چون انسان گراييتعريف كنيم ب بخواهيم از بعد فلسفي مدرنيته را اگر .رقم زند
ه عنوان دادگاه شعور ، استيالي بر طبيعت و ايدة ترقي، خرد بجهان نقش فعال و سروري انسان در

ردد كه به قول متفكر گ مي با هم به همان عنصر روشنگري بر.... ، افسون زدايي كردن از جهانبشري
 رد باوري،فردگرايي،خ :ازكه عبارتندخود داشته  سه دستاورد مهم باروشنگري عصر ماس،برها  آلماني

ندگي ي زها ترين جنبه نيته قدرت دولت جديد را در خصوصيمدر: معتقد است گيدنز .سكوالريسمو 
سي اجتماعي را به مهندو ، تجاري شدن، خشونت ي شدن زندگي،بروكراسمدرنيته،  .بشري توانا كرد

، ماديات حد فرد گرايي بيش ازبه  ،مرو عموميبين رفتن قل ، ازسقوط معنويات .وجود آورده است
ايران كه داراي باورهاي  در جوامعي نظير. زادگاه مدرنيته غرب است .منجر شده است ...و ، پرستي

آغوش گرفتن  درك و در ،ريشه قدرتمندي دارند اهام به سنتاداي احتر ومتافيزيكي قوي هستند 
  2.و نااميدي باشدرس و شك و ترديد خالي از اضطراب و ت تواند مدرنيته نمي

   مدرنيسم

ساختار اصلى  اين واژه در.اقتباس گرديده است[Modo] ى التين از ريشه » يسممدرن«اصطالح 
گر  مينى بيانچنين مفاهيم و مضا .است  » در جريان بودن« و يا»  به روز بودن«اى خود به مفهوم  ريشه

دوران  وقوع پيوسته دربه  يا امور قديمى، به امور  مدرن نسبتهاى  و پديده تمايزى است كه امور
  3.گذشته دارد

هاى  ها و شيوه د انديشهنما«ى واژگان آكسفورد، اصطالح مدرنيسم را به عنوان  فرهنگ پيشرفته -
ندگى هاى ز ى جوانب و زمينه هاى سنتى گرديده و همه ها و شيوه كار برده كه جايگزين انديشهنوينى ب

بايى او را در هنر و زي معرفت دينى، هاى مرتبط با دين، هبه ويژه جنب فردى و اجتماعى انسان غربى،
  4.» گرفته استبر

                                       
1
Humanism 

 .فرزين وحدت مهرزاد بروجردي با دكتر دكترگفتگوي برگرفته از  2

 .132ص ،شناسى  غرب ;رهنمايى، احمد 3
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يا نوگرايى  دارد كه مدرنيسم، مي چنين بيان » مدرنيسم« از سى درشناسايى خودفرهنگ علوم سيا -  
در اين فرهنگ و . تالش در جهت هماهنگ ساختن نهادهاى سنتى با پيشرفت علوم و تمدن است

يابيم كه مدرنيسم نمودهاى بيرونى تمدن جديد غرب است و مدرنيته، عناصر  مى»  مدرنيته« ةتحت واژ
ت كه با يكديگر در اى از مفاهيم اساسى اس درونى فكرى، فلسفى و فرهنگى آن بوده و داراى رشته

  1.اند  ارتباط
شود  اجتماعى مربوط مىهايى از زندگى، يا سازمان  شيوه«در مجموع مدرنيسم در اصطالح به   -   

  2. »وذى كم و بيش جهانى پيدا كردهفدهم به بعد در اروپا پيدا شد و به تدريج نفة كه از سد

 ، تحوالت تكنولوژيك دگرگونى و در عصرى پرشتاب دانست كه شتاب توان مدرنيسم رايبنابراين م
هاى  آمد كه صورت وه بر آن نهادهايى مدرن به وجودعال.موجب شد ها را رعت در سايرعرصهس

ست كه تمام اين تغييرات و تحوالت در ى مهم آن اما نكته. اه خود آورداجتماعى جديدى را به همر
به . اجتماعى، اقتصادى و سياسى برگرفته از مبانى معرفتى جديدى است كه مدرنيته نام دارد ةعرص

مبانى مدرنى دانست كه توان مدرنيسم را حاصل بيرونى و نمايش عينى تفكرات و  عبارت ديگر مى
3مدرنيته بعد از عصر روشنگرى.تغييرات اساسى خود را از رنسانس به بعد آغاز كرده است

اروپا  در 
د توجه البته باي پيدا كرد؛ اعتماد عقل خود بيشتر در همين دوران بود كه انسان غربى به.گسترش يافت

شايد بتوان ويژگيهاى اصلى  .بود 4گرا متوجه نوعى عقالنيت صورت داشت كه اين اعتماد بيشتر
  :طور اجمال به شرح زير برشمردهاى روشنگرى است، ب ه همان ويژگيكهاى مدرن را ايدئولوژي

 بيماريهاى اجتماعى؛  ي اعتماد به توانايى عقل انسان و علم براى معالجه .1

5تاكيد بد مفاهيمى از قبيل پيشرفت .2
 طبيعت، 

  7ى مستقيمها و تجربه6

                                       
 .210همان، ص  ;بخشى آقا  1

 .4، ص گيدنزآنتونى  2 

3Enlightenment 
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  مخالفت آشكار با مذهب؛  .3
  تجليل طبيعت و پرستش خداى طبيعى؛  .4
جلوگيرى  ها؛ بوسيله حكومت قانون و سيستمنحقوق طبيعى انسا دفاع از در قلمرو سياست، .5

 از سوء استفاده از قدرت

1انسان انگارى طبيعتطبيعت به شكل انسانى يا  اومانيسم و تبيين جامعه و .6
  

  .و فلسفى 2و حسى در مقابل روش شناسى قياسىتكيه عمده بر روش شناسى تجربى  .7

   ي مدرنيسمها لفهؤم

 فرهنگ، هاى مختلفى در زمينه فلسفه، ويژگيتاريخى داراى  عنوان يك رويكرده مدرنيسم ب    
مى باشد؛ براى مثال يكى از ويژگيهاى مدرنيسم در زمينه اقتصاد ... اقتصاد، سياست، جامعه شناسى و

3فوردگرايى
در فرهنگ، نوعى نخبه  نت به تجدد و ايجاد جامعه صنعتى،گذار از س شناسى،جامعه  در 

4گرايى
علم نوعى  و در7گرايىدنيا و6طبيعت گرايى مادى گرايى و يا5نوعى ماترياليسم فلسفه،در  

8رويكرد مكانيكى
 اومانيسم، ى اساسى مدرنيسم؛ها پايه ها و ژگيمهمترين وي.باشد ينسبت به علم م 

كه بيشترين نقش را در تكوين و تكامل ايدئولوژى  استراسيوناليسم  پوزيتويسم و سكوالريسم،
  .مدرنيسم داشته اند
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   )انديشه انسان مداري مدرنيسم(م اومانيس 

جهان  جامعة مدرن با لذا جهان بيني حاكم بر. حصول رنسانس استمدرنيسم به لحاظ تاريخى م
م يا انسان باوري هاي جهان بيني مدرن كه اومانيس از ويژگي .هاي بنيادي دارد بيني سنتي تفاوت
مختار است كه نظام ارزشي و به فرد در مقام موجودي آزادي و خود تعبيري از ،ناميده شده است

 بخش ناچيزي از آن شمرده گيرد و نه از يك نظم كيهاني كه خرد مي نشأت از درون خوداي  هگون
  1.شود مي

انديشه انسان محورى را مستقل از خدا و  شود و مي رنسانس آغازسان محورى نيز با اومانيسم يا ان
اطن رويكرد مدرنيستى بعنوان جوهر، روح و ه را ب آنمى توان در واقع وحى الهى مطرح مى كند و 

اومانيسم نخستين صورت  :خصوص جوهر خود بنيادانه اومانيسم مى نويسد در 2رنه گنون. تلقى نمود
همه  ه بود، و چون مى خواستآمدجديد درروح دينى در عصرد كه به شكل نفى صورت امرى بو

سرانجام  - غايت و نهايت خود قلمداد شده بودبشرى كه خود  -دساز دودرا به ميزان بشرى مح چيز
رزشي هاي اشك نيست كه اولويت .مرحله به مرحله به پست ترين درجات وجود بشرى سقوط كرد

ري مدرن انسان باو. جهان بيني سنتي تفاوت اساسي دارندهاي ارزشي  انسان باوري مدرن با اولويت
و به همين دليل از ميان ل است؛يازهاي جسماني او اهميت بسيار قاينبراي زندگي انسان و ارضاء 

 مدرن شمرده 3هاي اساسي انسان باورياز اولويتدست كم به حداقل رساندن رنجهاي انساني  بردن يا
در  4.حقوق فردي است بر ري مدرن تأكيداركان اساسي انسان باويكي از افزون بر اينكه . شود مي

به تدريج از اعتبار افتاده  ،يبي چون و چرا به يك نظام كيهان اعتقادمانند  ،دنياي مدرن ارزشهاي سنتي
  .اند

                                       
 .187- 188گذار از مدرنيته ،صص 1

2
Rene Genon 

 .اومانيسم 3
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   )متدلوژى مدرنيسم( ويسمييتپوز

وجود دارد؛ مدرنيسم و مدرنيسم ن پوزيتويسم ميابايد توجه داشت كه يك تداخل مهم و اساسى    
لوژى مدرنيسم شود و پوزيتويسم را مى توان به عنوان متد مي ان ايدئولوژى پوزيتويسم تلقىوعنه ب

ات جديد علوم اجتماعى و اصلى علوم معاصر على الخصوص نظري ةتوان بدنيتلقى نمود و نيز م
گرايشهاى  متافيزيك وعليه فلسفه و  واقع شورشى بود در پوزيتويسم.پوزيتويسم دانست راي سياس

تظاهر  ذهن انسان است و تاريخ مذهب جزء ،ديدگاه پوزيتويسم از .دينى و احكام اخالقى و مذهبى
 رمهمترين ابزااز . تاريخ ذهن انسان قرار مى گيرد خداوند مفهومى است كه جزء ى ندارد،خارج

آن در اين ى دينى است كه توضيح ها دارى گزاره در معنا 1حمله به دين، تشكيك پوزيتويسم در
 20 قرن را كه درنظريات جديدى به ذكر همين نكته بسنده كرد كه توان يپس م .گنجد نمى مختصر

متدلوژى تحت عنوان پوزيتويسم و از لحاظ محتوى تحت  نظر معرفت شناسى و از اند، مطرح شده
  .عنوان مدرنيسم بررسى نمود

  نهيليسم 

، نتيجة خود فرورفتن و از درون پوسيدن رانزوا گزيدن و د ،مدرن و شهري امروز ةدر جامع
رگمي همراه است، يأس و نااميدي كه در بين جوامع دآن با يك سر نيهليسم دروني است كه بشر در

شود از يك طرف پاشيده شدن بنياد خانواده ، از طرف ديگر رسيدن به مرزي است  مي صنعتي ديده
، زياد شدن فاصلة فقر و تنگدستي ،ر جوامع غير صنعتيد .از آن گذشت نه بتوان بازگشتكه نه بتوان 

شخصيتي در افراد  - سرخوردگي و اختالالت رواني، ديل جامعه به دو طبقه غني و فقيرتب،طبقاتي
 تنهايي گزيدن ونهايت نهيليسم انسان امروزي را در  .چيزي جز خودكشي و مرگ به همراه ندارد

 چشم حقارت ديدن، در ه راكه هماي  هرحلشركت ندادن و رسيدن به مخود را در مناسبات اجتماعي 
 .توان ديدمي سوءظن را دبيني وب دگي،فرسو ،كسالت خستگي،

 

  

                                       
1
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  ي نهيليسم ها جلوه
  )تنهايي محصول دنياي مدرن است(يي تنها .1
   ياس و نا اميدي .2
  مرگ انديشي .3
  ) شكل گيري فرد است ،مهم ترين محور مدرنيته(؛ فرديت .4

خود مختارو مستقل بها  خالقي،اولين تمدني است كه به فرد به مثابه موجودي اتمدن مدرن،
 امور خويشتن است زيرا او حاكم برفردي  يي مدرن اين انديشه است كه هرشالودة فردگرا. دهديم

  1.كند ميواحد تبعيت  اصول و قوانينصاحب قدرت است و برخوردهايش از 

   )مدرنيسم اعتقاد به عقل انسان به عنوان اساس معرفت(راسيوناليسم

از . مى گردد ازى هفده و هجده بها ادى آن به سدهدر واقع سنتى است فلسفى كه مب 2راسيوناليسم
عنوان سرچشمه و اساس معرفت واقعى ه اصالت عقل، مكاشفه و شهود را ب ديدگاه فلسفى طرفداران

 استقرايى كه تنها ديدگاه بودندبول نداشتند و معتقد ق
مى تواند اطالعات دقيق و قابل اطمينانى را 3

همراه بوده 19وزيتويسم قرن در جامعه شناسى اعتقاد به راسيوناليسم با پ. درباره جهان بدست دهد
بهبود تنها شناخت امور نيست، بلكه  ،اينان معتقد بودند كه هدف از ارجاع به عقل انسان است؛

پيش داده شده تلقى نمى شود بلكه  از يامر عبارت ديگر عقله ب ست؛نظر ااجتماعى نيز مدزندگى 
حول ت سياسى دچار گى اجتماعى وزند ،ق آناز طري و گرفته شود ادى است كه مى بايد فرااستعد
جريان عقالنى  روند و ياو  6مكتب اصالت عقلو 5، عقالنيت گرايي4يتالبته بايد ميان عقالن. گردد

 سرمايه دارى مدرن بوده اساس تحليل ماكس وبر از مفهوم حصول عقالنيت، .ل شدييز قاتما نمودن،

                                       
 .45احمدي ، بابك، مدرنيته و انديشه انتقادي، ص  1
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 ديوان گسترش من افول هنجارهاى سنتى مشروعيت ومتض ،سياست حصول عقالنيت در او نظر و از
  .استبوروكراسى  ساالرى و

   )مدرنيسم به علم رويكرد مكانيكى (تجربه پذيري امپريسيسم يا  

  :از است عبارت به بعد 15تمثيل مكانيكى حاصل قرن ن خصوصيات الگوى مكانيكى يمهمتر
 .رددگ يم تمثيل واقع امرى است كه مورد »قابليت تجزيه پذيرى« الگوى مكانيكى قايل به )الف

در اين ديدگاه  مى دانند؛ 3»تجربه پذيرى«شرط اول علم را  2ها آمپريست تمامي و 1فرانسيس بيكن
      ه از تركيب اين اجزاى جامعه پديدمجموعه اى است از اجزايى كه داراى استقالل اند كجامعه 
  .مى آيد
   .باشند با يكديگر 4روابط متقابلاجزاء بايد در ) ب
  .الگوى ارگانيستى رشدناپذير است عكس مكانيكى بر يالگو) ج
يى ها دولت، پديده جامعه و نظيرى اجتماعى ها ه پديدهست كاين رب هوم الگوى مكانيسمى ناظرمف

گيرد  قرارداد اجتماعى كه بخش عمده اى از تاريخ نظريات سياسى را در مى ةانديش .باشند عى مىصنت
  .چنين برداشتى است مبتنى بر

   يشي يا تضادتجديدنظر و بازاند

ي هـا  يكـي از شاخصـه  ) اخالقي ديني است كه طبيعتاًُ(و بالطبع تضاد با اخالق سنتي تضاد با سنت
ي زندگي انسان به عنوان يـك  ها در عصر مدرنيته تجديدنظر در همه جنبه. اصلي دوران مدرنيته است

همانگونه كه . حاصل اين تجديدنظر و بازانديشي استاي  هتاز هر امر. ل مهم و حياتي مدنظر استاص
شـود؛   مي استقبالگيدنز معتقد است ويژگي مدرنيته اين نيست كه از هر چيز نويي به خاطر نو بودنش 

، چنين واكنشـي كمـابيش وجـود دارد؛ بلكـه ويژگـي مدرنيتـه فـرض        نيزهاي سنتي  چرا كه در نظام

                                       
1Francis Baken 
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3
Imperisism 

4
Intercation 

www.takbook.com



          

  بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

 

٢٣ 
 

 .شـود  سنتي است و اين بازانديشي حتي خود را نيز شامل مـي  و انكار هر امر در همه چيز بازانديشي
طعي گاه ق مدرنيته هيچعصر  معرفت در. رن به مساله معرفت استجديد انسان مدكردتجديدنظر، روي

ي زندگي ها اين بازانديشي شامل همه عرصه1.اسر علوم حاكم استنيست و نسبيت و شكاكيت بر سر
ش پـذير را مـورد  تازه است  آنچه نو وو بوي سنتي دارد را كنار گذاشته  آنچه رنگ ور بشري شده، ه
هاي خود ساخته  كنار رفته دينتي عنوان يك امر سنبدين صورت، دين و اخالقِ ديني ب. قرار مي دهد

شناسان با تقسيم جوامع به دو دسته سـنتي و   جامعه برخي از .شوند اخالق سكوالر جانشين آن مي و
انتقـال جوامـع سـنتي بـه سـاخت      هاي سنتي دانسته معتقدند با  مدرن، عقايد ديني را مختص ساخت

 شود؛ زيرا اين باورها و مردم ايجاد ميهاي اخالقي  تحوالت بنيادي در باورهاي ديني و ارزش مدرن،
 دهند؛ بلكه گاهي به موانعي در راه رشـد و  مي ارزشها نه تنها در جوامع مدرن كاركرد خود را از دست

طور كلي ه عصر مدرن معيارهاي اخالقي نيز بين ترتيب در دب2.گردند اجتماعي بدل مي ترقي فردي و
 تنهـا اين تفاوت . دارد تفاوتنمود  مي مطابق آنها عمل آنچه كه بشر به صورت سنتي قبول داشت و با

زندگي او تغيير  ارزشهاي حاكم بر يست؛ بلكه اساساًدر شكل ظاهري رفتارهاي اخالقي انسان جديد ن
رفتارهـاي اخالقـي و    رويـه جديـدي در  ت اين جهاني،ه حياكرده و به سبب تفاوت در نوع نگاهش ب

ـ   ي حسادت از صفات زشت انسـاني بـود،  زمان اگر. ختلف برگزيده استتخلق به صفات م ه امـروزه ب
ـ . شود جمعي محسوب ميها براي سامان دادن به حيات  ك انسانيعنوان يكي از عوامل تحر طـور  ه ب

امروزه جاي خـود را عـوض    دش مي غيرقابل قبول تلقي و قبيحآنچه روزگاري يكي از صفات كلي هر
است، به نحوي كه نه تنها متصـف بـه آن مـورد مـذمت     صفت پسنديده مدرن گشته  هتبديل ب كرده و

 شـده  واقعيست؛ بلكه چه بسا مورد تشويق گيرد و خود نيز از داشتن چنين صفتي شرمنده ن قرار نمي
  . داند خود را شايسته احترام مي ،به سبب داشتن چنين صفتيحتي و 
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   )نماد برابري زن و مرد دوران مدرنيسم( فمينيسم  

و  امـا در اصـطالح سياسـي    است خصويات زنانه يافتن مردانفمينيسم همان  ،در اصطالح پزشكي
هاي به تشكل 70و  60سرانجام در دهه  كار رفته تاات مردانه يافتن زنان بيابتدا براي خصوص اجتماعي
  .دشو زنانه نگري معني مي يابه فارسي زن گرايي . زمينه آزادي خواهي اطالق شد زنان در

  فمينيسم توليد فرهنگي و 

ي اجتماعي ها دست زده اند يعني يا زنان در عرصه "فناي نمادين زنان"به ها از نظر فمينيستها رسانه
كه بر پايه جذابيت جنسـي و انجـام وظـايف     شوند نشان داده مياي  هبصورت طبق حضور ندارند و يا

از  .اسـت  "پدرسـاالر "كه اين نتيجـه يـك جامعـه   ..، كدبانو ودر نقش همسر، مادر.شكل گرفته خانگي
كنند اين ارزشها نه  مي يك جامعه را منعكس ارزشهاي اجتماعي حاكم بر ،ها رسانهها، نقطه نظر فمنيست

). توليـد نمـادين  باز( مربوط هسـتند  ،را ببيند خود ه به نحوي كه جامعه ميل داردبه اجتماع واقعي بلك
  ):1970حدود اواخر (يافتتلويزيون به حقايق شگفت انگيزي دست  با بررسي در 1تاگمن
  .توسط مردان ها تمام برنامه اشغال چشمگير بودن غيبت زنان در تلويزيون و -

اشـتغال دارنـد انگشـت شـمارند و     اي  همردان داراي حرفه هستند و تعداد زناني كه بـه حرفـ   -
   .ناموفق و از همكاران مرد خود پست ترند

زنـان در   ،منشي، مـردان در شـركتهاي بـزرگ   ، زنان  ، مردان وكيلپرستار، زنان مردان پزشك -
 ).به حساب آوردن آنان بد نام كردن آنان از طريق ناچيز كشيدن عدم كفايت وبه تصوير( ها  بوتيك

، هـل أتائيـد زنـان مت   .كـم اهميـت  و كدبانو، تابع، منفعل، تسـليم،  ،سكسي، مادر ،قرباني: زنان -
 .محكوميت زنان مجرد و شاغل

  .رمقتدو ، فعالمهاجم، مسلط، : مردان  -

                                       
1
Tagman 
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  رك سنت و مدرنيتهي مشتها لفهؤم

   هويت    

3خود"يي چون ها را به اين دليل بر واژه 2هويت 1اريكسون
4من"و "

دهد، زيرا تاكيد آن  ترجيح مي"
شخصي و اجتمـاعي  ء داراي دو جز تصوير خود را 5تاجفل. ي دروني شخصيت استها بر فرد و جنبه

و ناشي از تعلق به گروه يا به بياني ساده تر، عبـارت از دانـش فـرد در    هويت اجتماعي متاثر . داند مي
بـه   ها هايي است كه از تعلق به آن گروه ها و ارزش ي اجتماعي و هيجانها مورد عضويت او در گروه

. تاس "خود"ي اجتماعيها همسنگ تفكيك جنبه "هويت"از  "خود"تفكيك  از اين رو. يدآ مي دست
ه مفهوم كلي و انتزاعي اشاره دارد، در حالي كه هويت مبناي اشـتراكي توصـيف   خود بتاجفل، از نظر 

هويـت رابطـه    مفاهيمي كه با يكي از 6.مي گردد ي خاص متاثرها علق داشتن به گروهخود است و از ت
"همسان سازي" نزديك دارد

  .پردازماست كه در ذيل بدان مي  7

   هويتي همسان سازي

هايي را كـه   كند اجتماع نيز نقش مي طي آن همچنان كه خود رشدهمسان سازي فرايندي است كه 
به اين ترتيب، معناي هويت در برگيرنده همسان سازيهاي . افزايد مي ديگران الگوي آن هستند به خود

تمركز خود م: توان رشد خودهاي مختلف را در نظر گرفت مي لهأبا توجه به اين مس. متعدد رشد است
ختـر خـوب بـودن در دوره    نوزادي، پسر خـوب يـا د   ورهبر بدن، خود به عنوان مرد يا زن بودن در د

اما هويت .اجتماعي ها و خود فعاليتيجواني و خود روياها و خيال پرداز،خود آرمان گرا در نوكودكي

                                       
1
Ericson  

2
Identity 

3
Self  

4Me  
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ـ تـوان هويـت را همان   مـي  لذا. باشد مي به معناي برابر بودن با چيز ديگري نيز بـودن، يكـي بـودن،     دن
با توجـه بـه تعـاريف فـوق هويـت داراي دو جنبـه       . وحدت و دوام شخصيت و فرديت نيز معنا كرد

ها، مستلزم وجود خودهاي متعدد  از نقشها و همسان سازي اي ههويت به عنوان مجموع. متقابل است
جم اسـت،  خـود منفـرد كلـي و منسـ    نـوعي  ي بودن، وحدت و فرديت، مستلزم ي كه يكلدر حا. است

دستيابي به سطوح باالي رشد هويـت، مسـتلزم    اماكند  مي اين تقابل را بعدها حل ،هرچند رشد رواني
  .1است درچه سازي منابع متعدد و متنوع خووحدت بخشي و يكپا

   هويت سنتي

نظام حاكم بر آن تحت اقتدار  له بود كه جهان وأعقيده عامه مردم مبني بر اين مس در جوامع سنتي
 .انسجام و اتحاد حاكم باشد يكپارچگي، ،شد در اين جوامع مي اين امر باعث .خداوند قرار دارد مطلق

از نظر او طبيعت .دتسليم شرايط اجتماعي و طبيعي بو كرد، مي انساني كه در اين جهان مقدس زندگي
عمده  طوره ب نيز هويت او و تبلور قدرت خداوند حاوي شرايط روزمره و قابل تغيير وچيزي بود غير

شه ساز يا انديشه سوز اندياي  ههويت دشوار ،براي انسان پيشا مدرن .نقش اجتماعي اش يكسان بود با
 .شد مي تعريف..)دا، روح، تاريخ، جامعه، قبيله و خ(ي فرا فرديها زيرا هويت او در ارتباط با كل .نبود

 . قرار داشت ناتيبا نظام كا تناسب و تعادل و توازن زيستي در سنتي منبه عبارت كلي تر، 

   هويت مدرن

آگاهي،گسست  آگاهي از ايده كانت مبني بر فرآيند و ».ستمپس ه كنم، مي من فكر« طرح گزاره با
كلي مورد شك و ه اختيار او بود ب ها در آن نيروي خدايي كه تمامي قدرت. از پارادايم سنتي آغاز شد

يعني اعتقاد به توان، سازندگي و عقل انسان جايگزين آن  ترديد قرار گرفت و نيروي انساني سوژه
اختيار  هايي كه پيش از اين در تمام قدرت سوژه خود بنياد در مقام عبوديت جاي گرفت و. گرديد

نظام انديشه  بستر در كه شود بنابراين مالحظه مي 2.صاحب قوه عاقله رسيد خداوند بود، به انسان

                                       
 .1974، 5صبريگر 1
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بلكه به عكس به معناي آزادي ؛ نمي رود كاريعني مطيع و بنده ب subjectum معنايه سوژه ب، جديد
بر اين اساس متفكران اروپاي . انسان آزاد است كه بداند. از قيد و بند اصول خارج از انديشه است

تعليم  آموزش و لهامس جهان اطرافش، بطه با شناخت خود ومدرن نيز با اعتقاد به آزادي انسان در را
ابداع انسان جديدي است كه بتواند به تنهايي  ،آموزش واقع هدف از در .كنند مي حرا مطر تربيت و
  1.نديشدابي

   سبك زندگي

. شـود، تعـاريف متفـاوتي دارد    مفهوم سبك زندگي به نسبت رويكردهايي كه بـدان پرداختـه مـي   
، در هـر  هـا  سـليقه  ها و حالتي رفتار،ها ها، شيوه ها، ارزش از طرز تلقياي  هسبكهاي زندگي مجموع

و دكوراسيون و فـرش  )گل كاري(تلويزيون و سبك دادن به باغچه  چيزي، از موسيقي گرفته تا هنر و
معمـول  لـذا غير  زاي رفتار شخصي او نيسـت، اج سبك زندگي فرد،. گيرد مي را در بر...  كردن خانه و

در بيشـتر مواقـع    .انتخـاب كننـد  بيشتر مردم معتقدند كه بايد سبك زندگي شان را آزادانـه   اما .نيستند
يـك نـوع سـبك زنـدگي      و شـماري از افـراد در   شـوند  مـي  ك سبك زندگي به شكلي جمععناصر ي
گروههاي اجتماعي اغلب مالك يك نوع سبك زندگي شـده،   به عبارت ديگر، .كنند مي تي پيدااشتراكا

انطباق دادن يـك رهيافـت   مفهوم سبك زندگي به معناي . دهند مي لرا شك ي از زندگيسبك خاصو 
حتـي  . مثال براي فرد مهم است كه مانند فالن خواننده معروف باشد .سبك داده شده، در زندگي است

يا در خانـه تفـريح كنـد نـه      ديوار خانه شان را فالن رنگ كند، اگر آن خواننده غذاي تايلندي بخورد،
تـوان   مـي  اينبنـابر . نزديـك دارد  ي نگ مـردم رابطـه  شكل گيري فره سبكي شدن زندگي با.... بيرون

. شناخت الزم در مورد فرهنگ يك جامعه را از طريق شناخت سبك زندگي آن جامعه به دسـت آورد 
 .پيدا كـرد به اين معني كه بايد نسبت به اشكال سبك داده شده ي زندگي مردم در آن جامعه، شناخت 

 سبك زندگي فراهم لقوه ازتصويرهايي با همه و همه تصورها و ...و  ها آگهيتلويزيون، موسيقي عامه،
 ءا را ارضـا هرچيزي كه آنهـ و  د كه مردم فكر كنند و تصور كنند،نده اين تصويرها اجازه مي .كنند مي
   .، بسازندكند را سازمان داده مي

                                       
 .همان 1
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   زندگي روزمره

 امـا امـروزه بـه يكـي از مناقشـه     . شناسي نيسـت  جامعه مفهوم جديدي در "Disposition" مفهوم  
هـا بـه    ها چـه پسـت مدرنيسـت    چه مدرنيست .برانگيزترين مقوالت در حوزه رسانه بدل شده است

مانند دوركيم و وبر نيز آن را شناسان كالسيكي  پيش از اين، حتي جامعه. اند ت اين مقوله معترفاهمي
صورت گرفتـه   1شناسي پير بورديو اند؛ اما بسط و توسعه اين مفهوم، بيشتر از همه با جامعه كار گرفتهب

و بـه   گيـرد  كـار مـي  را بسيار ب"Disposition"و"Habitus" ، دو واژه هاي خود بورديو در بحث. است
تلـف اجتمـاعي و البتـه در    هاي مخهاي زندگي در ميدان بيري، از اين زاويه به بررسي سبكها و شيوهتع

 و برخـي ديگـر از  2الهيـر افـرادي ماننـد برنـار     پـس از بورديـو،   .پـردازد  مفهـوم قـدرت مـي    رابطه با
شناسي بورديـويي،   چارچوب همان جامعه در بيان مباحث خود، فرانسوي نيز در شناسان معاصر جامعه

در علـوم   Disposition تـوان گفـت كـه    به همين دليل مي .كنند مفهوم استفاده كرده و مياين بسيار از 
  .رابطه با آن صورت گرفته است ربحثهاي زيادي نيز د مورد توجه واقع شده و اجتماعي غرب بسيار

"Disposition" ترجمه شـده اسـت   "خلق و خو"يا "گيري موضع"علوم اجتماعي فارسي، بيشتر در
شناسـي معاصـر فرانسـه     جامعـه  ه با آنچـه حـداقل از ايـن مفهـوم در    رسد كه اين ترجم نظر ميه اما ب

دانـد   اي مـي  را واقعيت ساخته شده"Disposition" ،برنار الهير .شود، بسيار متفاوت است برداشت مي
 وكه هرگز به صورت مستقيم قابل مشاهده نبوده و براي بررسي آن، الزم است كه مطالعـاتي تحليلـي   

در واقـع از  . صـورت گيـرد   هاي فرد در زندگي روزمره او ها و نگرش تفسيري بر روي رفتارها، كنش
هـاي مختلـف    در طـي تجربيـات دوره   آن چيزي است كه از گذشته فـرد و  Disposition" "نظر وي،

كند و بـه همـين دليـل،     زندگي، در وجود او باقي مانده، در بروز اعمال و رفتار گوناگون نقش ايفا مي
؛ توان عرصة بازنمايي زنـدگي روزمـره دانسـت    مي عرصة هنر را 3.مورد توجه قرار گيرد الزم است كه

   .تأثير گذارترين و مهم ترين هنرها بدل شده استطي دو دهة اخير به به ويژه هنر سينما را كه 
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هـاي برتـر    هـا و قابليـت   از جمله فعاليـت وهاي ارزشي علم و اخالق و هنر قلمربا وجود آن كه     
عصر مدرن پيوند ميان اين قلمروهاي ارزشي و  در امازندگي روزمره برخاسته اند از دل و د، بشري ان

مدرن گسسته  مخرب ترين پيامدهاي عصر از .مره گسسته شده استنيز پيوند ميان آنها با زندگي روز
 ه سينما به رغم در افتادن بـه چنبـر   .ها و بخش بخش شدن كليت زندگي روزمره استشدن اين پيوند

قـدرت آن را   داشـته و هنوز پيوند قدرتمندي با زندگي روزمره  ،وارگي يا صنعت فرهنگ سازي  شيء
 از آنجا كه هنر بـه همـراه وعـدة شـادماني ،    « :نويسد مي 1ماركوزه  .يددارد كه بر اين گسستگي فائق آ

 هتنظـيم كننـد   اي تواند به عنـوان انديشـه   مي دارد مي هاخاطرة اهدافي را كه شكست خورده است، نگ
  2.وارد مبارزة مضطربانة تغيير جهان شود

  

   هسنت و مدرنيتتمايزات 

در دو سوي اين . رود مي كمابيش نزديك به هم بكار در دو معناي متفاوت، اما» انسان مدرن«تعبير 
در واقع، ما بـا سـه   .»انسان مدرن«قرار دارند و در ميانه آن » انسان پست مدرن«و » انسان سنتي«تعبير، 

فرهنـگ و تمـدن پسـت    «و » فرهنگ و تمـدن مـدرن  «،»فرهنگ و تفكر سنتي«: به رو هستيم تعبير رو
براي او وحي و الهام الهي، چيزي است كـه از آسـمان   . است» تسن«اصل،  براي انسان سنتي، .»مدرن

سال پـيش از ايـن، در    450حدود .گيرد مي تحت الشعاع آن قرار رسد و تمام مسايل ديگر مي به زمين
ايـن،  . پايه امـور قـرار  گيـرد   » عقل«ايتاليا و سپس آلمان و بعد تمام اروپا، اين تفكر به وجود آمد كه 

 فرهنگ ديگري شكل گرفت كه هنوز نيز در و گسترش افكار وي،» نيچه«ا ظهور ب. ابتداي مدرنيته بود
اعتبار خود را از » عقل«و » وحي«دارد، » پست مدرن«در اين فرهنگ تازه، كه عنوان .ميل استحال تك

هـا در مـورد آن    شود؛ يعني آنچه كه انسـان  مي مبنا» گرايي قرارداد«يا » اجماع عام«دهند و  دست مي
 به بعد بود و مدل آنهـا،  1960سالها از »پست مدرن«جدي فرهنگ  ظهور .درست است ع دارند،اجما

سمت وحي منظـور  ، رفتن از عقل ب»مدرن«شود  مي گاهي وقتي گفته.بود» مدرن«اعم از مدل و مفهوم 
 بـه حسـاب   ها جزء مدرن» نيچه«با اين تعبير، . »سنتي نبودن«يعني » مدرن بودن«در اين معني، . است
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معناي ديگر انسان مدرن، انسان صد سال اخير است و من هر كجا اين مفهوم را به كار بـردم،   .آيد مي
انسـاني كـه ديگـر سـنتي      در اين معنا، يعني انسان معاصـر؛ » مدرن«مراد از . كنم مي معناي دوم را مراد

 انسـان ديـروز،  .شود مي گونكند، مسايل او هم دگر ان نسبت كه طرز تلقي او تغيير ميبه هم نيست و
انسـان سـنتي، كمـال    . مسايل و مشكالت ديگري داشت و انسان امروز مسـايل و مشـكالت ديگـري   

را » شـدن  د واگذاربه حال خو«داند و  تحت فرمان مطلق پروردگار بودن ميمطلوب را در رضايت و 
ـ  .داند مي كمال مطلوب اما انسان مدرن، مستقل بودن و واگذاشتن به حال خود را داند؛ مطلوب نمي ا ب

  :داند مي براي خود مسأله و مشكل چهار چيز را انسان امروز به نظر من، اين مقدمات و تعاريف،
اولين تفاوت انسان امروز با ديروز، آن است كه هم علم انسان امروز بيشتر از ديروز اسـت و   .1

علـم بيشـتر شـود، قاعـدتاً      رچون اگ رسد؛ مي ر نظر اول متناقض به نظراين موضوع، د. هم جهل وي
كه در درون دايـره ديگـر كشـيده شـود،      اي هبه ازاي هر داير: گفت مي »1پاسكال«. شود جهل كمتر مي

بعضـي   آموزد، مي ت كه هرچيزي كه انسانتوان گف مي به همين نسبت،. شود مي محيط آن دايره اضافه
 ه است،دانست مي هر چيزي كه انسان ديروزآيا  اما .آورد مي وجوده براي انسان ب چيزهاي مجهول ديگر

بسياري از چيزهـا را كـه    داند؟ بسياري از انديشمندان معتقدند انسان امروز، انسان امروز نيز آن را مي
را نمـي دانـد و تـوجهي    » علم تعبيرخواب« دانست، نمي داند؛ مثالً انسان امروز، ديگر مي انسان ديروز

كرد و بـر اسـاس آن    مي به آن توجه دانست، مي اين علم را ن ديروز،ساحالي كه ان هم به آن ندارد؛ در
» شك«يابد؛ به همين دليل، مي ز افزايشجهلش ني انسان امروز با افزايش علمش،. مي پيمود راه خود را

در واقـع،  .»دانم كه نمي دانـم  مي دانم، مي هرچه«كه به اين» علم«آيد؛ يعني  مي وجود انسان مدرن به در
فقـط علمـش   «يا اين كه » واقعاً معلوم اوست«اين كه آن چه را به آن علم پيدا كرده است، آيا شك به 

هيچ پايه و مبناي ثـابتي   چون ديگر افزايش ترديدهايش خشنود نيست؛ از انسان مدرن، .»افزايش يافته
  .ندارد
. شده اسـت  بيشتر بسيار نسبت به انسان سنتي قابل مقايسه نيست و قدرتش نيز انسان امروز، .2

. ظاهر يك گزينه پارادوكسـيكال اسـت   در اين نيز. شده است تراو هم زياد عجز اما با افزايش قدرت،
بنابراين همزمـان عجـز او    يگران بوده است؛افزايش قدرت انسان در جهان، همزمان با ازدياد قدرت د

                                       
١
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سان مـدرن، بـه   ان .خشونت ديگران را پيش آورده است يادتر شده است؛ چون مشكل وحشت ازهم ز
ايي را آن چيزهـ  گويد مي او در واقع. دهد بوده تغيير مي» وضع سنتي«را كه  همين دليل، وضع موجود

گفت براي اين كـه در   مي انسان سنتي .خواستار چيزهايي هستم كه نمي بينم بينم نمي خواهم و مي كه
كـنم و آن   مـي  خود نـامطلوب  خواهم، براي مي وضع سنتي باقي بمانم، آن چيزهايي را كه نمي بينم و

كـنم مطلـوب    حداقل سـعي مـي   كنم يا مي خواهم براي خودم مطلوب بينم و نمي مي چيزهايي را كه
گسترش دادند؛ يعني اين كه انسان درون خود را تغيير دهـد  » رواقيون«نخستين بار  اين عقيده را، .كنم

    را تغييـر دهـم؟   را بايـد درون خـود  چـ  :گويد مي اما بشر امروز. و خود را با وضع موجود مطابق كند
طور تغيير دهم كه چيـزي را كـه    بهتر اين است كه بيرون را مطابق درون خود كنم؛ يعني بيرون را آن

 ت انسـان معاصـر  پس درست اسـت كـه قـدر    .بتوانم ببينم كه نمي بينم، هم نبينم و چيزي رانمي خوا
توانست  مي شايدانسان سنتي،طي ساليان دراز،.يافته هم افزايشوا ،اما به همان نسبت عجزافزايش يافته
ميـان   ميتواند دو سـه ميليـارد نفـر را از    ل نيم ساعت،طو نفر را بكشد، اما انسان معاصر درچند هزار 

 خشونت و ميـزان قـدرت بشـر محـدود مـي      معاصر پيدا كرده، درحقيقت، با اين قدرتي كه بشر. ببرد
از اين، وحشت از ايـن خشـونت، زيـاد و هميشـگي     و غير دارندران نيز اين قدرت را شود؛ چون ديگ

باعـث   انسـان، افزايش قـدرت  . وي است» لذت«بعد ديگر افزايش قدرت انسان، كم شدن  .شده است
ك لذت، از با مشغول شدن به ي شود، مندهمزمان از چند نوع لذت بهره  تواند شود انسان، كه مي مي

 هـاي ديگـر محـروم    كند كـه مـن اكنـون دارم از لـذت     انسان، فكر مياين  .هاي ديگر باز ماند لذت
را احساس نمي كند؛ چون لـذتي  » لذت ناب«جز آن، اين موضوع نيز هست كه انسان مدرن، . شوم مي

در . ي ديگر ناكام مانده اسـت ها برد، همراه با درد است؛ زيرا يك لذت را برگزيده و از لذت مي كه او
نيـز بـراي او مقـدور بـوده      هـا  ي ديگري است كـه آن ها از دست دادن لذت واقع، لذت وي، به قيمت

» ذاتاً لذت گـرا «كند؟ اين درست است كه انسان  مي را انتخاب» لذت مدرن«اما چرا اين انسان، . است
است، اما رفتار و افكار وي، باعث به وجود آمدن دوران مدرن شده است؛ درحالي كه خودش حقيقتـاً  

  .برد و به همين سبب در رنج است مي ديم راي قها حسرت لذت
ـ     را هـم از » معناي زندگي« انسان امروز، .3 و هـدف زنـدگي، در    ادسـت داده اسـت؛ چـون معن

انسان سنتي چون توجهش به وحي و مفاهيم آسماني بود، زنـدگي  .كتابهاي مقدس و وحي آمده است
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خاص برايش وجود دارد و بايدها و وقتي انسان هدف داشته باشد، يك نظام اخالقي  اش معنا داشت،
  .گيرد مي و نبايدهايي براي او شكل

توجـه  » گـروه «ست كه انسان سنتي بيشـتر بـه   ا انسان سنتي با انسان مدرن، اين ديگر تفاوت .4
دچـار  » عدم آگـاهي از فرديـت  «او در واقع به نوعي  .انديشيد مي كمتر» شخص«و  »خود«داشت و به 

اما انسان مدرن، بـه   .»من يك مسلمانم«:مي گويد »كه هستي؟«: بپرسيدشما اگر از يك فرد سنتي . بود
 »اصالت وجـود «، باعث قدرت يافتن »فرد«اين توجه به . فرديت، شخص و تشخص توجه زيادي دارد

مالك و مورد تأكيد » عقل خودم«شود كه طبق نظر انسان مدرن، در امور عقلي،  مي اين چنين. شود مي
انسـان سـنتي بـر    .تعيين كننده رفتار اصلي خودم اسـت » نظام اخالقي خودم«، است و در امور اخالقي

» ديـن «، »محيط«،»عرف«كند و خود را بر اساس  اساس آنچه كه ديگران از او انتظار دارند، زندگي مي
 انسان مدرن.است» زندگي عاريتي«،اين يك 1اگزيستانسياليستها ها و به نظر مدرن.كند محدود مي... و 
بـدون توجـه بـه     است؛اين زندگي اصيل و واقعي  اگر فرد آن گونه كه خواست زندگي كرد، گويد مي

ي معنـوي و  هـا  فـه مؤل ساير با اگر زندگي اصيل، رسد مي البته به نظر .حتي خداوند خواست ديگران،
مسأله بشر مـدرن، همـين    مشكل و اما به آنارشيسم اخالقي نمي انجامد، هيچ وقت روحاني در آميزد،

 2.مسأله فكري بكند بشر امروز بايد براي اين چهار. عدم توجه به معنويت است

  مدرنيته و مدرنيسم تمايزات 

 حادث شـده اسـت،   به خود خود نوآوري، شدني كه بدون عزم بر نو ،مدرنيته همان نو شدن است
 .كه در پي جايگزين كردن مدرن به جاي كهنه است نوعي انديشه. اما مدرنيسم نوعي ايدئولوژي است

 هكه در حال ديكتـ است اي  هر و جانشين كردن انديشحال تغيي توان گفت كه مدرنيسم در خود، در مي
ي حالي كه مدرنيسم گرايش ذهني و فكـر  مدرنيته حالت يا وضعيت مدرن بودن است در«.شدن است

مدرنيسم دوراني تاريخي است كه پس از رنسـانس فرهنگـي    3».و عملي است نسبت به مدرنيت است

                                       
 .گرايانوجود  1

 .18خردنامه همشهري شماره ملكيان، مصطفي،  2

 .پايان نامه ارشد سنت و مدرنيته در شعر فروغ 3
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 1بعضي نيـز نقطـه آغـازين دوران مـدرن را انقـالب صـنعتي      . در اروپاي پس از قرون مياني آغاز شد
 ا شـروع دوران مـدرن تلقـي   ، و بعضي ديگر پيدايش نظام توليد سـرمايه داري و بـازار آزاد ر  دانند مي
ويژگي يك دوران تاريخي است كه كم و بـيش از قـرن شـانزدهم    شايد بتوان گفت مدرنيسم  .كنند مي

غييراتي در اين دوران چهرة زندگي بشر در اروپا ت. ميالدي در اروپا آغاز و تا عصر ما ادامه يافته است
   2.اساسي كرده است شگرف و

   پروژة فكري مدرنيسم يا انديشة روشنگري

زندگي فردي و  يعني آرمان حاكميت خرد بر معناي كلي و فلسفي، ري مدرنيسم درپروژة فك
رد اما خ.باوري است ي و فلسفي مدرنيسم خردعنصر اصلي پروژة فكر به بيان ديگر، .اجتماعي انسان

 درن خرددر دنياي م.آمدن آن در غرب است آغاز پديد زفلسفه ا به معناي وسيع آن جوهر ،باوري
ه ب.د بدون دليل عقلي و محكم پذيرفترا نبايبه گمان او هيچ باوري . دكارت آغاز شد باوري با

  3. رد باورانه دكارت فردباوري استوجه برجستة فلسفة خعبارت ديگر، 

   فرهنگ

 Culture  عمل ي، پرسـتش؛ در نويسـندگان مسـيح  پروردن، گـرايش، در لغت به معاني ) فرهنگ(يا
ي هـا  صـنوعي انـدامواره  مرشد ؛)مثالً ماهي(حيوانات  پرورش برخي از امداري؛پرورش خاك؛كشت؛ د

ذهـن، اسـتعدادها،   (شـوند؛ پـرورش يـا رشـد      مي ل توليديي كه به اين شكها اندامواره ميكروسكپيك،
 تمـدن؛ وضعيت فرهيختگي يا تزكيـه؛ بعـد فكـري    ا پااليش از طريق تعليم و تربيت؛، بهبود ي)رفتارها

 ومي مـبهم اسـت و  مفهـ )فرهنـگ (معروف است كـه  4.است هر موضوع مطالعه بررسي توجه خاص يا
 .دهد مي نشان نگليسي هم همين مساله رازبان ابه معناي فرهنگ در Cultureتعريف فوق از اصطالح 

. گذرد معاني كامالً متفاوت و گاه متضـادي يافتـه اسـت    مي آنواژه طي صدها سالي كه از كاربرد  اين

                                       
1Industrial Revolution 

 .13-14حقيقي ، شاهرخ ، صص 2

 .14همان ص 3

4
Oxford English Dictionary. 
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ي هـا  واره رشد مصنوعي اندام(داردعنوان يك اصطالح علمي، هم به يك فرآيند اشاره ب Cultureحتي 
از اواخـر سـده   ).ه انـد يي كه بدين شكل توليـد شـد  ها واره اندام(و هم به يك محصول  )ميكروسكپي
بـه   هاي ادبي از اين اصطالح براي توجه انتقـادي ر خاص روشنفكران انگليسي و شخصيتهجدهم بطو

 اسيون،شرايط انساني مكانيز ير درثأ،ت)زندگيكيفيت (.كردند مي ستفادها طيفي از مسايل جنجال برانگيز
آن را  1گنجـد كـه زيمونـد ويليـامز     مـي  اي، همه در چارچوب بزرگتري خلق جامعه توده تقسيم كار و

ي  جامعـه (از طريق اين سنت نارضايتي و نقد بود كه رويـاي  .دنام مي)فرهنگ و جامعه(مناظره در باب
رنگ حقيقـت بـه خـود    تا حدود زيادي  -روياي جامعه به عنوان كليتي يكپارچه و معنادار -)انداموار
جماعتي بـا نظـم   و ديگري اين رويا دو مسير اصلي داشت كه يكي به گذشته و آرمان فئودالي . گرفت

آن در )هنـگ كمـال هما (.اي تقريبـاً مقـدس يافـت    كار ويژه در اينجا فرهنگ. برد مي سلسله مراتبي راه
مسير ديگر از حمايت كمتـري برخـوردار بـود و رو بـه      .گرفت مي مقابل برهوت زندگي معاصر قرار

دو . سوي آينده و آرمان شهر سوسياليستي داشت كه در آن، تمـايز ميـان كـار و تفـريح منسـوخ شـد      
و مسـيري كـه   البته اين دو به هيچ وجه ضـرورتاً بـا د  . تعريف پايه از فرهنگ از اين سنت سر برآورد

 -عريـف اسـت  كه احتماالً براي خواننده آشـناترين ت  -نخستين تعريف. بدان اشاره شد، متقارن نيستند
در اين تعريف، فرهنگ به عنوان مالك فضيلت زيبايي . تعريفي است كالسيك و محافظه كارانه اساساً

ي هـا  و گفتارهـاي جهـان كـه متكـي بـر سـتايش صـورت        ها بهترين انديشه: شود مي شناختي معرفي
نظر من در اين تحقيـق نيـز    كه مد( تعريف دوم .است ..ي شناختي نظير ادبيات، هنر و كالسيك زيباي

ينجـا اصـطالح   در ا.شناسي داشت گيرد، ريشه در انسان مي را تا قرن هجدهم پي كه ويليامز آن )هست
هاي خاصـي را نـه تنهـا در هنـر و     كـه معـاني و ارزشـ    يوه ي خاص زنـدگي ش فرهنگ اشاره دارد به
تحليل فرهنگ از منظر چنين تعريفـي، توضـيح    .سازد مي و رفتار عادي متجلي دهافراگيري، كه در نها

شيوه ي خاص زندگي، يك فرهنگ خاص، به طور صريح يا ضـمني  يي است كه در ها معاني و ارزش
ي  همه 1اليوت. اس. شود و به بيان تي شامل مي را به وضوح طيفي وسيع تراين تعريف  2.وجود دارد

  .گيرد مي هاي شاخص يك قوم را در برعاليق و فعاليت

                                       
1
Zimound Williams 

2
Williams1958.  

www.takbook.com



          

  بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

 

٣٥ 
 

   ارتباط جمعي و فرهنگ

تجربـه   كـه ناشـي از   فراگرد مستمر توليـد معنـا  : كند ميفرهنگ را چنين تعريف  )1981( 2فيسك
يدگاه قديمي تر در تعـارض  داند، با د اهي كه فرهنگ را فراگردي سيال مياين ديدگ. اجتماعي ماست

فرهنگـي   خصوصاً اشـياء (ي فرهنگيها ت و با نتايج فعاليتديدگاهي كه فرهنگ را با الگوي ثاب است؛
  .است) قرائت متون(افت كه مفهوم فرهنگ مستلزم خوانشدانست دري مي برابر) داراي ارزش

. اصطالحي كه شامل دامنة وسيعي از مواردي است كه به صورت نمـادين رمزگـذاري شـده اسـت    
هاي اجتماعي و تصور بيشتر قـراردادي در مـورد همـه ي     ها، زبان، فعاليت مواردي نظير كاالها، لباس

رهنگ شناسـان  رهيافت ف ..ها، فيلمها و  ترانه ها،هاي تلويزيون، كتاب مانند برنامهها  انواع توليدات رسانه
 گفتمانهايي كـه پيرامـون آن وجـود دارد    و معنا اشكال و دريافت متون در هاي توليد، شامل همه جنبه

  .مي باشد
افتد؛ مطالعـاتي كـه    هاي جمعي به ناچار در دامنه تغييرات مطالعات فرهنگي مي در اين حال، رسانه

نـدكي وجـود دارنـد كـه يكـديگر را      هـاي ا  دامنه تغيير مرجع وسيعي دارد و تنها نوضوعات و نظريـه 
شود، اين مساله خود به شيوة مختلف مشـكالتي   كه از اصطالح فرهنگ استفاده مييزمان 3.پوشش دهد
، فرهنگ را به عنـوان  4كري .آورد؛ مشكالتي كه خود انعكاسي از پيچيدگي اين پديده است را پديد مي

ي از صـفات مشـترك موجـود در يـك گـروه      توان فرهنگ را به برخ كند اما مي يك فرآيند معرفي مي
روشـهاي    مراسـم و فعاليتهـا بـا همـه     ابزار مـذهب،  صفاتي نظير محيط مادي،(انساني مرتبط دانست

ديني كـه  تواند در ارتباط با متون و اشياء نمادين ديـده شـود؛ اشـياء نمـا     فرهنگ همچنين مي). زندگي
  5.ر داردبراي مردمي با هويت فرهنگي معين در بمعاني خاص را 
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   ها و فرهنگ مردم پسند رسانه

كه حضور و نفـوذ  اي  هها هستند؛ به گون هاي جمعي امروزه جزء الزم و الينفك زندگي انسان رسانه
هاي فردي جهت تمدداعصـاب و سـرگرمي تـامهمترين     از استفاده هاي جامعه، آنها را در تمامي بخش

فرهنـگ نيـز يكـي از    . تـوان بـه وضـوح مشـاهده كـرد      مـي  -فعاليتهاي اقتصادي و سياسي، اجتماعي
از جمله ي ايـن تـاثيرات، شـكل گيـري وضـعيت      . هايي است كه به شدت متاثر از رسانه است بخش

محتواي اين نوع فرهنـگ بـه نحـوي    . 1مردم پسند –هنري خاصي است كه به نام فرهنگ  –فرهنگي 
عده ي زيادي از مـردم طبقـه ي پـايين و    :  طراحي شده است كه مخاطبان آن طبق تعريف عبارتند از

 تالش انـد تـا بـا    همواره در ها بنابراين رسانه .متوسط جامعه با سطوح مختلفي از تحصيالت و درآمد
 .مخاطبان ممكن و در عين حال راضي و خشـنود برسـد  هاي معقول به تعداد بيشتري از  صرف هزينه

حالي است كه انتقادات بسياري درباره ي فرهنگ مردمي از سوي نظريه پردازان آن ابراز شـده   اين در
آورنـد؛   ارتباط جمعي با ارايه فرهنـگ عمـومي، ارزش خـود را پـايين مـي      لمانند اين كه وساي. است

از تـاثيرات منفـي بـر مـردم بـاقي      اي  هكننـد و مجموعـ   فرهنگ واال و هنر عالي را از صحنه خارج مي
اما با وجود اين هيچ گاه نمي توان ارتباط وسايل ارتبـاطي بـا عامـه مـردم و تـاثير و تـاثر       . گذارند مي

فرهنگ مردم پسند را اين چنين تعريف  2ديويد مادن. را انكار كرده و يا ناديده انگاشت متقابل اين دو
شـود و   چيزي است كه توسط وسايل ارتباط جمعي توليد و منتشر مـي  فرهنگ مردم پسند هر :كند مي
بـه  مسـتقيم   غير منتقل شده و به طور مستقيم يا صورت كااليي است كه با توليد انبوه به همه جاه يا ب

هـا   واسـطة رسـانه  فرهنـگ   3مخاطبان را ميشل ريل اين نوع نفوذ بر .رسد تعداد زيادي از مخاطبان مي
مطالعة اين فرهنگ به داليل زير از سوي برخي اندشمندان جدي و داراي اهميـت تلقـي    .ناميده است
 اس پوشيدن مـا حتي لب يكديگر و مناسباتمان با خواه ناخواه اين فرهنگ در طرز تفكر ما و. شده است
برخي افكار و ايـدئولوژيها را  هاي جمعي دارد؛ صنعت رسانهشگرف اقتصادي بر تأثير است؛ تأثيرگذار
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و نهايتـاً بازتـابي از    دهد كه همانا نفوذ مدرنيتـه بـه كشورهاسـت؛    صورت بين المللي گسترش ميه ب
 1.گذارد زندگي مردم است و بر آن تأثير مي

   مردم پسندي  سينما مصداق يك رسانه

سينما نيز يكي از وسايل ارتباطي است كه با وجود عمر كوتاه يكصد ساله اش به سبب جـذابيتهاي  
اين رسانه علي رغم فراز و نشـيبهايي  . خاص به سرعت جاي خود را در زندگي روزمرة مردم باز كرد
مـدتي را در  هـا نقـش بلنـد     زيـرا فـيلم   كه داشته، همواره بيش از يك وسـيلة سـرگرمي بـوده اسـت؛    

سينما در عين اين كه صـنعتي عظـيم و متنـوع و هنـري و     . گيري فرهنگ بر عهده داشته و دارند شكل
بـراي بيـان مقاصـد مختلـف     اي  هسـاخت فـيلم وسـيل   . پيچيده است، يك نيروي اجتماعي نيز هسـت 

يـك   كه هـر  آموزشي و اطالعاتي، تفريحي و يا بيان پيام يا واقعيتي اجتماعي و سياسي است انحرافي،
اما از سوي ديگر اهميـت  .هاو نگرشهاي افراد را تغيير دهدارزش پنهان،اي  هگون از اين مقاصد ميتواند به

بـاور   )سـنتي ة ي تخريـب كننـد  ها تن جنبهگرفنظر بدون در(حتي در مثبت ترين شكل اعي سينمااجتم
فيلم روش ادراك مـا از جهـان و    .توان بي نهايت توليد كرد مي فيلم متكثر است و آن را.ناكردني است

ار روشن تر از زبـان  چون سينما بسياي  هزبان رسان.دهد مي چگونگي نقش ما در آن را تغييرحدودي تا
 ا برسينم ها در تاثير توجه به اين ويژگي اب 2.حتي زبان نقاشي است و ابهام كمتري دارد نوشتاري و يا

امكان كاناليزه كـردن   ثير، جزييات وأاين تة دامن سر گونه بحثي نيست بلكه بحث بر جوامع جاي هيچ
يـك   سـينما جزئـي از   سـت؛ اين رسانه داراي هويت مجردي ني .آن از راه سياست و ايدئولوژي است

اي  هموعـ اجتماعي و فرهنگي است و بحث درباره ي آن اساساً با طـرح مج  شناختي، روان بافت عيني،
م پسند سينما همچنين از مهمترين مصاديق هنر مرد 3.چنين بافتي همراه خواهد بود ها درباره از فرض

براي انبوه مخاطبانش به صورت منبع اصلي كسب اطالعات،  هاي مردم پسندفيلم .رود مي نيز به شمار
حاضر در قالب القـاء رفتارهـاي   عصركه در آمده ندگي روزمره و الگوهاي رفتاري درمهارتهاي الزم ز
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ماشـاگر  ت آن سـينماگر و  اجتماعي است كـه در اي  هفيلم پديد .رخ نموده است درن گراسنتي و مضد 
و ها و آداب كهن، سنن آورد كه آيين مي بستري را فراهم همچنين سينما.هستند محصول جامعه ي خود

چنـان قـدرتي دارد كـه     آن مسـتتر اسـت و   ردفناي الگوهاي سنتي  ي زندگي مدرن وها مراسم، مولفه
... ازدواج و مرگ و خصوص عشق و زندگي و  در حاضر باورهاي انسان عصر دات واعتقا بسياري از

  1.گيرند مي ها شكل از وراي فيلم
  

   نظام ارتباطي سنتي

تـوان حتـي بـه يـك      يك تعريف جامع و مانع از ارتباطات سنتي چندان ساده نيست؛ امـا مـي   ارايه
ي خـود آن را كامـل   هـا  نظران با ارايه ديـدگاه  كه صاحب اميدبه اين  آن نيز دل بست؛ تعريف اوليه از

شـود   از ارتباطات اطالق مياي  هارتباطات سنتي به گون :شود مي ارايهاين اساس، تعريف زير  بر .كنند
را تـرويج و   عين حال آنها عقايد عمومي جامعه شكل گرفته و در كه بر پايه باورها، تاريخ، فرهنگ و

گـرا   گريـز و عـوام   محتواي نخبه ساخت و چهره است و به چهره فردي و غالباً ميان .كند تقويت مي
 العمل مخاطب سريع و آني است و ارتبـاط دو  دريافت بازخورد و عكس اين نوع ارتباطات، در .دارد

ـ  بنابراين، .شود مي راحتي برقراره ب متقابل نيز سويه و  معنـاي واقعـى،  ه شبكه ارتباطات سنتى،اغلب ب
  .2)يك سويه(يا رسانهبه شكل و نه  كند عمل مي )دوسويه( ياطارتب

  نظام ارتباطي مدرن

تواند داشته باشد، ابتـدا بـين    درباره تأثير رسانه و پيامدهايي كه براي جامعه، فرهنگ و مخاطب مي
. دهـد  انجـام مـي   3كي كـه مـك لوهـان   خود رسانه و محتواي آن تفاوت قائل شويم، تقريباً همان تفكي

پيامـدهايي كـه روي   آثار و محتوا و از نظر  ه يا خود شيوه ارتباط صرفرسانمتفكران براي خود يرخب
لوهان و معتقدند تحوالت ارتبـاطي در تـاريخ    ـ تاريخي دارد، تأكيد دارند مثل مك تحوالت اجتماعي

عـث  زندگي بشر از نظام ارتباط شفاهي به نظام ارتباطي مكتوب و اهميت حسن بصـري يـا بينـايي با   
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محسـوب   آناي ه گرايي از ويژگي گرايي و علم شده وارد دنيا جديد به نام دنياي مدرن شويم كه عمق
گـذار از   گيري تحوالت جهت ها يكي از عوامل اصلي شكل و مك لوهان معتقدند رسانه1گينس.شود مي
دهـد،  ها را تشكيل مي رسانهط به تأثير اما آنچه بيشتر ادبيات مربو .اند معه سنتي به جامعه مدرن بودهجا

  .مخاطب است سريال و آگهي بر ارتباطي مانند خبر، گزارش، فيلم،هاي  در مورد تأثير محتواي پيام

درباره تأثير محتواي ارتباطي بر ذهنيت، نگرش و رفتار مخاطب رويكردهاي نظري مختلفي وجـود  
شناسي و نظريه شرطي شـدن   در روانـ پاسخ  گيري از نظريات محرك يكي از رويكردها با بهره. دارد

مثـل نظريـه تزريقـي ارتبـاط،      بر نگرش و رفتار مخاطـب معتقـد اسـت     به تأثير مطلق محتواي رسانه
ن رويكرد و تأثير اي در آلمان هم به نوعي 3درباره شيوه تبليغاتي گوبلز 2چاكوتين يوهاي سرژ پژوهش

حـوزه  هايي در  پژوهش اما بعدها تحت تأثير .كند مينگرش و رفتار مخاطب را تأييد  بر مطلق رسانه 
به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه     . و همكاران صورت گرفت 4سفلدتوسط الزار آمريكاارتباطات به ويژه در

 ها تأثيري بر اگر قرار است رسانهگويد  مثل نظرية استحكام كه مي. هاي ارتباطي محدود است تأثير پيام
تـوان   هاي الزم براي اين تأثير وجود داشته باشد و نمي شرط پيش ها و ينهمخاطب داشته باشند، بايد زم

 دهـه  از.نظـر بگيـريم  مخاطـب در پاسـخ  گـذار بر  تـأثير محتواي پيام ارتباطي را بعنـوان يگانـه محرك،  
ة د دارند مثل نظريـ ها تأكي قدرتمند رسانه كه باز هم به تأثير اطات مطرح شدارتب رويكردهايي در1970

 دي بـر اما تـأثير قدرتمنـ   تأثير مطلق ندارند، ها نهسازي كه معتقدند گرچه رسا برجسته ت،مارپيچ سكو
جالب است كه اين نظريات دوران سوم عوامل محتوايي و فردي را بـا   .مخاطب دارند نگرش و رفتار
 اكنند، در صورتي كه در دوران اول فقـط عوامـل محتـوايي و در دوران سـوم نيـز تنهـ       هم تركيب مي

برخـي   هـا  وقتـي رسـانه   گويـد  سـازي مـي   ريـه برجسـته  مثالً نظ .شدند عوامل فردي مهم محسوب مي
ـ   يتولوشود ا كنند، باعث مي سازي مي ستهموضوعات را براي مخاطب برج ابعي از هاي ذهني مـردم ت

 هـا  جنـگ در رسـانه   دن مسـايل تـورم و  عنوان مثال عمده و برجسته كره ب .ها شود سازي اين برجسته
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گويـد   مـي نظريـه كاشـت    يـا .خـود ببيننـد   مسايلمهمترين مشكالت و  ها را مردم اين شود مي باعث
ا از سـازي مخاطـب ر   توانند نحوه مفهوم مي ها يعني رسانه تأثير شناختي است، ها، رسانه بيشترين تأثير

هـا   رسـانه برداشت يا فهم مخاطب از دنياي پيرامون بر آنچـه در دنيـاي   . كنند  واقعيت و يقين تعريف
كند و فهـم مـا از    ذهني ما را دنياي رسانه تعيين مي بارتي تصويربه ع. شود مبتني است نمايش داده مي

را بايد در حـوزه    شايد عمده رويكردهاي مربوط به تأثير رسانه. هاست دنياي واقعي تحت تأثير رسانه
ار جديـدي مثـل مطالعـات ادبـي و     تأثير افك  اما بعدها تحت. ـ رفتاري قرار داد   رويكردهاي اجتماعي

به ايـن  . فرهنگ نوع نگاه به مقوله ارتباطات تفاوت بارزي با رويكردهاي اجتماعي ـ رفتاري پيدا كرد 
ها، متن بافت، دريافـت مخاطـب از   نمحتواي آ  ه مطالعات فردي عمدتاًمعنا كه مثالً در ادبيات مربوط ب

در نظريه دريافـت در حـوزه   . و ارتباطي مطرح شد و نظريه مصرف رسانه در مطالعات فرهنگي  رسانه
شـود   مطالعات ارتباطي اين نگرش و ديدگاه وجود دارد كه درست است كه فرهنگـي كـه توليـد مـي    

 اما... باورهاي ايدئولوژيك است وخواهد بر مخاطب تأثير بگذارد يا حاوي  واجد معنايي است كه مي
تواند معناسازي متفاوت و متمايزي از ايـن   اي مي نهرف اين محتوا و متون رسامخاطب در مرحله مص

بعـدها كـه تـأثير     .معناي مورد نظر خود را از متني توليد كنـد و بسـازد    اي داشته باشد و متون رسانه
فت كه مخاطب از مطالعات فرهنگي، بحث زندگي روزمره مطرح شد اين رويكرد مورد توجه قرار گر

ها با  كند و چگونه رسانه زندگي روزمره خودش چگونه استفاده مي اي در بافت رسانه ها و متون رسانه
، و تشريح نوسازينظريه ة ؛ با عرض2انيل لرنرد 1.شوند ساير عناصر زندگي روزمره تركيب و تلفيق مي

ضـرورت تغييـر نظـام ارتبـاطي سـنتي       بـر اي  هي ارتباطات سنتي و ارتباطـات جديـد رسـان   ها تفاوت
و هـدف  ر به سوي نوسازي تأكيـد كـرده   ساير كشورهاي غير غربي براي گذاكشورهاي خاورميانه و 

 ه اسـت كـه در رونـد   تأكيـد كـرد   او 4.معرفي نموده است 3»هاي زندگي نوسازي سبك«اين نظريه را 
 و نگرشهاي نوين بـه مخاطبـان بسـيار    ها ي، براي انتقال انديشهي ارتباطها شيوه تغيير ،دگرگوني سريع
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  بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

 

٤١ 
 

هـاي  فيلم ماننـد ي جديد،هـا  گسـترش رسـانه  پيشـرفت و  اساسي دارد و به اين منظور،اهميت گسترده 
، نظـام ارتبـاطي   وي همچنين دربـارة نظريـة نوسـازي    .كشورهاي مذكور ضروري است در ..سينمايي
نظـام  « تأكيـد نمـوده اسـت كـه     ،ي تاريخي خـود ها بررسي تأكيد بر او با .كرده است عرفيم تجدد را

   1.رو به شكوفايي گذاشته استي ديگر نيرمدرن شده اندها جوامعي كه در زمينهتنها در »اي نوين رسانه
 

   موانع تحقيق

برخـوردار   و كلـي  هـاي ذاتـي   تاز محـدودي  پذيري خود،  رغم داعيه تعميم فن تحليل محتوا علي
   :است
آمـاري،   دار هاي معني يافته. گيرد ت ميأگيري علمي نش اولين محدوديت از تعهد آن به تصميم •

ي  هايي معادل با مستلزم واحدهاي تحليل بسيار هستند و جستجوي چنين يافته گرايانـه    يك تعهد كمـ
است كـه مشخصـة تحقيقـات     2»گفتمان«اي براي تحليل ارتباطات ويژه يا  چنين خصلتي انگيزه. است

 .كاوانه است ادبي، تاريخي يا روان

ايـن قاعـده مسـتلزم تعيـين     . شـود  ناشي مـي دومين محدوديت از ضرورت قابليت بازنمايي   •
هايي است كـه بايـد آنهـا را بـدون توجـه بـه        گر و نيز دستورالعمل هاي ثابت و مستقل از مشاهده رده

چنـين   وتري ناشي ازتحليل محتواي كامپي استفاده از .تحليل كُدگذاري كرد موضوع مورد گر و تحليل
سـير  گيرنـد كـه تفا   مـي  هايي مورد استفاده قرار ها در زمينه با استفاده از كامپيوتر داده .محدوديتي است

هايي كه معـاني آنهـا در فرآينـد ارتباطـات تغييـر       امكاني را براي داده بردارند و ثابت و واضحي را در
هـاي اجتمـاعي درگيـر     گـروه  كنندگان مختلف و يـا  ارتباط برقراركنند و نيز تغييراتي كه مشخصة  مي

 .اند هاي سياسي و شخصي متداول چنين ابهاماتي در رسانه.سازد است فراهم نمي

سومين محدوديت  خود اين تلزم مشاركت درانباشت نظرية اجتماعي است وسم تحليل محتوا •
هـا فقـط    دست آيند، در آن صـورت يافتـه  از خود اطالعات تحليل شده ب )ها رده(اگر مقوالت . آنست

 گرفتـه شـده باشـند، در آن    نظريـة كلـي   ها از اين يافته اگر.د قابليت تعميم دارندبراي اطالعات موجو

                                       
 .24مهدي فرقاني صكاظم معتمد نژاد و  1
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  بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

 

٤٢ 
 

حـال پوشـش    در هر. شود هاي موجود غالباً ناديده گرفته مي صورت غناي نمادين و خاص بودن داده
  1.ها غالباً با دشواري همراه است اين محدوديت

  :نيز دارد، كه عبارتند از كاربردي يها محدوديتعالوه بر اين تحليل محتوا 
  2گيري، آسان نيست؛ كردن يك واحد اندازهپيدا  .1
  ي تأثير محتوا بر مخاطبان باشد؛ تواند مبناي اظهار نظر درباره به تنهايي نمي .2
كـار رفتـه در تحليـل    تعـاريف ب  هـا و  به چارچوب مقولـه  هاي يك تحليل محتوايي خاص يافته .3

 شود؛ محدود مي

  3.گير است تحليل محتوا غالبا وقت .4

 .هايي كه به موضوع تحقيق ربط دارند پيامفقدان برخي  .5

                                       
 .46-50 صص، 4، ش 5رسانه، سال   :برگرفته از 1

 .158و  157صآسابرگر، آرتور؛ ص 2

  .225راجردي، ويمر، آر دومينيك، جوزف؛ ص 3
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 بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

٤٤ 
 

  مباني نظري عام: بخش اول

   رويكردهاي نظري سنت

نقشهاى كيد بر أهاى توسعه به ويژه نظريه پردازان تكامل گراى توسعه، با ت بسيارى از ديدگاه
 جديد جوامع صنعتى، با غفلت از وجود عنصر قدرتمندى از سنت يا سعى در نفى آن داشته و يا با

انى مب سنت يكى از .آن پرداخته اند كم عمق از طحى وسبه تفسيرى  مكنونات اصلى آن غفلت از
 رويكرد گرفته است كه هرتوجه قرار ى مختلفى موردها نگاه از است و هاى جديد معرفى تمدن

اين  در.ادى نيز رنج مى بردتنگناهاى زي هاى خود از ها و قابليت ز توانمنديضمن برخوردارى ا
هدف معرفى اجمالى  بلكه صرفاًى مختلف نيست ها نقد و ارزيابى تفصيلى ديدگاه قصد بسط و الجم

رويكرد  ينچندتوان يم بحث انديشه دوره جديد سنت به ويژه در در برخورد با نم لذا به نظر .است
  :كه به شرح آن در ذيل مي پردازم  را از يكديگر باز شناخت

   1تحليليرويكرد 

است،فى الواقع اين رويكرد  تحليلي نخستين رويكردى كه سعى در تبيين سنت دارد رويكرد سنتى
هاى تحليلى و  مل مى پردازد و سنت را با ديدگاهتام فكرى سنت ديرپاى اين دوره به در درون نظا

گونه  نخست آن كه، فاقد هر :رد از دو مشكل اساسى رنج مى برداين رويك 2.منطقى سنتى مى نگرد
روح انتقادى است، بدين معنا كه وضع نظرى روشنى در قبال خطوط اساسى انديشه و جهان نگرى 

ن كه، فاقد جهت گيرى تاريخى است، سنت بايد مداومت يك جريادوم آن. فرهنگ مورد مطالعه ندارد
مظاهر  عين تحرك و پيشرفت در كه تداوم و پيوستگى خود را در فرهنگ باشد مه جانبه تاريخى وه

   . ى زندگى نشان دهندها رسم و راه فلسفه و ادبيات، هنر، اساسى زبان،

                                       
1
Analytic process 

 . 26جابرى، ص محمدعابد  2
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٤٥ 
 

   1ميراث فرهنگيرويكرد 

نمى نگريسته  فضاى روحى و فرهنگى غرب به فرهنگهاى غير غربى اين رويكرد هرگز درخارج از
ها به عنوان نقاطى در فرايند طوالنى فرهنگ غرب  است و جز تالش در جهت تحويل اين فرهنگ

شناسى  اين روش به لحاظ شيوه كار بى شباهت به روش باستان. رسالتى براى خود قايل نبوده است
زير هاى از ميان رفته بشرى را از  ى تمدنها شناسى با حفارى، بازمانده همان گونه كه باستان. نيست

حال  فرهنگهاى نيمه اين روش به نحوى ديگر با ميراث ،به موزه مى سپارد خاك بيرون مى كشد و
ميراث روش .كاو مى كند و شناسى براى ايضاح پيشينه يك تمدن كند باستان. كرده است همين كار را

را به دو اين روش كل تاريخ . عنوان يك پيشينه مى نگرده بهاى سنتى  فرهنگ با آثارنيز  فرهنگي
و  حاشيه اين دورانها بررسى شود در داست سنت باي كند و معتقد يجديد تقسيم م قديم و 2دوران

ويژه ه ب در ظل اين دو دوران، دت كه باياس 3يىها هرچه هست دوره وجود ندارد، دوران ديگرى نيز
اين رهيافت نگاهى  .قوت گرفت مطالعه شود سو به اين15تمدن غرب كه از قرن  يددوران جد

ذا تمدن غربى بيش نيست و ل مقابل سوژه دوران جديد سنت ابژه اى در ستى به سنت دارد،پوزيتيوي
چه اين . طور اين روش از بعد انتقادى فارغ است همين. كند مي معناى زندگى را از سنت سلب

. داند يكنجكاوى علمى مه به آن را نوعى و نگا وضع، سنت را به موضع پيشين تمدن غربى مى نگرد
جامعه سنتى به عنوان دنياى ماقبل علم و رويگردان از صنعت است كه توجه به آن از حد احساسات 

غرب با انگاشتن خود در نوك قله كمال . رومانتيك روسو در خصوص جوامع ابتدايى فراتر نمى رود
رابطه سوژه و ابژه همچنان  كه از اين روستجامعه سنتى را به هيچ وجه جدى نمى گيرد و  ،بشريت

  . حاكم بر تلقى ويژه غرب نسبت به سنت است

                                       
1
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2
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3
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٤٦ 
 

   1آرمان گرايانه ويكردر

پى مى گيرد قرابت دارد ) آرمانايدئولوژى و (با مفهومى كه كارل منهايم در رويكرد از سنتاين  
كند و مى  ، ايدئولوژى فراورده طبقات حاكم است و وضع موجود را توجيه2نهايماچه، از نظر م
وتوپيائى در پى نفى و اانديشه  ،در اين رويكرد 3.آيد صورت جهان بينى يك عصر دره ممكن است ب

از  بخش زيادى .مى بيند آرمانيسنت را خيالى و  ع موجود و مصادره به مطلوب است وتغيير وض
ست كه طرح پرسش را نه از درون سنت و با توجه به ماهيت آن بلكه مشكل اين رهيافت ناشى از آن

جهت  كسانى كه در برخى از. مطرح مى كنداز بيرون و با ناديده گرفتن روح و فلسفه درونى آن، 
رفته اند بدين  گرايانه آرمانكوشيده اند به سمت رويكردهاى هاى بنيادين دوره جديد  پرسشطرح 

بر دوره جديد اجتماعي ز جهان غرب گرفته اند و سعى در تحليل انديشه معنى كه تفسير خاصى را ا
  4.مبناى آن كرده اند

   5ايدئولوژيكويكرد ر

كند و در جهت حفظ نظم  مي است كه از منافع موجود حمايت ايدئولوژى چنان ساختار فكرى
شودو  مي نگريستهست كه تا وقتى از درون دوربينى به جهان ا آن ايدئولوژى بر 6.موجود مى كوشد
تنها وقتى  اين اعتبار و آن براى بيننده مطلق استاعتبار مى شود، آن طريق دريافت تصوير همه چيز از

ايدئولوژى  تعريف جالب از 8ژوزف گابل 7.وراى آن نورى به درون افكنده شود كه از شود ينسبى م
دهد كه ايدئولوژى نظامى از  ياو توضيح م.تر است نزديكا كه به بحث م دهد يم ارايهايدئولوژى 

                                       
1
Utopic process 

2
Manhaim 

 . 40طباطبائى، پيشين، ص 3

 .13بشيريه، پيشين، ص  4

5Ideologic process 

 . 213آشورى، پيشين، ص  6

 . 154گفتگوى داريوش شايگان با رامين جهانبگلو، زير آسمانهاى جهان، ص  7
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٤٧ 
 

آن مربوط است به غير يك گروه بندى اقتصادى يا قومى ياعقايد است كه از نظر جامعه شناختى به 
ومت در برابر تحول، يا مقاومت صورت مقاه آگاهانه اين گروه را ب كما بيش طرزى يك جانبه منافع

آگاهى  عبارت از تبلور نظرى شكلى از از اين رو ايدئولوژى. كند يبرابر انحالل كليتها بيان م در
به  ايدئولوژيك منظرى كامالً دوره جديد ازاين مبنا برخى از نويسندگان تاريخ انديشه بر. كاذب است

دهد كه  مي وعى حقيقت مطلق را مالك عمل قرارمكان انتقاد است كه ن اين نيز در. سنت نگريسته اند
اى ه اين رهيافت البته مواجه با افراط و تفريط.گيرد مى تقادى با سنت را ناديدهگونه گفتگوى ان هر

اش از  تلقى عه چنين است كه انسان به تبع طرزفرهنگ اين جام ويژگى اصل ساختار .فراوان است
نهادها را اصالح ناپذير مى پندارد و خود را توانا اصالح نهادهاى اجتماعى خود نيست،جهان قادر به 

موظف  ين شده اند و بشرى اجتماعى از قبل تعيها نظام. اجتماعى نمى بيندبه تغييرات در درون نظام 
اين جامعه به دست نيروهاى مرموز  حاكميت اصلى در.برد سره زندگى را به اجبار ب آن، ست كه درا

دهد  يوجود خود را نشان م ها ام زمينهاين اقتدار نيروهاى نامريى در تم. و نامريى و افسانه اى است
م بروز هاى اجتماعى، ه در زمينه امور طبعى همان قدر صاحب نفوذ است كه در زمينه نظام و تقريبا

غير انسانى و خارج از اراده انسان است هم حاكميت سياسى افرادى  آفات كشاورزى خواست عناصر
صحت و سقم محتواى نظر از صرفكه  1نظامهاى سياسى محمود غزنوى و چنگيزخان مغول در چون

  2. اين فقره، نگاهى ايدئولوژيك به سنت دارد

   3نوستالژيكويكرد ر

اين رويكرد اعتقاد به مرجعيت كامل سنت دارد اما معتقد است سنت به تدريج دچار كمرنگى شده 
    ت اين سنت را آرزوى خود لذا به نوعى غم غربت از دست دادن سنت باور دارد و بازگش. است

 چند ممكن است نحوه برخورد با سنت خود از الزامات عصر جديد ناشى شده باشد آن هر .مى داند
سو در از يكاين رويكرد . رى و فلسفى آنهاى نظ هم از برخى تحوالت صورى تمدن جديد نه بنيان

                                       
 . 153ـ154 صهاى جهان، ص زير آسمان 1

 . 27ص: على رضا قلى 2

 .دريغ ناكانه 3
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سوى ديگر نسبت به تمدن غربى ديدگاهى نظرى و فلسفى  از. خصوص ماهيت سنت در توهم است
   1. ندارد و از جانب سوم نوعى بازگشت به گذشته را مد نظر دارد

 

 

   پردازان سنت از ديدگاه نظريه

    ماكس وبرسنت از ديدگاه     

 از .شود نسل ديگرمنتقل مي نسلي به باورهايي است كه از احساسات و :سنت از ماكس وبر منظور
 و بودن اعمال )معقول( يا )درست( اعضاي اين جوامع.انهاست رو راهنماي جوامع سنتي گذشته اين

 .اعمال مورد قبول جامعه بوده است كه آن كنند مي اساس طوالني بودن زماني ارزيابي بر رفتارشان را
طور كلي مي توان اذعان داشت ب .كنند مي براساس عقل ارزيابي را صورتي كه جوامع اعمال خود در
  .ال استقابل انتق ديگر نسل نسلي به كند كه از ديدگاه وبرتنها به باورهايي اشاره مي سنت ازكه 

   گيدنزسنت از ديدگاه      

  :است به شرح ذيل ويژگي مهم چهار سنت داراي ديدگاه گيدنز در    
  . درگيررسوم است •
  سنت جمعي است  •
  . را توضيح دهد كاهني باشد كه مسايل رمزآلود همانند تواند براي مردم سنت مي •
 . هويت افراد درگيراست سنت با •

 به مدت زمان طوالني وبر كه صورتي ندارند در طوالنيچه تاريخ ها ي سنترخگيدنز ب نظر در  
  . كند اشاره مي ها سابقه سنت

   

                                       
 . 2، صديويد كوزنزهوى 1
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  پوپراز ديدگاه سنت    

همچنين آداب، رسوم و عرف اجتماعي را نيز تحت  .حافظه يك قوم است سنت،، 1از منظر پوپر  
كند و مي ها رسوبي گذشته است و در اذهان نسلها تجربه و ها سنت بر زيسته .ستسنت گرد آورده ا

رويكرد، ديد يا حتي نگرش به  سنت به نوعي تنظيم كننده رفتار، .رسد مي ثآگاهانه يا ناآگاهانه به ار
و  4، دكارت3، سقراط2برخي سنت شكن هستند، مثل افالطون :اندفالسفه دو دسته  .جهان هستي است

آن  گذشته بدانيم، اگر سنت را امر.5مثل ارسطو ;كنند مي ها فلسفه استنتاج دسته ديگر از سنت. كانت
در اساس  شود، آنچه سنت مي.شود مي ت با بي سنتي آغازسن.قرار گيرد ذشته بايد در خدمت نوامر گ

ابطال دائم سنت معادل  به قول پوپر،. رنيته نقد سنت استاصلي مد مشخصه .خودش سنت نيست
و بناي يك جريان تازه در ي جديدها وپر به واسطه طرح نظريهبيشترين شهرت پ. مدرنيته است

گرايي انتقادي معروف  مميزه اش با نام عقلواسطه ويژگي شناسي پوپر ب معرفت.شناسي است معرفت
دوم  .قال داد يا با تردستي ايجاد كردنمي توان سنت را از هيچ انتاو، به باور . و مشخص شده است

امكان  اما، ردسره خويشتن را از بند سنت آزاد ك بتوان يك كند هرگز تصور نميهر چند او اينكه 
  . درك كاركرد، معنا و اهميت هر سنت و نقادي از آن وجود دارد
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  هويتي ها نظريه

  هويت از ديدگاه مارسيا    

1مارسيا     
شود فرد احساس مثبتي  مي داند كه سبب مي درباره خود اي هنيز هويت را نظري (1987) 

به عقيده مارسيا ساختار هويـت ناآگاهانـه اسـت، امـا زمـاني كـه فـرد در        . درباره خودش داشته باشد
در آن زمـان   ؛ر شود موازنه موجود را برهم بزنـد جديد قرار گيرد كه در اثر آن مجبو اي همعرض تجرب

    ي جديـدش اصـالح   هـا  بـه تجر ساختار هويت را براي مطابقـت بـا   و شدهفرد از هويت خودش آگاه 
سـبب   رد،گي مي شكلمايز اثر تجارب مداوم و مت فرد كه در به اعتقاد مارسيا هويت شخصي .2كند مي
 مفهومي است كه فرد ازبه اين ترتيب هويت شخصي  ديگران متمايز سازد، كه فرد خود را از شود مي

  3.شخص دارد عنوان يكه خود ب

  هويت از ديدگاه گالسر    

 ومعتقـد اسـت كـه هويـت يـك سـاختار روانـي        ،5مبدع واقعيت درمـاني 4)1975(ويليام گالسر    
او  .به اعتقاد او هويت با شخصيت مترادف است. شود مي اجتماعي است و باعث تمايز فرد از سايرين

، 6گالسـر  .دانـد كـه فـرد از خويشـتن دارد     مـي  را تصويريهويت متصور است و آن هر فرد يكبراي 
 لحظه تولد تا مرگ ادامهداند كه از  مي ها ها در همه فرهنگ الينفك زندگي همه انسان ءهويت را جز

اساس تشـكيل  . كند مي شود و رشد ي مختلف تشكيل ميها هويت به شيوهاو معتقد است كه  .يابد مي
هـا و فعاليتهـاي    در اثر تالش. هايي است كه عالقمند به تعقيب آن هستيم ها و فعاليت هويت، تالش
رات ديگـران در روشـن   ها و نظـ  برداشت. كنيم مي شويم كه ما كيستيم و چگونه عمل مي خود متوجه

ضـاع  ي ما از خودمان در ارتباط با شرايط زنـدگي، او ها ارزشيابي. دارند اي هنقش عمد كردن هويت ما
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كننده هويت است و باالخره تصور ما در مورد وضع جسـماني و شـيوه    اجتماعي و اقتصادي نيز تعيين
  .كند مي مقايسه با ديگران مشخص هويت ما را در. .گفتن و  شيوه زندگي، نحوه سخنلباس پوشيدن، 

  ريچارد جنكينز هويت از ديدگاه   

اولين معناي . التين دارد و دو معناي اصلي داردريشه در زبان واژه هويت  1ريچارد جنكينزبه باور 
با  معناي دوم آن به مفهوم تمايز است كه {اين با آن مشابه است .آن بيانگر مفهوم تشابه مطلق است

 به اين ترتيب، به مفهوم شباهت از دو زاويه مختلف راه. }گيرد مي زگاري و تداوم را فرضمرور سا
از يك : سازد مي قراردو نسبت محتمل بر ءزمان ميان افراد يا اشيا طور همه يابد و مفهوم هويت ب مي

نيست بلكه  يدم دستابزار يا پديده اي هويت به خودي خود  .طرف شباهت و از طرف ديگر تفاوت
بندي كردن افراد و  يكي طبقه :افزايد مي همواره بايد تثبيت شود اين امر به فهرست ما دو مقوله ديگر

هويت اجتماعي يك بازي  ،از نظر جنكينز. و ديگري مرتبط ساختن خود با چيزي يا كسي ديگر ءاشيا
شود، هويت اجتماعي درك ما از اين مطلب است كه چه كسي  مي رو در رو بازي«است كه در آن 

از اين رو  ؟هستيم و ديگران كيستند و از آن طرف، درك ديگران از خودشان و افراد ديگر چيست
باب  توان در و مي و محصول توافق و عدم توافق است، تماعي نيز همانند معنا ذاتي نيست،هويت اج

بخشد شباهتي است كه باعث  چه يك گروه انساني را هويت مي آن.2آن نيز به چون و چرا پرداخت
   .سازند مي شباهت و تفاوت معناهايي هستند كه افراد آنها را. شود مي ي ديگرها تفاوت آنها از گروه

  هنري تاجفل هويت از ديدگاه  

هايي را كه به  بدين معني كه فرد آن. شود مي اساس احساس تعلق تعريف هويت در اين نظريه بر
متعلق نيست، تحت عنوان  بدانهايي را كه  مثبت و آن ٔآن تعلق دارد به عنوان درون گروه و مقوله

. توسعه داده است 1979در سال 3همراه ترنرنظريه هويت اجتماعي را تاجفل به  .شناسد مي برون گروه
 .ستكار رفته اه ب ها شناختي تمايز بين گروه رواني ها عمده به منظور درك پايه طوره اين نظريه ب
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آن اعضاي يك  اساسرا تعيين كنند كه بر 1شرايط حداقلي اند تالش كرده)1971(تاجفل و همكاران
در .گيرد، متمايز كنند مي مقابل برون گروه قرار و در هي را كه به آن متعلق هستندگروه، درون گرو

ندارد، بلكه داراي چندين  2)شخصي خود(تئوري هويت اجتماعي تاجفل و ترنر يك شخص تنها يك
ست ي متفاوت اجتماعي ممكنها زمينه. ي عضويت گروهي هم خواني داردها خود است كه با چرخه

 ردهو يا شخصي،رده خود، ٔردهمبناي كردن برعمل  ساس كردن ويك شخص را به فكر كردن، اح
   3.دبرانگيزانخانوادگي 

  ارزشي ها نظريه

ارزش  .ارزش اسـت  سبك زندگي ارتباطي تنگاتنـگ دارد، مفاهيم هويت و  مهمترين مفهومي كه با
هاي اعضاي يك گـروه،   كه فرهنگ از ارزش چرا آيد مي يادين فرهنگ به حسابي بنها يكي از مولفه

بـه صـراحت   . دشو مي كنند، تشكيل مي كنند و كاالهاي مادي كه توليد مي كه از آن پيروي هنجارهايي
 فرهنـگ آن جامعـه را شـكل    زهاي زندگي مرسوم در جامعـه، يـك جنبـه ا    توان گفت، كه سبك مي
كه سبك زندگي توان گفت، يمو .ين سبك زندگي استدر واقع ارزش، مفهوم بنياد بنابراين،. دهند مي

ولـي ارزش در  .شـوند  مي ها مربوط ي فرد و هنجارهايي است،كه به اين ارزشها ز ارزشبازتابي افرد 
كه بتوان سبك زندگي را به درسـتي مـورد تحليـل قـرار داد،      واقع مفهومي پيچيده است، كه براي اين

سـه  ن بدين منظور در اينجـا ميـا  . شفاف شوند ي در اين زمينه، به خوبي تعريف وبايد تمايزات مفهوم
: يـن سـه سـطح عبارتنـد از    ا.شويم مي از منظر ارزش، تمايز قائلسطح مفهومي متفاوت سبك زندگي،

  .سطح نگرش و سطح عمل سطح ارزش،
زيباشناختي،اخالقي و متافيزيكي  ي كلي اي در مورد شرايط و كيفيات مادي،ها ايده سطح ارزش از
نگرشها . شوند مي توسط فرد و در سطح نگرش در يكديگر ادغام تقريباً ها اين ايده. تشكيل شده است

دهاي ها به طرق گوناگون و با رويكرارزش. گردد مي و رفتار وي آشكار حاالت مختلف از اعمالنيز در
يك نوع از اعمال و نگـرش منتهـي   ها به  از انواع اين ارزش كيكه هر  متفاوتي دسته بندي شده اند،
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رويكـرد مختلـف مـورد     تـوان از سـه   مي ها در ميان افراد يك جامعه را ارزشتفاوت ميان . شوند مي
  :بحث قرار داد

  رويكرد طبقه و موقعيت مدار،  .1
  رويكرد جنسيت  .2
  .ي انسانيها رويكرد ارزش .3

رويكرد طبقه شايد مهمترين و مسلط ترين رويكرد در ميان ادبيات جامعه شناسان در مورد فرهنگ 
تـرين اصـل سـاختاري، توزيـع ثـروت و       بر اساس اين رويكرد مهم. باشدهاي زندگي  عامه و سبك

است، كـه   "بورديو"تئوريك ترين و تجربي ترين كار در اين زمينه متعلق به . موقعيت در جامعه است
طبقه و تحصيالت، عوامل كه دهد،اين زمينه نشان مي نتايج تجربي در. عنوان شده است1در كتاب تمايز

الزم به ذكر است، كه برخي ساليق . آيند مي گسترش سبك زندگي به حساب جهت حفظ و مهمي در
. رابطه هستند ها در دوي آن و الگوهاي رفتاري با برخي طبقات و يا درجات تحصيلي خاص و يا هر

براي مثـال  ( خاصو عالقه سليقه  وجود آمدنه ي، باعث ببنابراين، سطح تحصيلي و پيش زمينه طبقات
هاي و سطح سواد تعاريفي در مورد سبك چه طبقهاگر. شود مي )گذران اوقات فراغتي  در مورد نحوه
البته نمي توان متغيرهاي .جامع و كامل،كافي نيستند يها براي تعريفاما اين متغير دهد، مي زندگي به ما

هاي موجود در الگوهاي رفتاري افـراد، بـه    تتمام تفاو. مهمي چون سن و جنس را نيز ناديده گرفت
د از طريق افراارزشهاي مورد قبول . شوند هاي ارزشي افراد مرتبط ميجهت گيري ها و ي به ارزشوعن

ماننـد   -طور از طريق ديگـر نهادهـاي اجتمـاعي     والدين و دوستان در مدرسه و يا محل كار و همين
جامعه به تمام افراد . شود مي طي مراحل مختلف فردي سازي و اجتماعي سازي، به فرد منتقل -رسانه

كه به عنوان عضوي از اعضـاي جامعـه رفتـار     گيرند، مي مرور زمان و متاثر از روند جامعه پذيري ياد
هـم   مشابه ديگر اعضاي شـبكه اجتمـاعي در   ي متعلق به آن جامعه و فرهنگ را دقيقاًها كنند و ارزش

و در طول زندگيشان از م شده شود، افراد يك جامعه مشابه ه مي روند جامعه پذيري باعث.ادغام كنند
اين روند به شكل دهي فرد در جهت ايفاي نقشهاي معين اجتمـاعي  . هاي مشتركي پيروي كنند ارزش

به اين مفهوم كه هويت فردي و اجتماعي، كامالً فرد محور نبـوده و كـاركرد   . كند مي در زندگي كمك
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 موقعيـت اجتمـاعي مشـترك و يـا     بـا  -افراد جامعـه،  فرد در جامعه و رابطه آن با ديگرآن از موقعيت 
ميلتـون  "براي درك ارتباط ميـان هويـت و ارزش بـه مطالعـات ارزشـمند     . شود مي تعريف - متفاوت
پايداري اسـت،   باور نسبتاً ارزش، عقيده يا "وكيچر"بنا به گفته. كنيم مي در اين زمينه مراجعه "1روكيچ

كه فرد با تكيه برآن يك شيوه رفتاري خاص يا يك حالت غايي را ،كه شخصي يا اجتماعي است، بـه  
 يك شيوه رفتاري خاص يا يك حالت غايي كه در نقطه ي مقابل حالت برگزيـده قـرار دارد، تـرجيح   

و پـس از يـادگيري،    شوند مي ها آموزش داده ها به انسان روكيچ بر اين باور است، كه ارزش. دهد مي
يابند، كه هر ارزش در آن نظـام بـر اسـاس رابطـه اش بـا       مي ها در درون يك نظام ارزشي سازمان آن

آنهـا  . توانند براي هر فرد كاركردهاي مختلفي داشته باشند مي ارزشها. شود مي هاي ديگر مرتب ارزش
 هـا  براي مثال ارزش. كنند مي كمكدهند و در تصميم گيري به ما  مي را شكل استانداردهاي رفتاري ما

ختلف داريم، تالشـي  كه نسبت به اعمال و اهداف ماي  هدر بازنمايي و معرفي ما به ديگران، در مقايس
هايمان، در ارزيـابي و   فرموله كردن نگرش دهيم، در ام ميگذاري بر روي ديگران انججهت اثر كه در

  . كنند مي نكوهش ديگران و غيره به ما كمك

  پذيري جامعهي ها نظريه

رو جامعه  از اين. جرياني است كه يك طرف آن فرد و طرف ديگر آن جامعه است 2جامعه پذيري  
  :فرآيند ذيل است دوپذيري ماحصل 

 رابطه جامعه با فرد  •

سازمان يا هر نوع سمبل و قراردادي  نهاد، گروه، اجتماعي، در اين معنا جامعه به دنياي خارجي،
به تبعيت از  دارو فرد را وا كند سب براي عمل فرد را فراهم ميشرايط منا ها و زمينه كه شود اطالق مي

پذيري فرآيندي است كه به موجب آن، فرهنگ جامعه از يك نسل به نسل بعدي  جامعه .نمايد آنها مي
 دگي سازمان يافتة اجتماعي سازگارتأييد شدة زن هاي پذيرفته و شيوه ا بامنتقل گرديده و فرد ر

  3.كند مي

                                       
1
Millton rocage 

2
Sociability  

 48ص: 1369نيك گهر،  3
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 رابطه فرد با جامعه  •

برقرار بوده و از اين ارتباط در سطح خرد  كلي بود، ه جبري وخالف رابطه قبل كه يك رابط بر
ها،  نگرش ها،تنيازها و مطابق خواسه تحت تأثيراين رابط.باشد اي برخوردار مي آزادانه حالت اختياري و

فرد رابطه خاصي را اساس اين نيازها، بر. فرد استدي اقتصا هاي اجتماعي و هاي پيشين و زمينه تجربه
قررات اين هاي اجتماعي برقرار كرده و با قبول قواعد و م ها، مؤسسات و سازمان گروهبا نهادها،

 پذيري، جامعه در اين معنا،.كند كه به اهداف خود نائل شود تالش ميكارگيري آنها،و نهادها و بها گروه
فرهنگي پيرامونش سازگار  ومحيط اجتماعي  كه فرد با گذر از آن خودش را با فرآيندي است

  1.كند مي

   ر برگر و توماس لوكمانتپيجامعه پذيري از ديدگاه 

. شود پذيري زاده مي  از نظر برگر انسان به صورت عضو جامعه و با نوعي گرايش و استعداد جامعه
 هاي نهادهاي نسل جديد مطابق با برنامه ه در آن،ك داند مي  پذيري را جرياني جامعه برگر فرآيند

مـعاني عينـيت يافـته را  اين مـرحله نه تنـها فـرد در .گيرد مي جامعه را ياد زندگي كردن در جامعه،
ناخت افراد ش از نظر اين دو محقق،.گيرد فرا مي اخت اجتماعي را نيزس خود وبلكـه هويت،گرفته،يـاد

ق تعامالت و ارتباطات با از طري اقعيات اجتماعي در زندگي روزمره،و و ها از پديده آگاهي خود را و
ه شود، ب هاي اجتماعي و رفتاري كه در اطراف آنها انجام مي ها و پديده آن تعبير و تفسير از ديگران،
فرد،  .كنند دار مي خود ايجاد و معنيي جهان پيرامون را برا آورند و به اين وسيله، دنيا و ميدست 

 تفسير و روسيله آدميان تعبيه كه ب گذارد به نمايش ميعنوان واقعيتي زندگاني روزمره خود را ب
 .آنان است فهم عام تأثير عقل سليم يا  اعضاي جامعه،سخت تحت تفسيرآدميان و و اين تعبير2.شود مي

نسلي  از يهي و مسلم بوده وشود كه براي افراد بد مياي اطالق  هاي روزمره داشت عقل سليم به باور
  3.يابند به نسل ديگر انتقال مي

                                       
 .48همان، ص  1

 .35ص : 1375برگر، 2

 .2ص:1371كوئن،  3
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   ميدجامعه پذيري از ديدگاه 

در نظر اين .گردد جهان تأكيد مي بر كنش متقابل ميان كنشگر و، 1در ديدگاه كنش متقابل نمادين
رد كنش، هم پويا بوده و در فراگديدگاه، كنشگر و جهان، فراگردهايي ساختاري و ثابت نيستند، بلكه 

به  پذيري در ديدگاه كنش متقابل نمادين، جامعه. گردند ماً بازسازي و نو مييكنشگر و هم جهان، دا 
 ويواقعي » خود«كه طي آن، فرد با نمادها و معناهاي اجتماعي آشنا گشته و  گردد فرآيندي اطالق مي

ه د و ديگران را بتوانايي تعامل و تبادل با خو شده واستدالل  و گيرد و داراي ظرفيت تفكر شكل مي
  .داند آدمي مي را فرآيند شكل گيري خود و ذهن درپذيري  ميد، جامعه .آورد دست مي

 مـابيني انتظارات ديـگران از  توانايي پيش پذيري،  نتايج حياتي جامعه كه يكي از دارد مي  وي اظهار
   2.شدبا آنها مي  دادن رفتار بر طبق و شكل

  جامعه پذيري از ديدگاه زيمل 

عنوان محصوالت ه و افراد را ب 4هافراد دانست) هاي تعامل(3كنش  همزيمل جامعه را محصول بر  
سرنوشت  شبكه روابط اجـتماعي،ـين شدن درعج.داند مي 5هاي پيوند فراگـرداجتماعي حلقه و جامـعه

 شود مي تأثير گذاشته و باعث افراد برفرديـت، و رشـد ايـجاد جامـعه با.زندگي بشر است ناپذيرگريز

  6.آيد  ت خاص انساني دراكه فرد به هي

                                       
1Symbolic interactive Action 

 .121ص: 1370رابرتسون،  2       

3Interaction 

 .84، ص1373زيتلن، ايروئينگ،  4

5
Social circle 

 .256ص : 1370كوزر،  6
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  ي هرمونتيكها نظريه

يل به معناي تأوهرمنوتيك واژة يوناني هرمنوتيك  ريشة واژة .علم يا نظرية تأويل است 1هرمنوتيك
 2.است و شرح دادنكردن و قابل فهم كردن ، و به معناي روشن كردن، به زبان خود ترجمه كردن

 ام وميان تأويل به معناي تفسير متن و فهم به معناي ع عناهاي سنتي واژه هرمنوتيك پيونديكي از م
محدود اي  هبه گون .دارد» تقدس متن«روش تأويل ريشه در باور به  3.است ها فراگير شناخت نشانه

، تنها بايد اين در متن نهفته استچيز  اي نهايي هرمعن. كردن دو جهان بيروني و دروني است به متن
متني كه هر ، باور دارد؛معناي اصل و نهايي متنهرمنوتيك به  4.ي را از راه تأويل متون كشف كردمعان

بس است كاري مؤلف  »نيت« كشف لف بوده وؤم ذهن كه مراد ؛ معنايي داردته باشدكه انسان نوش
  5.دشوار

  

  نظريه پردازان هرمونتيك

   پل ريكورهرمونتيك از ديدگاه      

؛ به فهم متن خواهد بگويد مي ر مبناي آنچه متنست كه با از نگاه پل ريكور، هرمنوتيك هدفش آن
يان كليترين مقصود از ب(ريكور، هرگونه بيان از نظر .فهمدب رامتن آن پاية نيت نهفته در عني برراه برد، ي

ك موسيقايي، ياي  هجمليي سينمايي،نما،ذهن ي درها ،انگارهي زبانيها همثالً گزار)شكل انتقال معناست
 كسي و گيرد مي ي با ذهن مخاطب قرارها ه، يا به بيان بهتر در مكالمشود گاه كه درك مي آن..، عكس

. و از اين نماد سازي گريزي نيست نمادين دارد،اي  هسوي ،تا معنا يا معاني آن را درك كند كوشد مي
تأويل آن كاركرد ذهن است كه معناي . ارزيابي نمادها در حكم يافتن معنا يا معناهاي پنهان است

چه  آن ني پي بردن ازيع .روشن نمايدنهفته در معناي بياني يا ادبي پنهان را در معناي ناشناخته و 

                                       
1Hermeneuein 

 .9؛ ص ] و ديگران... [نيچه ، ريكور 2

 .110همان ص  3

 .496، صاحمدي، بابك 4

 .497صهمان  5
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هاي  دلولبه م )تصوير ذهني( از مدلول مدلول، از دال به ،از حضور به غياب چه نيست؛ ت به آنهس
 نشانهرو يناز ا. در سويه معنا شناسي چند شكل يك شكل دارد و شناسي نشانه متن در سويه هر .ديگر

  1.متن داراي يك معناست نه بيشتررسند كه هر مي ، ناگزير به اين فرضو ساختارگرايي شناسي 

   )گريز از محافظه كارياقتدار سنت ( گادامرهرمنوتيك از ديدگاه 

رسي گر دانش و همچنين موضوع مورد براست كه فاعل جستجو برآن 2طور كلي ادعاي گادامره ب
هاي  قضاوتها و داوري. نظر گرفته شونددر "سنت"عنوان بخشي ازه بايستي ب مي و شناخت، هر دو

كامل آزاد از مباني شناختي  طورحتي در مورد تاريخ نمي توانند بشده در مورد آثار هنري و يا  ارايه 
خود  آيد ضرورتاً مي وجوده به عبارت ديگر هر قرائتي كه از سنت ب. نهفته در سنت فهميده شوند

فراگير   مثابه مفهوميب سنت را،رايج جامعه شناختيهاي  الف ديدگاهگادامر برخ.بخشي از سنت است
توان به عنوان نيرويي موجود و  مي مدرنيزاسيون رابرد و از اين منظر ايده  مي شمول به كار -و همه

صورت ه عنوان آن بخش از سنت اروپايي كه بروپايي تلقي نمود و حتي از آن بنهفته در بطن سنت ا
زمره  توان در مي وسيع تر معنايي در بدين ترتيب حتي مدرنيته را .كرد ياد ،مقتدر درآمده مسلط و 

  3.قرار داد "ها سنت" انواع يكي از

   

                                       
 137.و 116صصپل ريكور،  1

 . هايدلبرگ آلمان وفات يافت در 2002مارس  3در آلمان متولد شد و در  1900فوريه  11گئورگ گادامر در  -نسها 2

3
Hedberg. Petla,pp.19-43  
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  مدرنيتهپيرامون رويكردهاي نظري 

  آنتوني گيدنزاز ديدگاه مدرنيته      

  ساده ترين شـكل  در مدرنيته :دگوي مي 1پيرسون با كريستوفر اي  هچنان كه گيدنز در مصاحب آن    
 تـاثيرات  اسـت كـه  اي  هجامعـ  جامعـه مـدرن  .است ٢يا تمدن صنعتي تعبير جامعه مدرن مختصر شده

ســرمايه  نهادهــاي پيرامــون تـاثيرات  ايــن و بــارزي دارد اثــراتنســبت بــه گذشـته   در آن  ياقتصـاد 
و  خاص خود در مورد مدرنيته يعني كتـاب تجـدد و تشـخص   دو اثر در گيدنز .يافته اندساخت  داري

صورت تكامـل   ،معتقد است تاريخ او .مدرنيته  رانهاي دو انقطاع كند بر تمركز مي پيامدهاي مدرنيته
از  نهادهـاي مـدرن را   يي كـه ها گسستها يا انقطاع ويژگيهاي .دهند ندارد ين نسبت مداه برا كاي  هيافت

 :كند مي ي سنتي جداها سازمان

 شتاب دگرگوني .1

 دگرگونيي پهنه  .2

 .ماهيت ذاتي نهادهاي مدرنو  .3

كه در زمان  يابيم مي ارتباط ما با كساني. رود مي نميابستگي زمان و فضا و مكان از  ،در مدرنيته     
گيـدنز در اينجـا از   .كننـد و ارتبـاط مسـتقيمي بـا آنهـا نـداريم       مي هاي ديگري زندگي فضا و مكان و

ي كه امكانات سنت عملكردهايها وعادت از قيد  پديده رها شدن .كند مي صحبت 3كندگياصطالح از جا
  4.دهند مي را به بشر جديد

                                       
1Kristofer Pierson 

2
Industrial Civilization  

3
Departing  

 .1383مهدي قايم نيا  –پايان نامه ارشد بازتاب سنت و مدرنيته در شعر فروغ  4
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   مكتب فرانكفورتاز ديدگاه مدرنيته 

با رويكرد پوزيتيويستى و تجربى محض  مدرن تحليل اجتماع و انسان در 1فرانكفورتمكتب      
واقع، چنان كه از متفكران انتقادى انتظار مى رود، سرآغاز تحليل آنان به رابطه انسان  در .مخالف است

مى گردد و پس از اثبات سلطه علم و تكنولوژى بر انسان معاصر و  و طبيعت و نيز انسان و انسان باز
 فرهنگ و هنر مى پردازند و در نظريات خود در باب ارايهاز خود بيگانگى انسان و شىء شدگى او به 

در جهان مدرن نيز ما  ه وسلطه و خشونت تنها منحصر به جهان اسطوره اى نبود«: باره مى گويند اين
  ».انسان هستيم و خردباورى سرچشمه بحران حاضر است كنولوژى برشاهد سلطه علم و ت

به عقل ياخرد ابزارى مربوط باورى نتايج پيش بينى نشده اى را به بار مى آورد كه به جن اين خرد
طوره اى ـ آدورنو و هوركهايمر معتقدند كه خردباوران تالش داشتند كه انسان را از انديشه اس .است

نتوانست  عملى،كه به عقل ابزارى رسيد، آنجا كه خردباورى نه به اخالق و عقلاز اما دينى رها كنند،
   .رو، خود از عقل، اسطوره اى ساخت كه بر آن حاكم شداز اين. ا از بند اسطوره رها كندخود ر

  

   ي مدرنيتهها پيرامون مولفه رويكردهاي نظري

 عقالنيت و منطق گرايي نظريه     

فكري  فرآيند روشن .اساس مدرنيته بود سنگ بناي نماي مدرن جهاني باعلم قرن هفدهمي،      
قرن هفدهم توليد آشكار . زماني به صورت خالصه مطرح شد كه موقعيت براي انجام آن مناسب باشد

پرداز اين  هنظري. و صحيح مدرنيته را مشاهده كرد كه قرون گذشته آن را در خود پرورانده بودند
گرايي در جوامع اروپايي بود  منطقعقالنيت و ود، كه هدفش توصيف و تفسير ب» برماكس و«فرآيند 

گرايي   ردازاني كه رشد منطقنظريه پ عقايد»وبر«.رفته بود مناطق جهان نيز ه ديگركه اين منطق گرايي ب
هيچ . ديد، رد كرد ي اجتناب ناپذير يك فرآيند جهاني و مستقيم تحول اجتماعي مي عنوان نتيجهه را ب

با اين وجود، او استدالل كرد كه، رشد بلند . ناپذيري در مورد رشد مدرنيته وجود ندارد  گونه اجتناب
 .اي در فردگرايي رسمي وجود داشته است، كه اين امر براي توضيح دادن مهم بود مدت قابل مالحظه

                                       
 .مكتب انتقادي 1
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عي ديد، كه تسلطي در تمامي ابعاد زندگي اجتمارشدي در عقالنيت عملي يا سودمند،اين امر را » وبر«
  . پيشرفته را به وجود آورده و بر فرد، طبيعت و جامعه نظارت دارد

 اومانيسم  نظريه     

شود و تا حدود نيمه قرن بيستم كه  و عصر مدرنيته آغاز مي 1رنسانس با قرن هفدهم دوران پسا
اومانيسم مدرنيته، نخستين چهرة خود را در تفكر فلسفي . يابد رسد، ادامه مي دوران پسامدرن فرا مي

در .دشناسي شاهد بو توان در حوزة معرفت نخستين نمودهاي فلسفي اومانيسم مدرن را مي. باز نمود
اين كه و الك يكسان است، چرا 6بيكن 5امپريسم با  4و اليب نيتز 3دكارت 2راسيوناليسم اين خصوص

در اين .انگارند نياز مي هاي متافيزيكي بياز معرفت ورزند و بشر را بنيادي بشر تأكيد مي هر دو بر خود
بيني  و نظام جهانتواند عالم وآدم را بشناسد د ميتجربة حسي خوبه خرد يا ءبشر با اتكاتفكراومانيستي؛

  . و ايدئولوژي خويش را بنيان نهد

  7پوزيتيويسمنظريه     

 هاي علوم طبيعي در علوم اجتماعي حمايت اثبات گرايي روشي است كه از به كارگيري روش   
اين ايده طبيعت گرايانه اثبات گرايي از اساس بر.دار وحدت روش درعلوم مختلف استو طرف كند مي

گرارد .8گفتگوي علمي وجود دارد علم يعني مطالعه واقعيتي، كه بيرون از بحث واستوار است، كه 
  :اثبات گرايي را به طور كلي در پنج اصل جمع كرده است 9دالنتي
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هاي علوم هيچ گونه تمايزي ميان روشگرايي،بنا بر اثبات : علم گرايي يا وحدت روش علمي )1
 .طبيعي و علوم اجتماعي وجود ندارد

وحدت علوم فقط در روش علوم محدود نمي شود، بلكه  :يا پديدار گراييطبيعت گرايي  )2
امري خارجي  ،مقايسه با خود علم علم مطالعه واقعيتي است، كه در. موضوع آنها هم واحد است

 .ي طبيعي قابل تبديل استها اين واقعيت به واحدهاي مشاهده پذير يا پديده. شود مي شمرده

      ه كلي بر چيزي استوار است، كه علم اثبات گرا ب.ستمشاهده ا علم،پايه : تجربه گرايي )3
مشاهده، عبارت ديگر به نظر پوزيتيويستها، محقق با روش تجربي با ب. تواند مشاهده و ارزيابي شودمي
يعني دانشمند، تجربه را براي كشف قوانيني كلي كه به نحو . رود مي سوي مرحله ارزيابي پيشه ب

يي را بيرون كشيد، كه براي پيش ها ها فرضيه قوانيني كه بتوان از آن. برد مي به كار عيني وجود دارند،
 .بيني رويدادها قابل استفاده باشند

و عملي خنثي و آزاد از ارزشهاي د كنباره موضوع خود داوري نميعلم در:رهايي از ارزش )4
ا هآن.كنند مي ارزش تاكيد دوگانگي واقعيت و اثبات گرايان بر بنابراين، .اخالقي است اجتماعي و
دوگانگي واقعيت  بنابراين اثبات گرايي بر .واقعيت سرچشمه بگيرد تواند از نمي كه ارزش مدعي اند

توانند ارزيابي  هاي اجتماعي مي واقعيت تنها گرا، تعلم اجتماعي اثبا بر بنا .كند ارزش تأكيد مي و
 .شوند

جديد، جستجوي معرفت داراي  جامعه حرفه درعنوان ه كلي نهاد علم ب بطور :معرفت ابزاري )5
 1.دگوناگوني به خود بگير ايه ست شكلا گرچه ممكنا، كند مي ا تسهيلكاربرد فني ر
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   مدرنانسان پيرامون انسان سنتي و  رويكردهاي نظري

   انسان سنتي و مدرن از ديدگاه دوركيم     

اجتمـاع انسـاني موضـوعي اسـت كـه      » تعادل«همبستگي چونان عنصر مركزي ايده  1براي دوركيم
از دل ايده همبسـتگي  . هاي آتي او اهميت اساسي دارد ساختن اشكال گوناگون آن براي بخشروشن 

دوركيم در تفكيك دو . آيد مي هاي انسان سنتي و انسان مدرن بيرون است كه درك دوركيم از تفاوت
 ديگرگـون است،همبسـتگي اولـي را    يخصـايا  ن كه پديدآورنده دو نوع انسان بـا جامعه سنتي و مدر

   .نامد مي 3»يهمبستگي ارگانيك« همبستگي جامعه دوم را و2»يهمبستگي مكانيك«
 آيـد،  مـي  د سنتي درجايگاه اجتماعي به دنيانوعي همبستگي است كه مطابق فر ،همبستگي مكانيك

اي تعريف شده براي او در چنبره نقشه آموزد، كامالً مي ي خاص كه از سنت به ارث رسيده راها آموزه
هـاي بنيـادين حيـات     خود و سـوال ماند و از طريق سنت به زندگي  مي ، قبيله و امت باقيدر خانواده

شود و تا خود حامـل ايـن همبسـتگي و     مي دهد و از اين طريق در كليت حيات سنتي ادغام مي پاسخ
 ،آرمـاني تشـريح شـده    بـه نحـو   همبستگي نوع دوم كه طبيعتـاَ  .ال دهنده آن به فرزندان خود شودانتق

در جامعه مـدرن و بـا تسـلط     .شود مي بنا» تقسيم كار اجتماعي« حورم همبستگي ارگانيك است كه بر
ي رابطه تعريف ها ها و نحوه ني بر كارآمدي، نوع جديدي از نقششيوه توليد اقتصاد سرمايه داري مبت

نظم و همبستگي اجتمـاعي اسـت كـه از    شود كه در اوج تعالي خود پديد آورنده نوع جديدي از  مي
 ،الت آرمانيحال گذار اين دو حهاي ميانه در پژوهش در حالت .اساس با نوع سنتي آن متفاوت است

كند،  مي را چونان يك ارزش تلقي» 4تعادل«دوركيم به عنوان يك محافظه كار، . اوج كار دوركيم است
در اثـر   چـون همبسـتگي نـوع اول    تعادل با وجود يك همبستگي خـاص اجتمـاعي ممكـن اسـت و    

كـه دوركـيم    آيد مي مستقر نشده باشد،حالتي پيش نظم جديد امافرو پاشد،  تحوالت در حيطه اقتصاد
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داند كه در آن به دنيا  مي اي هنتيجه جامع انسان مدرن را ،انسان سنتي ودوركيم  .نامد مي 1»آنومي«آن را 
براي انسـان   امابودن عين حالت طبيعي و آزادي است ، »دربند«، براي انسان سنتي .ه و باليده استآمد

 ،يي اسـت و برقراري رابطه براساس روابط پولي و كاال ها ، رهايي از بندها و سنت، آزاديجامعه مدرن
ي اجتمـاعي  هـا  و سامانه ها ها و معنايابي ك از آزادييانساني است كه هيچ ، لذا انسان جامعه آنوميك

  .را دارا نيست

   انسان سنتي و مدرن از ديدگاه اريك فروم  

بـه زبـان    كرد يـا  مي تعريف دهد كه انسان سنتي چگونه جهان را براي خود نشان مي 2فروماريك 
اال هبوط كـرده ، در زمـين   شد كه از عالم ب مي به او آموخته. شد مي بهتر؛ چگونه جهان برايش تعريف

خاص است و بايد كارهاي خـاص   اي هو قبيل اي هداراي خانواد، در قبيله خود به دنيا آمده و آمده گرد
مشـخص اسـت و   در ايـن سـامانه جايگـاه او    . گردد را انجام دهد يا ندهد تا به سوي وطن اصلي باز

لذا انسان سنتي در چنبره نظم تعريف شده ،جايگاهي خاص دارد و بايد و نبايدها بـراي   .تعريف شده
مي آورد كـه اساسـا در    عصر سرمايه داري نوع ديگري از انسان سر بر با ورود به. او تعريف شده اند

، خـود را  رها شده و بايد در نبردي بي اماناو با عقل خود در جهاني كه نمي شناسد، . جهان تنهاست
اين .ستها، بلكه حاصل تصادف و تالش انسانخداوند نيستامعه ديگر محصول كارنظم ج. اثبات كند

راي انسان مدرن احساس دائمي هراسـي را بـه وجـود آورده كـه پديدآورنـده      وضعيت در نظر فروم ب
ان مـدرن آزاد  انسـ  امـا ، زيسـت  مي شاد امانتي در بند بود، انسان س.س نوستالژيك نظم گذشته استح

از اين رو انسان در جـوامعي خـاص   . هراسد مي او از جهان و هرچه در اوست،. شاد نيست امااست ، 
زنـد كـه از    مـي  هـا و كارهـاي جنـون آميـزي دسـت      نظم پايان نيافته ، به حالـت ن دو كه كشاكش بي
داند، چون نظم سنتي هيچ  مي محتوم و شكست خورده فروم اين تالش را. ذشته برمي آيدنوستالژي گ

  . نخواهد شد ءاحياگاه 
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  تهتعامل سنت و مدرنيپيرامون رويكردهاي نظري 

   س اليتزها  تعامل سنت و مدرنيته از ديدگاه    

وس و ضد توسعه مدرنيسم، مدعي است كه سنّت هميشه معك در مورد رابطه سنّت و 1اليتزس ها 
خالف سنّت را بر و تفسير عمل مبتني براو يك طرح كلي و پيچيده براي درك  .و مخالف عقل نيست

 سنتي را؛وي منشاء عمل .اخته استعقالني نام برده، مطرح س ماكس وبر كه صرفاً از عمل سنتي و
آگاهانه و رسمي ها و جهت عمل سنتي را دستوري،ژيها و ايدئولو مخوي و عادت، عرف و رسوم، نر

آگاهانه و غير رسمي است و خوي فرد دارد غير دستوري، غير عمل سنتي كه ريشه در عادات. داند مي
چه  پس هر .آگاهانه و رسمي استدستوري و ايدئولوژي باشد، تني برو بالعكس عمل سنّتي كه مب

 آگاهانه تر و رسمي تر،كند رفتار عملي جنبه دستوري تر مي تي از عادات به ايدئولوژي سيرعمل سنّ
تر  طور دقيقر ميزان ارتباط سنّت با توسعه بارزيابي دتنوع درصورت و محتواي عمل سنتي،با  .مي يابد

مبتني بر استراتژي واحد بوده و توسعه اگر به منزله عمل جمعي و ملّي تلقّي شود كه  2.شود ممكن مي
عوامل و عناصر اجتماعي تعريف شده باشد، در اشكال گوناگون با عمل مبتني  در آن نقش هر يك از
در اين صورت سنّت داراي نقش منفي در توسعه نبوده و به منزله نوعي دلتنگي . بر سنّت مرتبط است

  3.تلقي نخواهد گرديد افتد، يتحول سريع اتفاق م و مسير تغيير سبت به گذشته كه درن

   مايكل توداروتعامل سنت و مدرنيته از ديدگاه    

تئوريسين نامي توسعه و نويسنده كتاب توسعه اقتصادي جهان سـوم، فرهنـگ و    4تودارومايكل    
 :گويد هاي فرهنگي را زير ساخت توسعه قلمداد كرده و مي ارزش

فيزيكي و طبيعي نيست كه بدون تأثير پذيري از فرهنگ رويدادهاي  فرآيند توسعه اقتصادي مانند
. پذير است شكل بگيرد بلكه پيدايش آن در سايه توسعه فرهنگي و اجتماعي امكان ...آداب و سنن و و

                                       
1Haus Laitz 

 .14 – 17 صصآزاد ارمكي، 2

 .14صهمان، 3

4
Michael Tudarue 

www.takbook.com



 بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

٦٦ 
 

رده اشتغال به زمينه سازي براي افزايش درآمد ملي، باال بردن سطح زندگي و ايجاد امكانات گست
 پذيرد،تابع ارزشها تأثير مي ...و سرمايه گذاري  قبيل پس انداز صادي ازغيرهاي اقتمت همان اندازه كه از

  1.باشد جامعه نيز مي گيري نهادهاي رها و كيفيت شكلها، اعتقادات و باو ها، انديشه انگيزه و

   ماكس وبرتعامل سنت و مدرنيته از ديدگاه  

با انگيزه  رستگاري اخروي،جهت كسب  آخرت،و تالش در به زندگي و نگرش سنتي به زعم وبر،
پذيرفته شدن نزد خداوند و تقدس كار و تالش بي امان به صورت صفت يك انسان موفق، از عوامل 

مذهب  .عقالنيت و بوروكراسي،جامعه بود و رشد جديد)ي(2پرونرهاآنترواعدت كننده توسعه مس
مؤمن را نزد خداوند كه كردن از اسراف، همچون عبادتي  ستان با تقدسي كه براي كار و حذرپروت

رستگاري  براي نجات وقابل انكار  چند به صورت عاملي نامطمئن و غيرهر -قائل بود،داشت عزيز مي
 3باني تحوالتي شد كه آينده شگرف آن، حتي در تصوير لوتر - نوشت از پيش تعيين شدهدر مقابل سر

و مديون  بايد خود راكنوني  ممتاز موقعيت صنعتي غرب،رو جوامع  از اين .گنجيد و يا كالون هم نمي
مبناي الگوي خاص فرهنگ  شان برا هايي بداند كه اسالف ه تالشها و مجموعاين گونه نگرشمرهون 

توسعه سرمايه در نهايت ماكس وبر، اخالق پروتستاني را از عوامل . اند سنتي خود به انجام رسانده
هاي سنتي را در نقش ارزش» روح سرمايه داريتان و اخالق پروتس«داند و دركتاب  غرب مي داري در

.دهد تحول جامعه صنعتي جديد غرب مورد تأكيد قرار مي
 4  
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  تقابل سنت و مدرنيتهپيرامون رويكردهاي نظري 

به يك مدرن قائل به دگرگوني كامل يك جامعه سنتي و يا ماقبل مدرن  -سنتي  1نظريه دوگانگي
هايي  اي كه داراي ويژگي جامعه. ستا آنسازمان اجتماعي مربوط به  جامعه با انواع تكنولوژي و

نظير يك اقتصاد پيشرفته و ثروتمند و از لحاظ سياسي با ثبات، نظير كشورهاي پيشرفته دنياي غرب 
طبق يك سنت جامعه شناختي به يك تقسيم بندي دو گانه از طور كلي اين نظريه پردازان ه ب. است

توسعه نيافتگي از  آغاز  طوري كه نقطهاند، ب اختهتي در مقابل جوامع مدرن پردجوامع، يعني جوامع سن
 .گيرد مي غربي قرار» دمكراتيك«جوامع درسوي ديگر يك جامعه مدرن، نظيريك جامعه سنتي است و 
و باالخره همان اند بودهست كه تمام جوامع در مرحله سنتي شبيه به هم ا آن در اين ديدگاه فرض بر

در » مدرن«و به صورت جوامع  خواهند گذراند را كه در غرب اتفاق افتاده از سرهايي  دگرگوني
 ادي سرمايه داري و ياطريق اشاعه فرهنگ، تكنولوژي و روابط اقتص خواهند آمد و اين عمل گذار از

.آيد هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي از نوع غربي به وجود مي گسترش نظام
2  

   نيل اسملسرتقابل سنت و مدرنيته از ديدگاه 

هاي اجتماعي درجوامع غير غربي به سه پارادوكس مدرنيزاسيون  در بررسي ناآرامي3»نيل اسملسر«
توضيح اولين  در .كوب سياسي اشاره كرده استو سر يعني تحول ناموزون، تقابل سنت و مدرنيسم

فرايند مدرنيزاسيون توان حركت به سوي مدرنيزه شدن  در بر اين باور است كه اسملسر پارادوكس،
پارادوكس دوم  .طور قطع بحران زاسته يكسان نيست و اين عدم توازن ببراي ابعاد مختلف جامع

پارادوكس سوم نيز حاصل برخورد .نتيجه مقاومت نيروهاي سنتي در مقابل مدرنيزه شدن است
  4.ي جديدي خواهد بودها بروز بحرانود باعث ي ايجاد شده است كه خها حاكميت سياسي با بحران
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3
Neal Esmelser 

 .70، 79 صصمنوچهري، 4

www.takbook.com



 بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

٦٨ 
 

   آيزنشتادتقابل سنت و مدرنيته از ديدگاه 

سنتي و (در مطالعه اوليه اين دو نوع جامعه : گويد مي رد عناصر نظريه مدرنيزاسيوندر مو 1آيزنشتاد
گرو فاصله  ش جامعه نو درگستر مطرح شدند،قطبي پارسونز  هاي دوچارچوب شاخصكه در )مدرن

و حذف رگ عدالت را نيز در عقالنيت و ها و همچنين دستيابي به آزادي، چه بيشتر از سنتگرفتن هر
،كم تنوع و تخصص نيافته، داراي » ايستا«اي  در اين مطالعات جامعه سنتي را جامعه. سنت دانستند

مورد  .تقسيم كار مكانيكي، سطح پايين شهر نشيني و بيسوادي و با محوريت كشاورزي شناختند
گيرد تحليل و  ررسي قرار ميديگري كه در مقوله ديدگاه دو قطبي بودن سنت و مدرنيسم مورد ب

 -در ميان مطالعات كالسيك نوسازي - »3سيمور مارتين ليپست«و »2آلكسن اينكلس«هاي  بررسي
 آمادگي براي كسب تجارب جديد؛ :طبق نظر اينكلس مشتركات انسان مدرن عبارت است از .است

 برنامه ريزي بلندمدت در پذيري؛ اعتقاد به علم؛ تحرك هاي اقتدار؛ ل روز افزون از چهرهاستقال
اساساً ليستي از » فرد سنتي«از » 5ديويد اسميت«و همكار اصلي او  توصيف اينكلس 4.هاي مدنيسياست

 پذيرش انفعالي سرنوشت و فقدان عمومي: »مدرن«هايي است در مقابل خصوصيات فرد  ويژگي
فقدان عالقه به  دنياي خارج و كارآيي، ترس از نوآوري و بي اعتمادي نسبت به امور جديد؛ بريدن از

تمايل و شيفتگي نسبت به موضوعات  هاي سنتي، وابستگي به اقتدار بينش دهد؛ آن رخ مي آنچه در
يه صرفاً ي اولها شخصي و خانوادگي به استثناي امور جمعي، همانند سازي منحصر به فرد با گروه

تر و ترس از  اي و ملي بزرگ طلبي از واحدهاي منطقه اي؛ چسبيدن به احساسات انزوا محلي و ناحيه
ترويج عواطف و احساسات  نه؛ي متناسب با اهداف تنگ نظراها گيري و بروز بلند پروازي آنها، شكل

سله مراتبي با فرو قدر شناسانه تحقيرآميز در برابر امور پست و بي مقدار؛ روابط سفت و سخت سل
شمردن تحصيل، راند؛ ناچيز و حقي دستان و كسان ديگري كه برخوردار از پايگاه اجتماعي پايين
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شود از  تحقيق و ديگر اموري كه آشكارا به سر گرمي معمول امرار معاش روزانه مربوط نمي يادگيري،
  1.ستها جمله اين ويژگي

   پيرامون زنانهاي  نظريه

  تغييرات نقش زن در سينما نظري رويكرد     

 رويكرد بازتاب        

منـد   مثالً اگر عالقه. در اين رويكرد اعتقاد بر اين است كه هنر حاوي اطالعاتي دربارة جامعه است
هاي تلويزيوني از نحوة بازنمـايي   هاي قومي در جامعه باشيم با تماشاي فيلم به مطالعة وضعيت اقليت

رويكرد بازتاب مبتني بر اين فرضيه است كه هنـر آيينـة جامعـه    . يم يافتهاي اقليتي اطالع خواه گروه
ن نژادپرستي را بازتـاب  نمايش جنايت در تلويزيو«: گويد مي 2همان طور كه ويكتوريا الكساندر. است
شـناختي   شناسي است و با تمركز بر نگاه جامعه اين رويكرد داراي پيشينة طوالني در جامعه .»نمايد مي

راتژي در زمينـة رويكـرد بازتـاب از پـنج اسـت     . پـردازد  به مطالعه و آموختن دربارة جامعه مـي به هنر، 
شناسـي   نشانه تحليل تفسيري، تحليل محتوا،: ها عبارتند از اين استراتژي.توان سخن گفت تحقيقاتي مي

رويكـرد بازتـاب بـراي بررسـي ميـزان انطبـاق        3.ساختاري، درك مناسك آييني، و روشـهاي تركيبـي  
گـذرد، رويكـردي    با آنچه در واقعيت اجتماعي مـي ) .....فيلم، تلويزيون و (اي  هاي رسانه محتواي پيام

دهنـد بازتـابي از شـرايط     رسد و معتقد است آنچه هنر و ديگر رسـانه نمـايش مـي    مناسب به نظر مي
سـنت و   نقابـل ميـا  از آنجا كه تحليل محتواي فيلمهاي مورد نظر براي بررسي تحال  .اجتماعي است

بازنمايي نقـش زن در دو دوره  مدرنيته در زندگي روزمره ايراني است پس بد نيست تا از يك سو به  
هـم   هـا  الزم است عالوه بر تئوري بازتاب از رويكرد فمينيسـتي بـه فـيلم   از اين رو . بپردازممختلف 
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اشاره اي هر چند گـذار  نيز طور خالصه به اين رويكرد ه به همين دليل در اين قسمت ب. استفاده شود
  1 :كنم مي

  رويكرد كلي فمينيسم 
  

و ماهيت متفاوت زنان و مردان، سعي در ايجاد همانندي  ها با ناديده گرفتن نقش 2ها فمينيست
تقسيم ارزشهاي مطلق اخالقي  بعضي از فمينستها با .انقياد مردان توسط زنان دارند مصنوعي و بعضاً

اي از فمينيستها نيز با رد كامل  عده. هاي مردانه هستند كامل تمام ارزش به زنانه و مردانه، خواهان رد
در واقع  .كنند مي ارزشهاي اعتباري و ذهنيت مردانه، دنيا و زندگي آن را براساس ارزشهاي زنانه طلب

مبناي نظري فمينيسم كه مبتني بر تقسيم ارزشها به زنانه و مردانه است، ديدگاهي  اساساً:توان گفت مي
اين ديدگاه نوعي رابطه مبتني بر تضاد خصومت و رقابت در دو جنس برقرار . اومانيستي است

تفاوت «سه نظريه مهم و گسترده قابل توجه است كه بر ي گوناگون فمينيستي،ها در ميان نظريه.كند مي
تأكيد دارد و هريك با توجه به موقعيت و شرايط » ستمگري جنسي«و » نابرابري جنسي«، »جنسي

  :وجود آمده استه خاص اجتماعي صاحب نظران و پيروان آن ب
ها با جايگاه و تجربه مردان در  جايگاه و تجربه زنان در بيشتر موقعيت: نظريه تفاوت جنسي .1

 .ها تفاوت دارد همان موقعيت

مردان متفاوت است كه كم  جايگاه زنان با نه تنها براساس اين نظريه، :جنسينظريه نابرابري  .2
 جايگاه اجتماعي برابري برخوردارند، مقايسه با مرداني كه از زنان در لذا و نيز هست نابرابر و ارزشتر

 .مي باشند هاي كمتري برخوردار فرصت قدرت و ،3منزلت اجتماعي منابع مادي، از

در اين ديدگاه، زنان عالوه بر تفاوت و نابرابري جنسي با مردان،  :نظريه ستمگري جنسي .3
 .مي برند سره رفتاري مردان ب تحميل و بد تابعيت، يعني تحت انقياد، دارند؛ قرار تحت ستم نيز
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   فمينيسم ليبرالي

هاي ليبرالي فمينيستي  گرايش .اقليت قرار دارد فمينيستي معاصر در اتميان نظري اين گرايش در 
خانواده و  هاي از پيش تعيين شده براي زنان و مردان در عمدتا مخالف رفورميستي با پذيرش نقش

هاي مردانه و زنانه،  كه در روابط زناشويي، مهم نقش اين باورند ءجامعه بوده و در تالش و القا
است كه تشكيل خانواده و تربيت فرزندان نيست، بلكه اين شادكامي و رضايت خود محورانه هر فرد 

فمينيسم ليبرالي بر رد ايفاي نقش مادري و همسري زنان به عنوان يك تكليف . داراي اهميت است
 مگر اصرار دارد و در مجموع اين دسته از فمينيستها ارزشي خاص براي خانه و خانواده قائل نيستند،

و رشدها براي مرد  ها منديهمه بهره  ازدواج، كه در اين نظريه پردازان معتقدند .زن باشد كه مبنا، اين
. دهند اي را ارايه مي است و لذا پيشنهادهاي غير بنيادي و بر هم زننده انو همه عقب ماندگيها براي زن

كه هر نوع زندگي را در غالب ساختارهاي مختلف خانواده، اعم  اساس اين پيشنهادات،زنان آزادندبر
  .اختيار نمايند...) واج، سقط جنين، همجنس بازي وخانواده بدون ازد اي و ازدواج، خانواده هسته( از

  فمينيسم روانكاوانه 

. پدرساالري را تبيين كنند ،فمينيستهاي روانكاو معاصر سعي دارند تا با كاربرد نظريه فرويد     
زنان از نظر فرويد انسانهاي درجه دومي هستند كه سرشت بنيادي رواني شان آنها را براي يك 

اين گروه نيز به نوعي معتقد به نظريه ستمگري .از زندگي مردان آماده كرده استتر  زندگي نازل
  .هستند 1جنسي و فمينيست زيست شناختانه

   رويكرد فمينيسم به سينما

اي جنسي، ناعادالنه  بطور كلي به نقد نحوة بازنمايي زنان به شيوه ها هاي فمينيستي در رسانه ديدگاه
اي  ها معتقدند در فرهنگ توده فمينيست.پردازند معي ميهاي ج رسانه و استثماري در فرهنگ عمومي و

تاكمن با مطرح .شوند اي و ابزاري بازنمايي مي امروز بطور كلي زنان بعنوان اُبژه يا موجوداتي حاشيه
 اي به زنان و در نتيجه در به عدم توجه توليد فرهنگي و بازتوليد رسانه” فناي نمادين زنان“كردن 

از نظر او زنان يا در عرصة . كند اشاره مي ار گرفتن و ناچيز شمردن زنان و منافع آنهاحاشيه قر
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شوند كه بر پاية جذابيت جنسي و  اي نشان داده مي اجتماعي حضور ندارند و يا به صورت طبقه
 هاي جمعي از نظر فمينيستها در تصوير فرهنگي زنان در رسانه 1.اند انجام وظايف خانگي شكل گرفته

تداوم تقسيم كار جنسي و تقويت مفاهيم پذيرفته شده دربارة زنانگي و مردانگي به  هت حمايت وج
گويند كه زنان بايد در نقش همسر، مادر و كدبانو  ها با امحاي نمادين زنان به ما مي رسانه. رود كار مي

 ه بررسي وكه ب 3ون زونن 2.ساالر سرنوشت زنان جز اين نيست و در يك جامعة پدر ظاهر شوند
محتواهاي بسياري   تحليل :معتقد است تحليل محتواي سريال تلويزيوني آمريكايي داالس پرداخته

 و اگر هم ظاهر شوند در نقش. شوند هاي جمعي ظاهر مي كه زنان به ندرت در رسانه اند نشان داده
باشد و  و پرستار ميمعلم، منشي  :هاي همسري، مادر، دختر، نامزد و يا قالب مشاغل سنتي زنانه مثل

هاي جنسي را  هاي جمعي قالب ست كه رسانها اين اعتقاد عمومي بر. چندان تحصيالتي ندارند
 ها كننده كه توليد اين و دليل ديگر زيرا منعكس كنندة ارزشهاي اجتماعي حاكم هستند كنند تقويت مي
هاي مسلط در جامعه را در  اي ارزش نقش مولد فرهنگ توده ها در رسانه4.مرد هستند ها در رسانه

و يا  ها نيز به سبك جامعه بطور كلي زنان را تحقير بنابراين رسانه. دهند سطح فرهنگ بازتاب مي
و تصورات قالبي   دهند، بلكه كليشه و در واقع وضعيت زنان را نمايش نمي دهند قليل ميترا  نقش آنها

 در 1970و 1950هاي  هاي تلويزيوني دهه برنامهبا بررسي  5تاكمن. كنند را در مورد زنان بازنمايي مي
رسد كه فناي نمادين در تبليغات، تلويزيون و مطبوعات آمريكا هم صحت  آمريكا به اين نتيجه مي

تشكيل درصد نيروي كار آن كشور را  40درصد جمعيت و  51زنان در آمريكا  :گويد او مي. دارد
نشين و منفعل و از نظر سمبليك غائب   اي،خانه يي حاشيه ارا به صورت انسانه ها آنها اما رسانهدهند مي

ها را قبضه  زنان به طور چشمگيري در تلويزيون غائب هستند و مردان تمام برنامه.كنند قلمداد مي
هاي  مردان در شركت زنان منشي، مردان وكيل هستند، زنان پرستار، مردان پزشك هستند، .اند كرده
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ها وضعيت واقعي  رسانه، بنابراين از ديدگاه فمينيستها 1.هاي لباس ر بوتيككنند و زنان د بزرگ كار مي
. دهند مي ارايهدهند، بلكه تصاويري تحريف شده و نادرست از آنها را  جامعه را نشان نمي زنان در

مقابل  و در شوند مي مرجع قدرت تصوير نيرومند، كارآمد و هايي عاقل، ها مردان انسان غالباً در رسانه
هاي جمعي به  بنابراين مردان و زنان در رسانه. اند هايي احساسي، منفعل، وابسته و ضعيف نان انسانز

هاي جنسي  جهت بازسازي نقش اي فرهنگي كه در اند كه با نقشهاي كليشه صورتي بازنمايي شده
  .رود، سازگاري دارند كار ميه سنتي ب

  ها شناسي بازنمايي زنان در فيلمگونه 

مشاهده كردم كه بازنمايي زن در دو دورة هامون و چهارشنبه سوري   فيلم مادر، 3ا تحليل هرب
ميزان  و اين تغييرات در موارد مختلفي چون. مورد بررسي تغييرات و تحوالت چشمگيري كرده است

گيري از محصوالت   ها، كيفيت مشاغل، نوع پوشش، طبقه اجتماعي، نوع بهره حضور زنان در فيلم
مكانيسم حل زبان، اعتقادات، ميزان تحصيالت، ها، مضامين ديالوگ نوع مهارتهاي فردي، رهنگي،ف

نوع ساختار زندگي روزمره ايران بين دو  تغيير در .مشكالت شخصي و خانوادگي و غيره بوده است
گيري  باعث شكلتوان آن را ديد  به خوبي ميدر سينماي ايران  كه 80و دهه  60برهه زماني يعني دهه 

نتيجه  در.شده است 80و به ويژه طي دهه  60دهه هاي بعد از  گونة متفاوتي از بازنمايي زن در فيلم
هاي متفاوت در  مورد بررسي، دو نوع كاراكتر زن با ويژگيهاي زماني توان گفت كه در دوره  مي

را  ها ن اين بازنماييتوا ها مي با توجه به توضيحات داده شده در بخش يافته. كرده است ها ظهور فيلم
زن در زير دو گونه . بندي كرد در قالب دو گونه يا ژانر با عناوين ژانر زن سنتي و ژانر زن مدرن دسته

  :كرده اممقايسه ايران با يكديگر  ژانر سينمايايراني را يا توجه به 
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 و قبل از آن 60ايراني طي دهه گونة زن 

   .بافندگي، خياطي و غيره هستند دوزي، هاي سنتي مثل گل زنان داراي مهارت
  .كنند استفاده مي) وسايل ارتباط جمعي و غيره(زنان كمتر از محصوالت فرهنگي 

  .شوند هاي سنتي و معمولي در فيلم ظاهر مي زنان بيشتر با پوشش
  .زنان داراي تحصيالت ابتدايي و ديپلمه هستند

  .دزنان كمتري در فيلم داراي مشاغل فكري و دانشگاهي هستن
  .زمان حضور زنان در فيلم كمتر است

  .گذرد بخش زيادي از زمان حضور زنان در فيلم در خانه مي
  .دار هستند زنان بيشتر خانه

  .كنند خانواده مراجعه مي به بستگان و خانوادگي بيشتر زنان براي حل مشكالت شخصي و
  ....). نذر كردن وگيري،  فال. (زنان داراي باورها و اعتقادات خرافي و سنتي هستند

      طال زيور آالت و عدم امنيت اقتصادي گرايش بيشتري به استفاده از خاطروابستگي وه زنان ب
  .دارند    

  .زنان بيشتر به طبقات اجتماعي پايين تعلق دارند
  .زنان داراي دامنة سني باالتري هستند

هاي غـذايي را در   زنان بيشتر وعده). ترند منفعل. (ها هستند زنان داراي نقش اصلي كمتري در فيلم
  )كنند آشپزي مي. (خورند خانه مي

 )منطبق است با بازنمايي زن سنتي ،ن گونهاي(
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 60ايراني بعد از دهه گونة زن 

  .هستند ..كامپيوتر و موسيقي، اي مدرن مثل رانندگي،ه زنان داراي مهارت
  .گيرند زنان بيشتر از محصوالت فرهنگي بهره مي

  .شوند ها ظاهر مي هاي مدرن و شيك در فيلم با پوشش زنان بيشتر
  .زنان داراي تحصيالت دانشگاهي هستند

  .ل فكري و دانشگاهي هستندغزنـان بيشتري داراي مشا
  .زمان حضور زنان در فيلم بيشتر است

  .گذرد بخش زيادي از حضور زنان در فيلم در خارج از خانه مي
  .كنند ي علمي مراجعه ميو به معيارها زنان بيشتر شاغل هستند

  .كنند عيارهاي علمي مراجعه ميمزنان براي حل مشكالت شخصي و خانوادگي بيشتر به 
  .زنان به باورها و اعتقادات خرافاتي عقيده ندارند

  .كنند زنان به خاطر امنيت اقتصادي و اشتغال كمتر از زيور آالت و طال استفاده مي
  .تعلق دارندزنان بيشتر به طبقات اجتماعي باال 

  .تر و داراي چهرة زيباتري هستند زنان از گروه سني جوان
  ).ترند فعال(ها هستند  زنان داراي نقش اصلي بيشتري در فيلم

  .روند زنان براي صرف غذا بيشتر به رستوران مي
 )بازنمايي زن مدرن منطبق است با ،ن گونهاي(

        خصوصـيات و   ا بـه سـنتي و مـدرن از   هـ  گونـه در اينجا الزم بـه توضـيح اسـت كـه نامگـذاري            
حالي كـه   وضعيت زنان در .ويژگيهاي غالب زنان كه در هر دوره نمايش داده شده، نشات گرفته است

هايشـان   مهمترين دغدغـه  ي و مادري ودارشان همسرا كاركردهاي مهم نقش اصلي آنان خانه داري و
در "بازنمايي زن سنتي"عنوانبا  وان وضعيت سنتي وخويشاوندي است به عن دگي واهاي خانو دغدغه

حالي كه نقش بيشتري در فعاليتهـاي اجتمـاعي،    عكس وضعيت زنان در گذاري شده و بر ها نام فيلم
 هـايي فراتـر از   و دغدغـه  مشـاركت اجتمـاعي داشـته    شغلي و تحصيلي داشته و كاركردهاي شغلي و

اجتماعي كالن توجه داشته باشند بـه عنـوان    مسايلدگي و خويشاوندي داشتهو به ال صرفا خانويمسا
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هـايي كـه بـه     ساير ويژگي .گذاري شده است نام "بازنمايي زن مدرن"وضعيت مدرن و تحت عنوان 
ها نسبت داده شده در حقيقت تابعي از اين عوامـل اصـلي بـوده و بـه همـان       يك از گونه زنان در هر

  .لحاظ شده است ها آمده، در دسته بندي فوق شكلي كه در فيلم
  

  اتارتباط رويكردهاي نظري
  

  سينما و ارتباطات      

 ي زيادي را براي تعداد زيادي از افراد ارسـال ها است كه در زمان واحد پياماي  هرسانه جمعي رسان
بـه  .سـت  آن ا» نهادي بـودن « ها مهمترين ويژگي اين رسانه .سينما نيز يك رسانه جمعي است. كند مي

ي مخاطـب تهيـه و   هـا  آگـاهي اين معنا كه پيام در يك نظام منسجم ارتباطي و با هدف اثرگذاري بـر  
كـه بـا   باال بردن سطح فرهنگ تصـويري اسـت    ؛سينمااي  هيكي از تأثيرات مهم رسان .شود ارسال مي

  .كامالً متفاوت به وجود آمداي  هافزايش آن امكان برقراري ارتباطات با كيفيت و شيو
ي جمعي در اين نكته است كه سينما نه تنها يك رسانه جمعـي اسـت   ها تمايز سينما با ساير رسانه
از اين رو نسبت به هنرهاي ديگـر ايـن مزيـت و برتـري را دارد كـه بـا        .بلكه يك رسانه هنري است

متعارف رسانه و  آشنا همان كاركردهاي ،ه عنوان رسانهسينما ب. و كار دارد ميليوني سر مخاطب عام و
 كنـد ؛  مـي  اري ويژه ارتباط برقـر ها و ارسال پيام 1هاي مختلف با رمزگذاري بين انسان .كند را ايفا مي

 تـر از  شـود و مهـم   مي نسجام اجتماعيكند، باعث ا تحليل مي هد،د مي آگاهيكند، مي سرگرمي فراهم
      ويژگـي هنـر بـودن سـينما باعـث      .نـد ك مـي  كه دنياي پيرامون را براي مخاطب خود تعريـف  همه اين

ي بيشتر فيلم نسبت به سـاير هنرهـا،و   گذارلذا تأثير .شود تأثيرات غير مستقيم بيشتري داشته باشد مي
ساخت ارتبـاطي سـينما را بـا توجـه بـه       اگر .قش مهم ارتباطي سينماستدهندة ن  نشان رسانهانحصار 

توانـد   يمي خوريم كه مـ ر دهيم به پنج عنصر عمده بره قرا، مورد توج2رولد السولها الگوي ارتباطي
گويد؟بـه   مـي  چه كسـي؟چه  :عناصر اصلي الگوي السول 3.عنوان رسانه باشدي سينما بها زمينة بررس
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شـوند بـه    مي با چه تأثيري؟ اين عناصر در مطالعه ارتباطي سينما تبديل چه كسي؟با چه وسيله اي؟ و
 بـا ( ؟وتأثيرات هنـر )چه وسيله اي(رسانة سينمامخاطبان هنر؟) گويد؟ مي چه(هنرمند؟ اثرهنري: عناصر

در رابطه با ساخت ارتباطي سينما ؛ اولين عنصر هنرمند يا فيلمساز است ،كـه مطالعـه آن    ).چه تأثيري
بـه همـين دليـل     .كنـد  مي به شناخت عوامل اجتماعي مؤثر در جذب شدن افراد به رسانة سينما كمك

و جهان بينـي آنهـا از آن رو داراي اهميـت اسـت كـه بـا سـاخت آثـار هنـري،           ها شناخت طرز تلقي
بايـد بـه    محقـق ارتباطـات جمعـي،   «قبـل از همـه   پس  .كنند مي عقايدشان را به مخاطبان خود منتقل

تحليـل محتـواي    1»انسان انـد  ها ي ميليونها كه سازندگان افكار و انديشه بپردازد شناخت دقيق كساني
روشي جامعه شناختي و ارتباطاتي است كه هدف آن شناخت معاني موجـود در مـتن و   آثار سينمايي 

از طرف ديگر روش تحليل نشانه شناختي كه عمـدتاً  .استآن معاني به زمينة اجتماعي شان  ربط دادن
شـناخت  . محقـق را يـاري رسـاند    ،تواند براي شناخت معاني فـيلم  مي در نقد درون نگر كاربرد دارد؛

   .ها است براي جستجوي رابطة آن معاني و جامعة معاصر فيلماي  همعاني مقدم
 كـه مطالعـة آن بـه خـوبي    .پرداختـه ام  » خـود اثـر هنـري   «من در اين تحقيق به مطالعة عنصر دوم 

از اي  هبـدين منظـور در زيـر بـه بررسـي پـار      . تواند نشان دهندة تأثيرات اجتماعي بر سينما باشـد  مي
  :پردازم يم مهمترين نظريات ارتباطي

   4و ورنون گرونن 3از بارنت پيرس 2نظريه هماهنگ كننده معني  

ي روزمره ي خود وقايعي كه بر ايشان گذشته است را بـراي  ها بر اساس اين نظريه مردم در مكالمه
به ديگر سخن مردم  .كل داده اندسازند كه خود ش مي ي راكنند و به طور همزمان دنياي مي يكديگر نقل

بـا   و يازنـد  مـي  فكـري دسـت   هـم هاي نقل شده به نوعي انسجام و  تفسيرهاي رايج داستانطريق  از
بنـابراين از ديـدگاه    .رسـند  مي يكنند به نوعي همنواي مي ها زندگي ي كه با آنكردن داستانهاي سازگار

آموزشي و همه گيراسـت و   امري آموختني، كه مبتني بر ديالوگ است،اي  هه ارتباطات مكالماين نظري
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يم از طريـق كـالم بـا    ما در طول روز ناچـار . بخشد مي در نهايت كيفيت زندگي را براي همگان بهبود
كند كه فهم  مي اين نظريه كمك. به دنياي ذهني آنها فرو رفته و آنها را درك كنيم ديگران سهيم شويم،
عاطفي و احساسي و هيجـاني از خودمـان در    خوردد مقابل بيابيم و بسيار سريع بازبيشتري از كالم فر

  .، فرهنگي و پديدار شناسانه معرفي كرده اندسنت اين نظريه را هم اجتماعي .مقابل ديگران بروز دهيم

   2از بولر و بورگن 1نظريه فريبكاري ميان فردي  

دروغگو وحتي ، توانند فريبكار مي ها در موقعيتهاي متقابل يا تعاملي انسان ،براساس اين نظريه
 .شود مي اگرچه فريبكاري مبتني بر استراتژي اغلب منجر به اضافه بار شناختي.ضعيف به شمار آيند
آشكار به  عاليمبه اين  معموالً ها اما پاسخ دهنده .رود مي فريبكار لو ، شخصيعني از طريق ارتباط

فتند فريبكاران ا مي به شكست ها براين وقتي پاسخ دهندهقوي توجه نمي كنند بنا گيري كامالًخاطر سو
  . معرفي خود را براي كاهش سوءظن كم كنندتوانند نحوه  مي

  3نظريه ارتباط واسطه اي   

اي  هرا وسـيل  شود كه از طريق ارتباط با يـك موضـوع ديگـر آن    مي به آن نوع از ارتباطات گفته    
 تواند مبتني بـر  مي نوع پوشش يك فرد مثالً. گيريم مي رار دادن با شخص متقابلديگر قاي  هبراي رابط
تحـت   ري گفتـار فـرد ديگـري را   تواند با بيان ديگ وم شكل پذيرد يا نوع كالم شما ميمعل يك هدف

  . قرار دهد تاثير

  5از چارلز برگر 4نظريه تقليل يا كاهش بي ثباتي   

نگراني آنها كاهش بي ثبـاتي  شوند عمده ي  مي بر اساس اين نظريه وقتي افراد با يكديگر مواجه   
خـود افشـا    صميميت غيـر كالمـي،   همانطور كه بازده كالمي، .شان هستندا نسبت به يكديگر و روابط
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اين خصـايص   حال اگر.يابد مي بي ثباتي كاهش، يابد مي گروهي افزايش ارتباطشباهت و شبكه  گري،
طـه متقابـل در   اطالعـات و راب جسـتجوي   به ديگر سخن،. افزون شود بي ثباتي وجود نخواهد داشت

صورتي كامال دقيق و هدفمنـد تعريـف   ه آغاز با بي ثباتي مرتبط است ولي اگر در مواجه نوع ارتباط ب
روان  –سـنت روايـت ايـن نظريـه اجتمـاعي      . شود وضعيتي به نام بي ثباتي هرگز پديدار نخواهد شد

  .ستاشناختي 

  نظريه تعامل گرايي نمادين از جرج هربرت ميد

ها و قرار گرفتن در جريان يك رويداد، معاني گوناگوني را به ذهن و انسان ءهرگونه برخورد با اشيا
به عنوان . زند مي ارتباط با ديگران دست  فرد با استفاده از اين معاني است كه به. كند مي افراد متبادر

وشايند حاصل از اين در برخورد با يك نفر شاهد بي توجهي او هستيم، احساس ناخ مثال زماني كه
فرد مورد نظر به  حتي اگر. يابد مي ماند و در ارتباط مجدد با آن فرد بروز مي ارتباط در ما پايدار

ي كاري كه ربطي به ما ندارد، در نخستين ارتباط به ها مگوي خانوادگي يا ناموفقيت داليلي چون بگو
به عبارت ديگر زماني  .تاثير گذار خواهد بودما بي توجه باشد اثر اين برخورد در روابط بعدي با او 

اطمينان داريم كه اين توصيف  كنيم، مي يررا در ذهن خود تفس و رويدادها ءكه معاني افراد، اشيا
اين نظريه تصوير هر فرد از خودش . يابد مي شخصي در ارتباط آينده، به صورت اتفاقي واقعي بروز

در ذهن  ز خود،است از نمادي كه فرد ااي  هد و با ديگران آينروابط انسان با خو. شود مي را نيز شامل
زباني  ي فكري وهامهارت و رويدادها با استفاده از ءاشياكه فرآيند تفسير افراد، از آنجا.خويش دارد

احساس بودن و حضور اجتماعي در جامعه و ، وان گفت بدون زبان و تفكرت گيرد، مي مي صورت
  1.داشتميان افراد وجود نخواهد 

  2عامليت رسانه در زندگي بشر از مك لوهاننظريه   

سال  69مارشال مك لوهان جامعه شناس و فيلسوف كانادايي و استاد دانشگاه تورنتو بود كه     
ي ها انديشه"وسيله همان پيام است"مك لوهان با جمله قصار خود كه. فوت نمود 1980 كرد و درعمر
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شكل  سوي هر ست كه پيامي كه ازا جمله آن اظهار اين وي از منظور .ي را به چالش طلبيدبسيار
د وي معتق.است كه از طريق آن فرستاده شده استاي  هرسان ، اساساً تحت تاثيريابد مي انتقال يارتباط
عصري خود زاييده تكنولوژي زمان  هرچه تكنولوژي زاييده ذهن انسان است اما انسان  اگراست 

فضاي جديدي قرار داده كه عاملي تعيين كننده در  كم در تكنولوژي بشر را كم يعني هرش است يخو
خواند و به اعتقاد وي بشر به  مي ايشان كمدي را تكنولوژي الهي. باشد مي سرنوشت و زندگي بشر

خودش را از رنج جسماني  بهشت زميني هدايت شده تا با استفاده از تكنولوژي ساخته دست خود،
هوشمند ياد كرده و آن را پرستشگاه اي  هعنوان رسانب رسانه تصويرياز  1960در دهه او .درهايي بخش

وسايل ارتباط جمعي كه عامل  :گويد مي وي با ديدي افراطي .نامد مي و امواج آنرا بشارت الكترونيك
وسيله همان "  وي در ارتباط با جمله.تأثيري بسيار زياد بر خود فرهنگ دارد  انتقال فرهنگ است،

اند تا در نتيجه ي معتقد بود كه جوامع بيشتر در اثر ماهيت وسايل ارتباطي شكل گرفته  "پيام است
از  تر ام جدا نيست بلكه به مراتب مهمبه عقيده ي او وسيله نه تنها از محتواي پي. محتواي ارتباط

 :گويد مي تكنولوژيبرابر دررد مقاومت مك لوهان در مو .است آن تأثير گذارخود پيام نيز هست و بر
فرهنگ  حفظ كنيم، اگر ما بخواهيم در برابر كاركردهاي جديد تكنولوژي گرايشهاي سنتي خود را

اگر پيرامون آن فرهنگ .در نهايت از ميان خواهد رفت16قرن  1اسكوالستيك  همانند فرهنگ سنتي،
به كل نمودند  مي نوشتاري تلفيق آموزش شفاهي خود را با نمودند و مي لوژي گوتنبرگ را دركتكنو
ها يك اثر تشديد كننده دارند كه  ر اين باور بود كه اغلب تكنولوژيمك لوهان ب.نمي شدند نابود

 ل ارتباطي در امتداد يكي ازيك از وسايرو هر نآاز  .موجب تفكيك حواس آدمي از يكديگر است
  2.)گوش امتداد در راديو چشم، امتداد عكس در پا، امتداد مثل دوچرخه در.(هاي انسان است حواس
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   3و دونالد شاو 2مبزمكسول مك كااز   1نظريه برجسته سازي

  :گويند مي به ما ها بر اساس اين نظريه رسانه   
  كنيد مي درباره چه چيزي فكر  )1
  .انديشيد ميچگونه درباره هر چيزي  )2

بـه   ها اهميت موضوعها و مطالبي است كه چگونه توسط رسانه ،نخستين فرا گرد معني برجسته سازي
اي  همحتـواي رسـان   4در اصطالح قاب بنـدي  ،يابد و دومين فرا گرد برجسته سازي مي مخاطبان انتقال

. ا انتقال دهندنظرشان رمورد  ضوعاتدارند بر ذهن ما مواد و مو  به اين معنا كه تصاوير قدرت. است
چند دوره انتخابـات رياسـت جمهـوري     بسيار در  قاتتحقي و ها نظرسنجياساس  مك كابز و شاو بر

  .روانشناختي است -اجتماعي: سنت روايت اين نظريه.را عرضه كردنداي  هامريكا اين نظريه مهم رسان

  7رولد كليها و 6جان تيبواز   5نظريه تبادل اجتماعي

  :ندقرارپنج پيش فرض نظريه تبادل اجتماعي بدين 

   .كند مي پي پاداش بوده و از مجازات احترازانسان در  .1
  .موجوداتي منطقي هستند ها انسان .2
برند از زماني به زمان ديگر  مي به كار ها و پاداش ها براي ارزيابي هزينه ها معيارهايي كه انسان .3

  .و از انساني به انسان ديگر متفاوت است
   .يكديگرند) الزم و ملزوم(روابط وابسته به هم  .4
  .يك فرآيند است ،ارتباطيحيات  .5

                                       
1
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2 Maxol Mac kambes 

3 Donald Shaw 
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عاليق . عاليق و منافع شخصي طرفين است ءامل اصلي در روابط بين فردي ارضاطبق اين نظريه ع
 تعامالت بين فردي قابل مقايسه بـا  .توانند روابط را تقويت نمايند مي عمالً شخصي لزوماً بد نيستند و

مقابل پرداخت خويش معـادل   يابند كه در مي مبادالت اقتصادي هستند كه در آنها مردم زماني رضايت
  :كه شامل واقع شود)ساختار( شكلست به چندين ا تبادل ممكن .دست آورنده باي  همنصفان

 تبادل مستقيم •
 .كنند مي كه در آن دو فرد هزينه و پاداش را رد و بدل1

محـدود  عي شده و بدل كردن شامل شبكه اجتما يا تعميم يافته كه در آن رد و  2تبادل عمومي •
 .دبه دو نفر نمي شو

3مبادله فعال •
 .دشون مي را هم زمان متحمل ها بهرهو  ها كه در آن طرفين هزينه 

  6و باربارا مونگومري 5لسلي باكستراز  4نظريه ديالكتيك ارتباطي

  :باشند ميذيل  قرار هباي  هچهار پيش فرض نظريه ديالكتيك رابط   
  .روابط خطي نيستند .1
  .گيرد مي تغييرات شكلبا اي  هحيات رابط .2
  .استاي  هواقعيت بنيادين در حيات رابط) تقابل(تضاد  .3
  .باشد مياي  هارتباطات در مركز سازمان دادن و گفتگو بر سر تضادهاي رابط .4

نيازهاي متضـاد را  طور مستمر، تقابل ه مردم درجريان روابط ب .است هميشه برقراراي  هحيات رابط
هم خودگشايي و هـم حفـظ    ،دارند كه هم استقالل و هم ارتباطمردم دوست  اساساً .كنند مي احساس

مردم هنگام برقراري روابط .بيني را با يكديگر داشته باشند ، هم تنوع و هم قابليت پيشحريم شخصي
 عنصر از هـر  خويش به هر دو ز نيازاما هرگ نيازهاي متضاد سازش ايجاد كنند، كنند بين اين مي تالش

                                       
1 Direct Exchange 
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1هاي اصلي رابطه اي جدل .ديده نمي گيرنداا نجفت متضاد ر
منتج شـده توسـط    هاي ساخته و تنش 

  :ارتباطات كه عبارتند از
2مختاري و ارتباط خود •

تنش مهمي در روابط كه نشان دهنـده ي نيازهـاي متقابـل مـا بـراي       
 .نزديكي به ديگران و همچنين جدايي از آنان است

رابطه است و مبتني بر نيازهاي متقابل ما براي گفتن كه تنشي مهم در  3خودافشايي و حفاظت •
 .باشد مي ها اسرارمان و همچنين مخفي نگاه داشتن آن

 تازگي و پيش بيني پذيري •
كه نشـان دهنـده تقابـل نيازهـاي مـا بـه ثبـات و        اي  هتنشي رابط4

 .باشد مي همچنين تنوع

  :ازدرون فرهنگ است كه عبارتندطه در جايگاه راب ازهاي منتج  تنش 5هاي متني يا محيطي جدل
 ي كه منتج از رابطـه حـريم خصوصـي و   تضادهاي بافت 6عمومي ي حريم خصوصي وها جدل •

 .زندگي عمومي است

 ها هاي واقعيت و ايده آل جدل •
تضادهاي متني منتج از تفاوت ما بين روابط آرماني و روابط 7

 .باشد مي روابط عملي
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2 Autonomy &Connection 

3 Openness and protection 

4 Novelty & predictability 

5 Contextual Dialectics 
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   2ساندرا پترونيواز   1نظريه مديريت حريم ارتباطات

  :ي نظريه مديريت حريم ارتباطات عبارتند ازها پيش فرض    
  .تصميم ساز هستند ها انسان •
  .دعده ساز و قاعده مند هستنقا ها انسان •
شـود مالحظـاتي    مي به همان اندازه كه به خويشتن توجه ها و قواعد آن ها ي انسانها در تصميم •

  .نسبت به ديگران وجود دارد
 هـا  اين محـدوده . ي خصوصي و عمومي استها نيازمند مديريت محدوده ،خودافشايي در روابط   
 خواهـان خصوصـي ماندنشـان اسـت،     فـرد  هايي كه احساس گشودگي و احساس نياز به خودمابين 

آشكار كردن اطالعات شخصي براي ديگران از چيزي فراترگشودگي در بهبود روابط، خود.وجود دارد
گشودگي  خود تصميمهاي مبتني بر .الزم است هماهنگي آنها نيز و ها درباره اين محدودهبحث . است

  .مراقبت دقيق هستند نيازمند

   4ايروينگ جينيساز  3تفكر گروهينظريه ي 

  :اين نظريه عبارتند ازفرض  پيشسه .ي كوچك استها ارتباطات گروهبر گروهي مبتنينظريه تفكر 

  .آورد مي را به وجودوضعيت گروهي انسجام بااليي  .1
  .، فرآيندي هماهنگ استشكل گروهي حل مشكل به .2
  .ي اوقات پيچيده هستندرخو تصميم سازي گروهي ب ها گروه .3

هاي  يك دست از در نظرگرفتن جايگزين ي كامالًها دهد كه گروه مي تفكر گروهي زماني رخ     
 غالبا اعضاي. مي مانند باشند باز حل مشكالت اساسي آنها داشته جدي در توانند تأثير مي بديل كه

چنين  در.دشريك شدن با عقايد متفاوت ديگران بي ميل هستن كنند و در مي گروه مشابه هم فكر
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 ها كه برخي از اين تصميم هاي شتاب زده و بي حسابي بگيرندست تصميما ممكن ها حالتي گروه
  :گروهي عبارتند ازي تفكر ها آفت.ممكن است عواقب طوالني در پي داشته باشند

شامل باورهاي است كه گروه را بيش از آنچه در واقع هست  1همبالغه در برآورد توانايي گرو �
 :دو آفت مشخص در اين دسته بندي وجود دارند. بينند مي توانا

 .تواند بر همه موانع غلبه كند مي قدر ويژه و خاص است كه كه گروه آن اور به اينب .1

  .ي آنان خوب استها ند بنابراين همه تصميما خوب انديشمند ورض اينكه اعضاي گروه ف .2
در مردم و تذكرات آنان نسبت به  ها تمايل گروه به ناديده گرفتن تفاوت 2تفكر با ذهن بسته �

 . تفكر گروهي ضعيف

 :دو آفت مشخص در اين دسته بندي وجود دارد

 ي مبتني بر پيش فرض دشمن انگاشتن حريفان گروهها كليشه .1

 .گيرند مي هاي خود را ناديده هشدارها نسبت به تصميم ،آن اعضاي گروه كه درحالتي  .2

 هم ،براي همراهي كردن كه اعضاي گروه صرفا دهد زماني رخ مي3براي يكسان شدن فشار �
 :چهار آفت مشخص آن عبارتند از. دشون راي مي

مخالف را ي ها خود سانسوري كه اعضاي گروه ايرادهاي خود نسبت به موضوع و بحث .1
 .دهند مي تقليل

 .اين باور كه سكوت افراد به معني موافقت آنان است .2

 .كنند مي وجود افرادي كه گروه را از اطالعات مخالف محافظت .3

  .كنند مي عرضه گروه كه افكار مغاير با اكثريت را تأثيرگذاري مستقيم بر اعضايي از .4

                                       
1
Overstimation of the group 

2
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3
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   2اليزابت نودل و نئومان از 1نظريه مارپيچ سكوت

  :پيش فرض اصلي اين نظريه عبارتند از سه 
  :كنند مي جامعه افراد منحرف از هنجارهاي اجتماعي مرسوم را به انزوا تهديد

شود كه افراد هميشـه   مي اين وحشت از انزوا باعث .ترس از انزوا امري فراگير و جاري است .1
  .داشته باشندخود برآوردي از وضعيت افكار و عقايد 

 .پذيرد مي طريق تأكيد افكارعمومي تأثير، از رفتارهاي عمومي .2

كه طبق باورهاي سايرين  كند مي كساني را كه داراي تفكر در اقليت هستند، وادار ،هراس از انزوا 
 چه را ديدگاهترسند در معرض فشار هستند كه آن مي افرادي كه از انزواي اجتماعي.عمل كنند)اكثريت(

. مانند مي نيز باز دفكران خو شناختن هم ن شكل حتي ازاي و به تأييد نمايند، شود، اكثريت فرض مي
  .كند مي گرايي صداي خود را بلند البته گاهي اوقات اقليت خاموش با عمل

   4كريس كرامارااز  3نظريه گروه خاموش

عنوان يك گروه خاموش تمركز نظريه گروه خاموش بر زنان ب بخش اعظم نظريه پردازي و كاربرد
  :پيش فرض اصلي اين نظريه عبارتند ازسه . يافته است

كنند به اين دليل كه تجارب متفاوت زنـان و مـردان و    مي زنان دنيا را متفاوت از مردان درك .1
  .ي آنان ريشه در تقسيم كار داردها فعاليت

ي آزادانه ي ها و مردان در مقابل تجربهتفكر مردانه مسلط شده ، شيوه ي دليل سلطه مردان به .2
  .كنند مي ان الگويي جايگزين مقاومتزنان به عنو

ي قابـل درك مردانـه   هـا  را بـه قالـب   الگوهاي خود ، بايدجامعه منظور مشاركت دره زنان ب .3
  .تغييير دهند

                                       
1Spiarl of silence Theory 

2
Elizabet Nudele and Newman 

3
Muted Group Theory 

4
Chris Chramara 

www.takbook.com



 بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

٨٧ 
 

ريكاييهاي مآاز اروپايي االصل بيشترهاي شايد امريكايي و(است تازنان خدمت مردانبيشتردر)كالم(زبان
ي مردان امريكايي ها كه تجربه دهد له به اين دليل روي ميااين مس ).ها گروهساير آفريقايي االصل و

از جمله  ها گروه ي سايرها كه تجربه در حالي. و كلمات مشخصي دارند ها اروپايي االصل در زبان نام
هاي  ان به آشكاري مردان در نظام بنديزن )ارتباطي(به دليل اين مشكل زباني .ين نيستزنان اين چن

آورند  مي ن تجارب خويش به وجودهمچنان كه زنان زبان كامل تري براي بيا.اجتماعي حضور ندارند
 ين وضعيت الزام به تغيير پيدا ميآورند ا مي دسته كه زنان و مردان تجارب مشتركي بهمچنان  و

 توصيف يك پديده ين دليل فراتر ازانتقادي است و به همنظريه ي گروه خاموش يك نظريه  .كند
  .دبه ايجاد تغيير در اين وضعيت برستا  مي رود )خاموش بودن زنان(

  نظريه ي جوامع شفاهي سنتي 

، فراگيري وامع قديمي داراي ارتباطات شفاهيج در »نظرية رسانه اي« اراني هوادها مطابق ديدگاه
و براي به حافظه سپاري  ،شود مي ها انجامريق حافظة انساناز طو هنجارهاي جامعه، ها و حفظ انديشه

ن منظور و گيرند و بدي مي رتهاي فراوان و طوالني مدت صو ، كوششهاي ارتباطي بيانگري پيامو 
صورت اشعار ب ؛نظراعتقادات و افكار مورد  ،ي شفاهيها سازي فراگفتهاي  هجهت تسهيل حافظ در

نظريه به عقيدة متفكران اين  .گردند و قابل يادآوري عرضه ميه ساداي  هي اسطورداستانهاآهنگين و 
فيزيكي انسان حضور 1سو شفاهي گري يكروند زيرا از  مي شمارب »بستههاي فرهنگ« فرهنگ شفاهي،

راه تعامل فكري  معموالًكند و به همين دليل در فرهنگهاي شفاهي  مي براي برقراري ارتباط را ايجاب
 2شرايطي فرد گراييچنين  دركنند وجود ندارد و از سوي ديگر، كنار هم زندگي نميبين كساني كه در

  . به معناي جديد آن نيز محدود است

                                       
1 Orality 

2
Individuality 
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   نظريه بازنمايي ارتباطي

ي دنياي ها اط ميان پديدهذهني، بر خالف انعكاس كه به معناي ارتب بازنمايي يعني تجسم تصاوير
 1.است .....)نوشته،عكس، فيلم،كالم،( نمت شكل ظاهري آنها در و )اشياء آدمها و وقايع و(واقعي 

رود  مي ي مختلف به كنارها بازنمايي اصطالحي است كه براي توصيف كنش كنار هم قرار دادن نشانه
  . شود مي دار انجام كه به منظور ارايه مفاهيم انتزاعي پيچيده و صورت قابل شناخت و معنا

بازنمايي توان گفت تمام كردارها داللتي با  مي .ساز يك فرآيند بنيادي شناختي است اين كنش معنا
 ..) عصبانيت،عشق،شادي،مانند(احساسي ذهني يا درباره حاالت توانند ها مي بازنمايي.كار دارند سر و

 خانواده، طبقه،(هاي اجتماعي بندي شكل يا .).معلولين، وست،پ زنان سفيد(ي اجتماعيها گروه يا
ساختي كه نحوه  :است از عبارت يچارد دايررنظر از ها رسانه بازنمايي درمفهوم  .باشند ..) كارگر،
 هاي فرهنگي و اشخاص، هويت ها، اشياء، ي از واقعيت مثل افراد، مكانها هجنبي جمعي از ها رسانه

 صورت گفتاري،ه ممكن است ب ها دار شدن بازنماييتجلي و نمو. دنساز مي ديگر مفاهيم مجرد
يي ها و ابهام ها تناقضعصر مدرن و به وجودآمدن تضادهاو  رظهو 2.نوشتاري يا تصاوير متحرك باشد

جديدي را به بار آورده است  مسايلشوند به دنبال خود  ميها رو در رو كه مردمان مدرن مداماً با آن
واقعيت  .كنند مي جديدي ظهور مسايل ،3به تعبير برشت .كه فهم آنها نيازمند وسايل جديدي است

وجود روايتهاي اوليه از زندگي  4.كند بايد تغيير ي بازنمايي نيزها يوهش،بازنماي آنبراي  كند؛ مي تغيير
امكان پي بردن به اشتراكات  شود، مي آنها ايجاد اثر نقد درتحوالتي كه بر و غييرو ت مردمان مدرن

تجربة كتاب  در 5مارشال برمن د به تعبيرچن هر كند مي فراهم فرهنگي بين كشورهاي مختلف را نيز
دوران مدرن  است و همة جوامع به شكلي ثابت بامتفاوت بوده اي  هجوامع مختلف تجرب در 6مدرنيته
. عناصر مشتركي دارد ها عين حال اين تجربه ولي در ي گوناگوني دارندها تجربه و نشده اند رويارو

                                       
 .207-206صص . آبوت، پامالواالسي، كلر و 1

 .18ص ) 1993(داير، ريچارد، 2

3Berecht 

4
Berecht, 1980,82 

5 Marshal Berman 
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هم الگوهايي براي فشود تا  مي همين اشتراكات باعث امكان گفتگوي ميان متفكران سراسر جهان با هم
تجربة  ة روايتي از زندگي مدرن و ازاراياولين قدم  .اختيار هم قرار دهندو ايجاد تغييرات بهتر در بهتر

كه اي  هتا تجربة مدرنيت. مشخص استاي  ههاي جامع يا فرهنگ است كه خاص فرهنگاي  همدرنيت
نمي توان انتظار  نشودبررسي و اصالح و كامل تر انيان است روايت نشده و در بوتة نقد،خاص اير

  1..شناخت داشت كه بتوان پديده مدرنيته در ايران را به خوبي باز
  

  سبك زندگي نظريرويكردهاي 

توان به سه سطح مختلف و در عين حال مرتبط اشاره  ي مختلف زندگي ميها در مطالعه جنبه
اين  .سطح موقعيتي و سطح فرديسطح ساختاري،: هستندارتباط  با سبك زندگي در كرد، كه كامالً

 "نظريه كنش ارتباطي"كتابدوم ازجلد در"هابرماس"تمايزي است كه  ،ميان سطوح كامال مشابهتمايز
معه و شخصيت جاجهان يعني فرهنگ، ميان سه جزء ساختاري از زيست"هابرماس".مطرح كرده است

كند و معتقد  توليد را نيز اضافه مي رحله ي بازم ءاجزاكدام از اين  وي به هر.تمايز قايل شده است
به ترتيب عبارتند  اين سه جزء.زندگي تاثيرگذار است در نوع سبك ءيك از اين اجزاتوليد هراست باز

 .توليد اجتماعي و اجتماعي كردن توليد فرهنگ، باز باز: از

ميان كشورها، جوامع و  بهاتو تشاهاسطح ساختاري تفاوت رد ميتواند درهر ف: سطح ساختاري •
مون مورد آز جوامع مختلف روي داده است،و در طول زمانهايي كه در ها را،و همچنين تفاوتفرهنگ

سبكهاي (قالب اشكال زندگي در ها و جوامع، فرهنگ ها ميان ساختاراين تفاوت .و مطالعه قرار دهد
 .جامعه و فرهنگ رايج آن باشندكننده اشكال مختلف  توانند بازگو شوند و مي دسته بندي مي)زندگي

ي هاطبقه بندي ميان تفاوتهاي جوانب مختلف زندگي،در و اين سطح به شباهتها:تيسطح موقعي •
هاي متنوع و مختلفي  هايي كه در ساختار جامعه، موقعيت طبقات و گروه :مانند مي پردازد وسيع تر

شود، سبكهاي  تعريف مي اجتماعي خاص ساختار در طريق موقعيت فرد اين دسته بندي كه از. دارند
سبك زندگي  فردي از طبقه مرفه يك جامعه، با براي مثال سبك زندگي. شوند مي زندگي، ناميده

 .كارگران همان جامعه تفاوت دارد

                                       
 .هاله الجوردي پايان نامه ارشد ، بازنمايي زندگي روزمره در سينما ، 1
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هاي مختلفي كه افراد از را ميان روش ها و تشابهات هر فرد سعي دارد تا تفاوت: سطح فردي •
كنند، درك كند و بداند افراد چگونه  مي شوند و زندگي خود را اداره مي طريق آنها با واقعيات روبرو

 هويت فرد ذات و.كنند مي ارتباط برقرار ديگر افراد دهند و با مي شخصيت و هويت خود را رشد
يكنواخت  همواره ثابت و ك زندگي افراد نيزبه همين دليل سب .تحول است و حال تغييرهمواره در
 .نمي ماند

  زندگي روزمره نظريرويكردهاي 

او بر . كند تكيه مي"2زمينه پيش"بسيار بر مفهوم  اجتماعي شدن انسان، در بررسي روند 1برنار الهير
كند كه توصيف خوبي از اعمال و رفتارها  اين باور است كه اين مفهوم بيش از هر چيز به ما كمك مي

شناسان تنها  جامعه معموالًچه كه  مقابل آن را در"شناسانه درك رفتار"نوعي داده و درعين حال، ارايه
در واقع به . دهند، پيش روي داشته باشيم آماري اعمال و رفتارها انجام مي با توصيف نمودارهاي

زمينه مورد توجه قرار داد  ها يا نشان دهندگان پيش عنوان نشانهاين اعمال و رفتارها را بايد ب عقيده او،
توان تصور كرد كه اگر اين فرضيه را نپذيريم كه تجربيات گذشته هر فرد به شكلي  مي و بدين شكل،

توانيم  در وجود او نشست كرده و با تغييراتي كه صورت گرفته، به سختي قابل مشاهده است؛ نمي
نشان  هاي متفاوتي از خود واكنشمعه،جا مقابل يك واقعه خارجي در درك كنيم كه چرا افراد در

ها،  ها، عادت نگرشا،ه گرايشها، اي يك فرد، تمايل مينهز هاي پيش خصيصه به بيان ديگر، در. دهند مي
، يك دوره  زمينه  الهير معتقد است كه هر پيش .طور كلي شيوه بودن او قابل مشاهده استه عاليق و ب

رآيند اجتماعي شدن فرد پيدايش و تكوين داشته و ما بايد الاقل زمان به وجود آمدن آن را در ف
گيري آن را در روند اجتماعي شدن شخص مورد نظر  بشناسيم و يا در بهترين حالت، چگونگي شكل

  . بازسازي كنيم
 

   

                                       
1
Bernar Lahir 

2
Pre-context 
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  ماتريس نظري

اي هرويكرد
  نظري سنت

غفلت از وجود (
سنت يا سعي در 
نفي آن و ارايه 

تفسيري سطحي و 

  )كم عمق از آن

  واسطه ديدگاه هاي صرفاً تحليلي و منطقي بدون هر گونه انتقاد و جهت گيري تاريخينگرش به سنت به   رويكرد تحليلي

و سنت ابژه اي صرف در مقابل سوژه دوران جديـد تمـدن غربـي و سـلب      نگرش پوزيتيويستي به سنت  رويكرد ميراث فرهنگي
 از سنت معناي زندگي

  و ناديده گرفتن روح و فلسفه دروني سنت و توجه به آن از بيرون  نگرشي خيالي و آرماني به سنت  رويكرد آرمان گرايانه

ناديده گرفتن هر گونه گفتگوي انتقادي با سنت و ناتوان قلمداد نمـودن انسـان سـنتي در جهـت اصـالح        رويكرد ايدئولوژيك
 نهادهاي اجتماعي خود

 آن و معتقد به غم غربت از دست دادن سنت معتقد به مرجعيت كامل سنت و كم رنگ شده گي تدريجي  رويكرد نوستالژيك
 آنو در آرزوي بازگشت 

رويكردهاي 
  نظري ارزش

  رويكرد طبقه و موقعيت
  مدار 

  اهميت قايل شدن براي طبقه اجتماعي و   -رويكردي مبتني بر توزيع ثروت و موقعيت افراد در جامعه
  افراد به عنوان عوامل مهمي در جهت حفظ و گسترش سبك زندگي  تحصيالت

 بازنمايي ارزش ها رمعتقد به حايز اهميت بودن جنسيت افراد د  رويكرد جنسيت

  رويكرد ارزش هاي 
  نيانسا

  و اهميت نقش ارزش ها در معتقد به دارابودن ارزش ها از كاركردهاي مختلف براي هر فرد در جامعه
 بازنمايي و معرفي افراد به ديگران 

رويكردهاي 
نظري جامعه 

  پذيري

  اعمال شدن سمبل ها و قرار دادهايي به اعمال و رفتار افراد از سوي جامعه و وادار سازي افراد به   رابطه جامعه با فرد
  تبعيت از آن ها

تجارب پيشين و طمينه هاي اقتصـادي و اجتمـاعي   رابطه اي غير جبري مطابق با خواست ها، نگرش ها،   رابطه فرد با جامعه
 افراد

رويكردها نظري 
  هرمنوتيك

  تاويل كردن و ترجمه 
  كردن زبان متن

  روشن كردن، قابل فهم كردن و شرح دادن معاني موجود در يك متن برآمده از كنش هاي انساني

 مولف و يا فيلم ساز و كشف نيت واقعي اوتوجه عمده به معناي نهفته در قالب متون نگاشته شده توسط   تقدس متن

رويكردهاي 
 نظري مدرنيته

  رويكرد عقالنيت گرا و
  منطق گرا 

رشد عقالنيت عملي يا سودمند در تمامي ابعاد زندگي اجتماعي بشر عصر حاضر كه بـر فـرد، طبيعـت و    
 .جامعه نظارت دارد

متافيزيكي و توانايي او در شناخت ديگران و جامعـه بـا اتكـاء بـه     معتقد به بي نيازي بشر از معرت هاي   رويكرد اومانيستي
 خود و تجارب حسي

معتقد به علم گرايي،طبيعت گرايي،تجربه گرايي، رهايي انسان از ارزش ها و شكل گيري نـوعي معرفـت     رويكرد اثبات گرايانه
  ابزاري در انسان
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اي هرويكرد
پيرامون نظري 

انسان سنتي و 
  مدرن

  انسان سنتي متعلق يه جامعه اي با همبستگي از نوع مكانيكي و انسان مدرن متعلق به جامعه اي از نوع  دوركيميرويكرد 
  تلقي از تعادل ميان اين دو به عنوان يك ارزش  -ارگانيكي 

محتـوم بـه   معتقد به نوعي كشمكش ميان جهان انسان سنتي و انسان مدرن و كشاكش بـين دو نظـم و     فروميرويكرد 
 شكست بودن و احياء نشدن ديگر باره نظم سنتي

اي هرويكرد
پيرامون نظري 

  زنان

  .و آينه جامعه استهنر حاوي اطالعاتي درباره جامعه    بازتاب رويكرد

ناديده گرفتن نقش ها و ماهيت متفاوت زنان و مردان و تالش درجهت ايجاد همانندي مصنوعي و انقياد   كلي فمينيسمرويكرد 
 مردان توسط زنان

در روابط زناشويي، نقش هاي مردانه و زنانه، تشكيل خانواده و تربيت فرزندان مهم نيست بلكه شادكامي و رضايت    فمنيسم ليبرالي  
  .محورانه فردي حايز اهميت است خود

  معتقد به نظريه ستمگري جنسي و فمنيست زيست شناختانه  روانكاوانه فمينيسم

  بازنمايي زنان به شيوه اي جنسي،ناعادالنه و استثماري در فرهنگ عمومي و رسانه هاي جمعي   سينمافمينيسم در 

  
اي هرويكرد
پيرامون نظري 
سنت و  تعامل

  يتهمدرن

  سنت هميشه ضد توسعه و مخالف عقالنيت نيست  اليتزرويكرد 

 تاثير پذيري از فرهنگ و آداب و سنن معتقد به دستيابي به توسعه در جامعه مدرن در سايه  تودارورويكرد 

اي هرويكرد
پيرامون نظري 

تقابل سنت و 
  مدرنيته

  مقاومت نيروهاي سنتي در مقابل مدرنيزه شدن جامعه و عدم توازن ابعاد مختلف جامعه در   اسملسررويكرد 
  حركت به سوي مدرنيزاسيون

گسترش جامعه نو در گرو فاصله گرفتن ر چه بيشتر از سنت ها و رسيدن به آزادي، عقالنيت و   آيزنشتادرويكرد 
 عدالت در صورت حذف سنت ها

اي هرويكرد
پيرامون نظري 

  ارتباطات

  رويكرد هماهنگ كننده 
  معني

مردم در قالب مكالمه هاي روزمره خود، به طور همزمان دنيايي را مي سازند كه خود شكل داده
  .اند 

  رويكرد فريبكاري ميان 
  فردي

  انسان ها در موقعيت هاي متقابل يا تعاملي مي توانند فريب كار، دروغگو و حتي ضعيف به 
 .شمار آيند

  كمك گرفتن از ابزار و وسايل براي وسيله قرار دادن آن براي ارتباط با شخص ديگر  ارتباط واسطه ايرويكرد 

  تقليل يا كاهشرويكرد 
  بي ثباتي 

  .افراد عمدتاً در تعامل با يكديگر نگران كاهش بي ثباتي نسبت به هم و روابط خود مي باشند

  هر گونه برخورد با انسان ها و پديده ها، و قرار گرفتن در جريان يك رويداد، معاني گوناگوني   تعامل گرايي نمادينرويكرد 
  .را به ذهن افراد متبادر مي سازد

  .وسيله همان پيام است  عامليت رسانه رويكرد 
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  درباره چه مي انديشيد و چگونه درباره هر : رسالت اصلي رسانه ها آن است كه به ما مي گويند  برجسته سازيرويكرد 
  .چيزي مي انديشيد

  .عامل اصلي در روابط ميان فردي، ارضاي عاليق و منافع شخصي طرفين است  تبادل اجتماعيرويكرد 

 ديالكتيك ارتباطي رويكرد

  
  حيات رابطه اي همواره برقرار است و مردم در جريان روابط، به طور مستمر تقابل نيازهاي 

  .متضاد را احساس مي كنند

  مديريت حريمرويكرد 
  ارتباطات 

  .خودافشايي در روابط، نيازمند مدريت محدوده هاي خصوصي و عمومي است

 تفكر گروهيرويكرد 

  
  گروه هاي كامالً يك دست از در نظر گرفتن جايگزين هاي بديل كه مي توانند تاثير جدي در 

  .حل مشكالت آنان داشته باشند باز مي مانند

  تفكر در اقليت هستند وادار مي كند تا طبق باورهاي اكثريت  هراس از انزوا، افراد را كه داراي  مارپيچ سكوترويكرد 
  .عمل كنند

  تا زنان زبان بيشتر در خدمت مردان اند  گروه خاموشرويكرد  

  جوامع شفاهيرويكرد  
  سنتي 

  .شفاهي گري حضور فيزيكي انسان براي برقراري ارتباط را ايجاب مي كند

 
اي هرويكرد
پيرامون نظري 

  سبك زندگي

  رويكرد سطوح سه گانه 
  زندگي

  سطوح ساختاري، موقعيتي و فردي

اي هرويكرد
پيرامون نظري 

  زندگي روزمره

  آماري جامعه شناسانه در مواجهه با رفتارهاي -معتقد به نوعي درك رفتارشناسانه در مقابل برخورد توصيفي  رويكرد پيش زمينه اي
  انساني 
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  ي ايران مباني نظري خاص جامعه: بخش دوم

   سنت در ايران     
مفاهيم، آداب و سنن اجتماعي،  بسياري از افراد، ،همچنين از بعد دينيدر  زندگي روزمره ايرانيان 

هاي مقدس و رازآميزي هستند كه در دل و دماغ ايراني  ها و رويدادها داراي ارزش و زمان ها مكان
از   و قدسي بودن فقر و تشبه بدان” الفقر فخري“ نمادهايي مانند. كند ي امروز نقش آفريني ميسنت

توان  مي 80تا  60اي دهه ه در سينماي ايران به ويژه فيلمچه كه  آن ها نظير سوي افراد و شخصيت
زمايي ي قداست و كاريها لهها  تغيير ناپذيري ناشي از قدسي مĤبي و. كردمشاهده به خوبي آن را 

ديني از ديگر خصايص مورد  هاي تاريخي و موجود همراه با تعصبهايو شخصيت ها پديده كشيدن بر
ها نيز با وجود تنوع  منظر خرده فرهنگ از .سنتي جامعه ايران استزندگي روزمره بخش  نظر در

طور طبيعي داراي تنوع فرهنگي بوده و در مقايسه با ه مناطق كشور كه ب يي ازها قومي و ايلياتي بخش
هاي بزرگ  در درون همين بخش اماي نانوشته و غيررسمي هستند، ها فرهنگ ملي داراي پاره فرهنگ

اين بخش از جامعه ايران .مات فرهنگي و جغرافيايي همچنان سايه سنگين همگني مشهود استتقسي
حدود  درصد حاشيه نشينان فرهنگي مناطق شهري در 30تا  20درصد روستايي و بين 40 با محاسبه

برابر تغييرات و فروپاشي  پذيري و مدارا در تغيير .دهد درصد جامعه ايران را تشكيل مي 70تا  60
ي آن ها كه نمونه بسيار اندك استدر زندگي سنتي نظم و نظام ساختارهاي كهن و باز مانده از نسلها 

ويژه در بخش روستايي ه جامعه ايران امروز بزندگي سنتي .سينماي ايران يافتتوان در مي را به خوبي
نقش و منزلت يا شان برگرفته از نسل گذشته و . از اين خصايص برخوردارند و حاشيه شهري عمدتاً

 وابستگي اش بهي پايه  به ميراث مانده از پدران و نياكان افراد و شناسايي منزلت و نقش افراد بر
سب افراد مهر ايستايي جايگاه عشيرتي افراد، هنوز در شجره ن خانواده يا طبقه ممتاز يا پست و

و پسري كه نشان از پدر نداشته و منسوب كرده  ني افراد منقوشچونان داغ و انگي بر پيشااجتماعي را
جامعه كه در باال به توزيع جغرافيايي  همچنين هنوز در اين بخش از .شود باشد ناخلف خوانده مي
دري، هاي همسري، پ يك پدر در آن واحد نقش هاي عمومي دارند و مثالً آن نيز اشاره، افراد نقش

 معتمد محل،  ن حالعي در تربيت و آموزش و فرهنگ خانواده ول ومسؤ قيمي بازماندگان خانوادگي،
م و و داراي مشروعيت سنتي نفوذ كال ها ها و طالق گر ازدواج حل اختالفهاي محلي، ميانجيعامل 
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ه ي ايراني بها بخش بزرگي از خانوادهبا وجودي كه  .است يشقدرت در محدوده زيست بوم خو
، اما با اين هستند اي هشهري و حاشيه شهرها و شهرستانهاي كشور داراي ساختار هست ويژه در مراكز

هايي براي بازگشت به گذشته و زندگي ايرانيان به دنبال فرصت يا فرصت حال اكثريت قريب به اتفاق
وضوح  ران بهرا در سينماي ايي آنها كردن و شكل دادن خانواده به شكل گسترده آن هستند كه نمونه

قابل شناسايي  1رايزمناي  هجامعه ايران امروز از يك زاويه هنوز در فرايند سه مرحل .توان ديد مي
  : است
 مرحله دوراجاقي بگونه چهره به چهره و مبتني بر شايعات و فرهنگ شفاهي و دهان به دهان،  )1

  مكتوب، گونه چاپي، انتشاراتي، كاغذي و نوشتاري با فرهنگ ه مرحله گوتنبرگ ب )2
ي ها رسانه با امروزه، سينما و الكترونيكي با راديو،تلويزيونگونه ه ني بومرحله سوم عصرمارك )3

  . سيطره فرهنگ ديداري و شنيداري ماهواره با اينترنت و ،اتي مديولنوين م
ساده، رو در رو  به صورت و كه هنوز روابط انساني در بخش بزرگي از اجتماعات اي هبه گون     

هنوز هويت و مناسبات  .نقش آفريني ميكند   نان به دهاسينه به سينه يا ده و مبتني بر شايعات و
   .يابد مي ي و ايلي يا فاميلي شكل و اعتباربسياري از افراد در ايران امروز مبتني بر شجره نياكان يا پدر

 سلطه داشته و ي خصوصيها برحوزه ي عموميها حوزه برماس هنوزها  به تعبير به معناي ديگر
فضاهاي زيست انساني و اجتماعي مانند  اين نوع ساختار همه مناسبات و در .اوست تحت استعمار

انهاي اجتماعي سازم بسياري ديگر از نهادها و و سياست، ت و منزلت،خانواده، آموزش، اشتغال، حيثي
  2.يابد مي و هويتهاي بزرگ دامنه و كلي و كالن تعين  و فرهنگي در مقياس

   مدرنيته در ايران
دهد كه نوعي مدرنيته بومي ايراني  مي نشانبررسي تاريخچه ورود مدرنيته به ايران و گذار از سنت 

كه مدرنيته ايراني به مرحله بلوغ و  مداعيه آن را نداربنده البته . در حال شكل گيري و توسعه است
كه ايران در مسير مدرنيته است و كرد  مفرضيه دفاع خواهكه صرفاً از اين كمال خود رسيده است، بل

ايده . بحران وضعيت برزخ سنتي و مدرن را پشت سر نهاده و به الگويي از مدرنيته دست يافته است

                                       
1 Raisman 
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ايانه از يابد كه قادر به توصيف و تبيين واقع گر مي حول برداشتي خاص از مدرنيته سامانمن اصلي 
ديده  "محصول"اين تعريف مدرنيته به منزله يك فرايند، و نه يك در  .وضعيت كنوني ايران است

 تماميت هستي اجتماعي خود شده و زآگاهي انتقادي يك ملت ا شده است، فرايندي كه منجر به خود
براي شناخت هر چه . سازد مي امكان اصالح و بهره بري از آن براي روزآمد و كارآمد ساختن فراهم

  :انواع مدرنيته و سير تاريخي آن بپردازمبررسي به  يران الزم است بهتر تاريخ مدرنيته در ا

  مدرنيته ناقص

نظريه مدرنيته ناقص خاصه ايران كشورهاي مسلمان،  هي غالب در باره مدرنيتها ريهنظ يكي از
هاي زيادي براي نوسازي  مسلمان در طي يك قرن گذشته تالش بر مبناي اين نظريه كشورهاي. است

بسيار اندك بوده و در نهايت همچنان در همان مرحله  ها كرده اند، اما حاصل كار آن و مدرن شدن
پدر شاهي "جسته عرب در كتاب جامعه شناس بر 1بزاي مثال دكتر هشام شرابي. ماقبل مدرن هستند

دهد  مي نشان اي ههاي قانع كنند در باره ناكامي جهان عرب در دستيابي به مدرنيته با استدالل "جديد
اه نتوانسته اند به گوهر ، و هيچگو ناقص مدرنيته را گزينش كرده ي مسخ شده ها كه جهان عرب نمود

اين رويكرد نسبت به كشورهاي مسلمان امروزه موضوع عمومي شده و در . 2دست يابند مدرنيته
مز در براي مثال روزنامه ساندي تاي. يابد مي ي جمعي به اشكال مختلف انعكاسها مطبوعات و رسانه

سپتامبر آمريكا  11 به تحليل حادثه"ي خشمها ريشه"مبسوط با نام اي هدر مقال 2001 اكتبر 14 شماره
گاه در ريشه يابي اين حادثه،  آن. پرداخته و آن را به بنيادگرايان اسالمي خاورميانه نسبت داده است

 اين اساس معتقدثه دانسته و برادي اسالمي در دستيابي به مدرنيته را علت العلل اين حها ناكامي كشور
نوعي سرخوردگي  شدت بخشيد، را آن ،كه انقالب اسالمي ايران نيزگراي بنيادها است تمامي واكنش

 تنها راه ريشه كن كردن تروريسم و حركتنويسنده برپايه اين مفروض، .از رسيدن به مدرنيته است
خصوص بر حمايت ه نوسازي دانسته و ب توسعه مدرنيزاسيون وسالم را ي بنيادگرا در جهان اها

به ايران  حاضر پژوهشدر . نمايد مي كيدي مدرنيست تأها كران و گروهف كشورهاي غربي از روشن
نيز اشاره شده، و ايران نيز همچون ساير كشورهاي اسالمي، در صف واماندگان يا عقب مانده از 

                                       
1
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ي ها نند دكتر شرابي و مؤلف ريشهنيز همافكران ايران،  اغلب روشن .شود مي كاروان مدرينته معرفي
ما  ، و1مانده اندجا ه راه فرايند مدرنيته در نيم"خشم معتقدند ايران نيز از جمله كشورهايي است كه 

سياسي و فلسفي  فالكت تفكر داريم، از چهره بر ميرا  بار آن قابي مدرن به چهره زده ايم كه هرتنها ن
در ايران وجدان سنتي  ،هر قضايارغم ظا دهد كه علي گواهي ميپس همه چيز . شود مي كارما آش

  2.خود جذب نكرده است نيته را درهنوز مفهوم مدر

  غربي سازي و نفي امكان مدرنيته

رهيافت ديگر به مدرنيته نظريه معروف به نوسازي يا غربي شدن است، زيرا از اين منظر مدرنيته 
و تر از قرن هيجدهم، عصر روشنگري، به اين سعبارتي روشنروپا از رنسانس و به محصول تحوالت ا

آمريكا و اروپا به نام مدرنيته تحقق يافته است تنها الكوي ممكن از  نچه درآشود  مي گفتهت اس
مدرنيته است، بنابراين تمام جوامع براي رسيدن توسعه راهي جز پذيرش آنچه غرب تجربه كرده 

، 5دمكراسي،4،فرديت3عقالنيتاساسي چند عنصرمدرنيته غرب متشكل از يالگو.دارداست ن
ي ها غربي پيش شرط شود كشورهاي غير وي ديگر گفته مياز س .است 8، و سكوالريسم7كاپيتاليسم

 محققان آمريكايي شكل ل، بسياري ازبراي مثا .زم براي تحقق مدرنيته را ندارندفرهنگي و اجتماعي ال
 غربي را ناممكن در تمام كشورهاي غيري مدرنيته،ها مهمترين پايه زادي،تحقق دموكراسي و آ گيري و

آزادي را  و دموكراسي« :مي نويسد عالمان علوم سياسي آمريكا، يكي از ،9جيمز كيو ويلسون .دانند مي
توان درك كرد  ميآورند را هنگامي  مي اما نتايج دلخواه و مطلوبي كه آنها به بار .دانند مي همه مطلوب

                                       
 .10 ص :1379جهانبگلو  1

 .24 ص همان 2

 .حاكميت عقل3

 .حاكميت فرد4

 .حاكميت مردم5

 .حاكميت آزادي6

 .سرمايهو  حاكميت قوانين اقتصاد آزاد7

 .نفي حاكميت دين در نظام سياسي8

9 James .q.Willson 
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 هايي نظير چين،كشور كند كه چنين وضعيتي در اظهار ميوي  .ه مردم آرام و تساهل پذير باشندك
پايان "تئوري مشهور به .1ديانه و آمريكاي التين وجود ندارخاورمهاي آفريقايي،روسيه، اكثر كشور

تحقق مدرنيته را براي اين نظريه .ن قرائت از نظريه غربي سازي استتري فوكوياما راديكال "تاريخ
 2ياما فرانسيس فوكو .كند مي مدرنيه غيرغربي را نفي هرگونه اما غربي محال نمي داند، هاي غيركشور

گونه  در روزنامه گاردين يازدهم اكتبر، تئوري پايان تاريخ را اين "مدرنيته پيروز است" در مقاله 2ياما
و مشخصا از طريق  پيشرفت بشر به سوي مدرنيته است،منظور من از تاريخ پروسه ": كند خالصه مي

دنبال سقوط كمونيسم ه و ب 1989 سال اين برداشت كه در.سرمايه داري ودموكراسي  نهادهايي مانند
سمت ه چه بزرگتري از جهان را ب هاي هر خشتدريج به صورت گرفت بر آن بود كه اين پروسه ب
انداز ديگري  فراتر از دموكراسي ليبرال و بازار بنگريم چشممدرنيته رهنمون خواهد كرد، و هر آينه 

شاهد تجربي در اثبات نظريه  ارايهياما براي  فوكو نيست، يعني همانا پايان تاريخ براي تكامل موجود
ايران هم به سوي مدرنيته در حركت است و با اسالم ": نويسد مي كند، و مي به ايران اشاره خود

 ، زيرا مردم خواهان زندگي در محيطي ليبرال هستندبنيادگرا در ستيز است
3
من با توجه به اين نكات، .

ايران  منبه عقيده . هستمدر زمينه ايران  "مدرنيته ناقص"پاسخي متفاوت از نظريه ارايه  من درصدد
كه البته  اي  هو پنجاه سال گذشته نوع خاصي از مدرنيته را تجربه و تثبيت كرده است، مدرنيتدر صد

برداري و كپي صرف از آنچه غرب تجربه كرده نيست، چرا كه تحقق تام و تمام الگوي غربي  گرته
مدرنيته . مدرنيته در كشورهاي غير غربي نه تنها ناممكن، بلكه در تعارض با روح مدرن بودن است

تو در پرتنهاست، و فهم آن نيز  محلي يا بومي است كه مختصات ايراني را دارا اي هايراني، مدرنيت
  .شناختي از فرهنگ ايراني ميسر است دركي انسان
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  يمدرنيته بوم

ارزيابي انتقادي مداوم شناسي نوعي فرايند كسب آگاهي، باز شناسي و  مدرن شدن از منظر انسان
فرهنگي و اجتماعي  ق با مجموع شرايط محيطي، تاريخي،منظور ايجاد بهترين الگوي تطاباز خود ب

متناسب وضعيت خاص خود فرايندي منحصر به خود از مدرن  اي ههر جامعدر اين ديدگاه . است
ست با جوامع مشابه خود وجوهي مشترك، و با جوامع ديگر ا كند، فرايندي كه ممكن مي شدن را طي

. منحصر به فرد است اي هكليت مدرينته هر جامع تري داشته باشد، اما در هر صورت،اشتراكات كم
از .تشدن همواره در ماهيت خود نوعي انطباق با بومي سازي مداوم همراه اساين فرايند مدرن بنابر
ناگزيراست براي نيل به مدرنيته  اي هجامعكند، هر اشاره مي 1مانطور كه جيمز كليفوردرو، ه اين

از اين منظر ميزان كاميابي جوامع در فرايند . ابداع و بازشناسي كند ها مدرنيتهرا از ديگر  تفاوت آن
طور خالصه آنچه سازنده ه و ب متن اجتماعي خود، ز امكانات،مدرنيته تابع ميزان آگاهي انتقادي آنها ا

تفاوت اين ديدگاه با ديگر .باشد، است مي هستي فرهنگي آنها به منزله وجودي متفاوت از ديگران،
شناختي و  ي جامعهها نخست آنكه در تئوري: ته در دو نكته اساسي نهفته استنيي مدرها تئوري

در نتيجه . فلسفي، مدرن بودن مستلزم نفي و انكار سنت يا تقابل و تضاد ماهوي سنتي و مدرن است
ه شناختي مدرنيته بومي، ب در حاليكه رويكرد انسان. شود ابل و تضاد فصل تمايز مدرنيته مياين تق

شناسد،  مي مدرن شدن جاي تقابل و تضاد، تعامل و همبستگي دروني ميان اين دو را مبناي دستيابي
ت، تطابقي كه با ايجاد تغير عي تطابق تازه و مداوم با سنت اسنو زيرا مدرن شدن در اين منظر اساساً

گسست  حركتي شتابان انقطاع ياكند، نه آنكه در  مي در فرم يا محتوي سنت را روزآمد و كارآمد
اي بيرون آمدن مطلق از كليت به تعبير ديگر مدرن شدن به معن. وجود آورده هميشگي تاريخي ب

همان طور . است ها شدن سنت كرده است نيست، بلكه به معناي نوطه اجتماعي و سنتي كه فرد را احا
هاي خود را نفي  هد اروپا نيز هرگز سنتد نشان مي "ابداع مجدد سنت"كتاب مشهور  بزبام درها  كه

ي گذشته در قالب جديد قرار گرفته و ها سنتن را به دور نريخت، بلكه به اشكال مختلف آنكرد و يا 
ر در نگاه تفاوت دوم به تلقي مدرنيته به منزله امري مختلف و متكث .ها پرداخت نوزايي سنتاروپا به 

يكتا و يگانه  اي هپديد ته را صرفاًيطور كه ذكر شد اغلب مدرن همان. شود انسان شناختي مربوط مي
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شود كه در واقعيت  شناسي گفته مي كنند، در انسان مي كه فقط در غرب تحقق يافته است تلقي
توان اين ميو بنابر گير از آن،جهاني و فرا مواجه هستيم نه يك الگوي "ها مدرنيته"تجربي جهان ما با 

كال متفاوتي ته اروپايي اشيكنار مدرن آمريكاي التين و آسيايي را در ي،عربريقايي،فآي ايراني،ها تهيمدرن
انسان . هاي مختلف مدرنيته نيستخن به معناي نفي شباهت ميان الگوالبته اين س .دانستاز مدرنيته 

ارتباط مداوم ميان جوامع سو، و تبادل و  شتراكات عام و جهاني انسان از يكشناسان به علت وجود ا
 درن يا نو سازيي كلي در فرم و محتواي فرايند مها سو، كه موجب وجود برخي شباهت از ديگر

  .نمايند مي تاكيد ها به همان اندازه تفاوتو ها  شود، بر شباهت مي

  مدرنيته ايراني

توان مدرنيته را فرايند آگاهي انتقادي از خود براي تطابق يك جامعه با  همانطور كه گفته شد مي
توان  مي بنابراين. مجموعه شرايط محيطي، تاريخي، و اجتماعي كه آن را فرا گرفته است تعريف كرد

    تاريخ مدرن شدن معاصر ايرانيان را مساوي تاريخ خودآگاهي انتقادي نسبت به هويت و فرهنگ 
 .1مركب، ارتباطي و ابداعي است اي هشناسي هويت پديد از طرف ديگر از منظر انسان. انستها د آن

و از  .پردازد مي خودش با جوامع ديگر به ابداع يا باز تعريف ا در جريان ارتباطات اي هيعني هر جامع
 اشدآنجا كه در سطح اجتماعات كالن يا ملي فرهنگ ناب كه تمام عناصر آن خاستگاه واحد داشته ب

 باز جريان.گوناگون و اغلب نامتجانس است عناصر مركب از هويت فرهنگي ملتها نيز وجود ندارد،
متناسب با شرايط همواره وجوه خاصي از فرهنگ برجسته و وجوه  آگاهي فرهنگي نيز شناسي و خود
 تر و در خود جلوه پيچيده ،ها ر نتيجه انباشت آگاهيج ديتدره اما ب.شود  رنگ ميكمديگر محو يا 

گرفته و ما ناگزير از تطابق  در قرن حاضر محيطي كه ايران را فرا .كند تري پيدا ميين حال كارآمدع
فضاي تاريخي و سنتي كه ميراث چندين اول،: دو بخش عمده تشكيل شده استايم از  خود با آن بوده

هزار سال تجربه و فراز و نشيب است، دوم تمدن غرب كه به صورت تمدن غالب جهاني ناگزير از 
ي تاريخي هاايراني برآيند چگونگي تلفيق سنت بنابراين مدرنيته. سازگاري و انطباق با آن بوده ايم

عبارت ديگر مدرنيته ايراني عبارت است ه ب. ي برخاسته از تمدن نوين غرب استها ويژگي ايراني با
از نوعي بازانديشي و تعريف مجدد از سنت و تاريخ ايران در پرتو تمدن غرب، و يا ايراني سازي 
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اين امر را نبايد مساوي با غربي سازي صرف دانست، زيرا در . غرب در متن تاريخي و سنتي ايران
پيچيده تفسير شده و عناصري از هر دو  طوالني واين فرايند هم سنت و هم غرب در يك فرايند 

 .شوند ز عناصر از هر دو گروه انتخاب ميا اي هحذف، عناصري تلفيقي جديد خلق و ابداع، و دست
كند كه نه غربي است و نه  ايراني ابداع ميشهروند براي  اي هايراني هويت تاز بنابراين مدرنيته

تصويري از ايراني مدرن، يا مدرنيته ايراني بايد بر  ارايهبراي . تاريخي يا سنتي بلكه ايراني مدرن است
به منزله غربي  چه كه هاي تمدن غرب يا آن شد به بررسي چگونگي تلفيق ويژگي طبق آنچه گفته

عناصر سازنده هويت تاريخي . مه هويت تاريخي ايراني است بپردازشناخته شده و آنچه كه سازند
يي كه امروز براي هر ايراني آشنا و بي نياز از ها توان در چند ويژگي خالصه كرد، ويژگي مي ايران را

 ها ايران قبل از اسالم مانند آيينزبان فارسي، بقاياي تاريخي و فرهنگي :  چون و چرا است عبارتند از
هاي ملي و بومي، خانواده، و  ايران شامل هنرها، صنايع، و دانشو رسوم ملي، تشيع، ميراث فرهنگي 

زاد، آسرمايه داري و اقتصاد  :ي غرب مدرن نيز عبارت است ازها ويژگي. شاهي و استبداد بالخره پدر
 وكراسي وملت، دم -ناليسم و حاكميت دولتوهاي فردي و اجتماعي، ناسي ليبراليسم و آزادي

در ادامه  .1يسيسمئسم و الو سكوالريفردگرايي،،)علم و تكنولوژي مدرن(حاكميت مردم، عقالنيت
هاي  گذشته جامعه ايران به جذب ويژگي سال 150طيتدريج ه م كه چگونه بشان دهكنم ن مي تالش

  .هاي خود ايراني و بومي كرده است پرداخته و آنها را متناسب ويژگي تمدن غربي امروز

   مدرنيته در ايرانجايگاه 

ها ريشه  قوي هستند و اداي احترام به سنت فيزيكي جوامعي مثل ايران كه داراي باورهاي متا
ي از اضطراب و ترس و شك و قدرتمندي دارند، درك و در آغوش گرفتن مدرنيته نمي تواند خال

عنوان يك دكترين ه يعني ب».خواهيم منهاي مدرنيسم مي ته راما مدرنيدر ايران 2.اشداميدي ب و ناترديد 
 گ گذشته اشهاي فرهن جامعه ايران از يك طرف معناي زندگي اش را از ارزش 3.يا چكيده تفكر

هاي خودش را  خواهد زندگي مدرن داشته باشد و زندگي مدرن ارزش گيرد از يك طرف مي مي
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غربي با شدت و  جوامع جهان غير كه ما در دنياي امروزي در شي استاين در واقع تن. آورده است
جمله فرهنگ ايران كه يك سنت غني و زنده داشته  هايي كه غني بوده اند از بينيم فرهنگ مي ضعف

يشان پژمرده شده بود تا اينكه ديگر توان ها هايي كه تقريباً آن فرهنگ تا فرهنگ. كند مي بيشتر مقاومت
عقل ابزاري  غرب در  ، بااخير فرهنگ ايراني به طور مستمرصدو پنجاه سال طي  .مقابله نداشت

 مي گوش لوح فشرده، شوند شت كامپيوترند، بنز سوار مي، افرادي را داريم كه صبح پارتباط بوده
ها از  شوند ممكن است در خيابان مي سوارخوانند و ماشين هم كه  مي و شب موالنا و حافظ كنند

نت و مدرنيته شوند و با زنجير همديگر را بزنند يعني در سطوح مختلف ما شاهد تقابل سماشين پياده 
ران و جامعة ها هم به صورت جهاني شده به اي ل ابزاري غرب را داريم كه اينيعني ما مساي. هستيم

جهاني شدن فرهنگ يعني فرهنگ مدرن از مدتي پيش آغاز شده و در كنار آن . شوند مي ايراني وارد
مشكلي  فرهنگ جهاني مدرن ،دهند مي ها به زندگي خودشان ادامه تا مدت هايي كه رده فرهنگخ

كنند و اين امر بستگي به روشنفكران  مي هاي سنتي هستند كه مقاومت ندارد مشكل در واقع فرهنگ
مدرنيته عقالنيت، خود سه ويژگي اساسي  1.پذيرند مي دارد كه سريعتر تغييرات رااي  ههر جامع
 در سيماي ايراني و ايرانيان 19يي از آن را در نيمة دوم قرن ها ، حاكميت فرد است كه جرقهمختاري

اين مدرن . توان مشاهده كرد ، كه با توجه به شرايط جامعه ايراني تنها الگوي مدرن شدن تقليد بود مي
مدرن انديشه نمي ولي به شكل ايراني مدرن شد  .لحاظ ظاهر بود نه از لحاظ انديشهشدن تنها از 

امروزه مدرنيته يك امر جهاني است . كرد مي ي ماقبل مدرن داوريها زيرا هنوز با افكار و انديشه كرد؛
 د بايد از درون باشد تا زمانيرخ دهاي  هبخواهد در جامع تحول اگر. چاره كار در گذار است لذا تنها
فرهنگ ايراني نيز به زمان زيادي  .نيستجان و روح مردم تحول ايجاد نشود هيچ تغييري ميسر  كه در

جامعة ايران يك .براي همگام شدن با مدرنيته نياز دارد زيرا تمام هويت ايراني در گذشته وي است 
ي روشن فكري و كارآمد ها جامعه سنتي است يكي از داليل سنت گرايي مردم ايران عدم وجود حلقه

  2.ير به واكنش انفعالي كرده استآنان را ناگزو لذا دچار نوعي بحران هويت شده اند كه بوده 
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  گونه شناسي مدرنيته در ايران

  80و ستايش مدرنيته طي دهه ي  60تقبيح مدرنيته طي دهه ي 

بحث مدرنيته، نزديك به دو قرن است كه كم و بيش همچون آهنگي دلنشين ـ گاه موزون و گاه 
هاي فكري و تاريخي و   له، دقيق و داراي ظرافتااين مس. رسد مي ناموزون ـ در جامعه ايران به گوش

رسد كه در تاريخ  مي نظر  در گونه شناسي مدرنيته در ايران، به. حتي سياسي ـ اجتماعي بسياري است
گونه شناسي را انجام دهيم؛ موج اول مدرنيته با مشروطه  توانيم از طريق سه موج، اين مي معاصر ايران

ها مرتبط است و موج سوم با نظام جمهوري اسالمي   مت پهلويخورد، موج دوم با حكو مي گره
طور كلي سه رويكرد نسبت به مدرنيته،   واقع در اين سه مقطع تاريخي، در ايران به در. ارتباط دارد

در دوره اول . هاي خاصي را آفريدند  ها مقاوم  گونه كدام از اين برجستگي خاصي پيدا كرده است و هر
توانيم  مي لحاظ پيشينه  عنوان يك نقطه عطف مطرح شد، به منصه ظهور رسيد و بهكه در مشروطه به 

آن را حتي از اوائل دوره قاجاريه رديابي كنيم، مخصوصا از جنگهاي ايران و روس، كه خود اين هم 
هاي عباس ميرزا بود، مقطع دوم با تالشها و اقدامات تمقاطعي داشت؛ يكي همان مقطع تالشها و فعالي

ركبير گره خورد و دارالفنون تأسيس شد و مقطع سوم هم با اقدامات و اصالحات ميرزا حسين امي
 اي كه در اين دوره مطرح مدرنيته. كه سرانجام به مشروطه رسيد  خان سپهساالر مرتبط بود تا اين

بيشتر لحاظ اقتصادي  هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي، خود را نشان داده است و به  شود، در جلوه مي
البته برخي از . ها خود را نشان داده است هاي بيگانه متمركز بوده و اين در قالب امتياز بر روي نيرو

بينيم  مي نيزرا از طرف مردم .كردند هم شاهد هستيم مي ها را امضا عناصر داخلي را كه زير اين قرارداد
داشت، جلوه فرهنگي ـ مذهبي بود كه جلوه دومي كه مدرنيته .كنند مي كه در برابر اين رويه ايستادگي

ها و برخي  كردند، در واقع منورالفكر مي لحاظ فرهنگي، بيشتر، نخبگان داخل ايران آن را پي گيري به
شد،  مي جلوه فرهنگي، بيشتر از سوي نخبگان مستقل مطرح.دادند مي از علماء اين جلوه را مدنظر قرار

جلوه . گرفت مي هاي از نوع وابسته صورت  ن داراي گرايشاما جلوه مذهبي بيشتر از سوي منورالفكرا
نهايت در قالب  سياسي، بيشتر خود را در اقداماتي نشان داد كه معطوف به اصالح حكومت بود و در

هاي مختلفي در اين موج اول شركت دارند، از برخي علما و رهبران  نيرو. مشروطه خود را نشان داد
 حكومتي؛ عناصر عناصر بيگانه و نيز رخي ازكارگزاران داخل حكومت، بديني تا برخي از نخبگان و 
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در  .شود و ثمره روشني براي ملت ايران ندارد وج اول مدرنيته، به نزاع منجر ميبينيم م مي و نهايتا
بندي موج اول مدرنيته باشد، در قالب يك نزاع ميان  توانست جمع مي عنوان مشروطهچه كه ب واقع آن
ها خودش را به نمايش گذاشت و با برتري نيروي بيگانه و همراهي نيروي داخلي كه در  اين نيرو

خان پهلوي جمع شده بودند، طومار مشروطه را برچيد و پس از طي مراحلي، ايرانيان  اطراف رضا
سوي چهار  نوع نگاهي كه از ،بود ها در دوره دوم مدرنيته كه دوره پهلوي.وارد دوره جديدي شدند

عناصر  داخل حكومت، برخي عناصر بيگانه ونخبگان و كارگزاران  علما و رهبران ديني،( نيرو
در اين مقطع دوم،  كند مي شود، مدرنيته را دچار تغييرات و تحوالت اساسي مي به مدرنيته )حكومتي

هاي ظاهري و نمايشي مدرنيته   برخالف دوره اول، حكومت، نقش جدي تري را در توجه به جلوه
  هاي مدرنيته را بگيرد و به هايي از نمود لحاظ اقتصادي بخش  كند به مي يعني حكومت سعيدارد، 

لحاظ فرهنگي و   به .دهد كار قرار مي ازي را در دستورلحاظ سياسي هم يك ظاهرسازي و تشابه س
كه چيزيمذهبي مدرنيته را پر رنگ كند، ديني و ضد هاي ضد  جلوه كند مذهبي هم حكومت سعي مي

درگيريهايي بين نيروي  در مقطع اول،.سوي حكومت سراغ نداشتيمقل به اين شكل ازمقطع اول الادر
خاطر بخشي از اقدامات اقتصادي و  ها به  آمد، اما عمده آن مي وجود دولتي و نيروي مذهبي به

سوي حاكمان زمذهبي علني ا جنبه ضدشد و مي ها بستهتهاي استعماري بود كه توسط حكوم قرارداد
اري سه شود با همك مي در مقطع دوم به شكل برنامه ريزي شده و تعمدي سعياما  قاجاريه نداشت،

طور حمايت دولتهاي خارجي  منورالفكران و روشنفكران و همين عنصر دولت پهلوي، برخي از
رنگ شود  مذهبي مدرنيته داخل جامعه ايران پر ديني و ضد هاي ضد  مخصوصا دولت انگليس جلوه

 قالب مبارزه و ضديت باشود و در  مي هاي مذهبي برانگيخته متقابال واكنشهايي از سوي نيروكه 
هاي  بينيم نيرو مي كند و بعد از سقوط رضاشاه شكل پررنگ تري خودش را نمايان ميحكومت به 

يي ها  طور به مبارزه با بخش هاي سياسي ـ ديني، همين  دنبال طرح آموزه مذهبي به شكل جدي تري به
شاهد تدوين آثار مختلفي در اين دوره . پردازند مي مذهبي داشت، از افكار وارداتي كه جنبه ضد

شود، نقد  مي مذهبي را كه توسط حكومت مطرح ديني و ضد هاي ضد خواهند رويكرد مي هستيم كه
در  اي اين در بحث زنان و مباحث مربوط به حقوق زنان خود را نشان داد كه فعاليت برجسته. كند

طور خاص مثال از سوي استاد مطهري صورت گرفت يا برخي از اقدامات ماركسيستي   اين مورد به
طور اقداماتي كه در  هاي مذهبي نقادي شد و همين در اين دوره انجام شد كه از سوي علماء و نيرو
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 قبيل تأسيس مدارس مستقل اسالمي توسط از گيرد، مي هاي فرهنگي مذهبي صورت  ديگر حوزه
در واقع . موج دوم مدرنيته با انقالب اسالمي وارد فضاي جديدي شد. هاي مذهبي نيرو اي از پاره

هاي   آموزهبر زمين هم گفتند، انقالبي مبتني كه برخي از انديشمندان مغرب  انقالب اسالمي چنان
دولت . ، بودشد مي مذهبي شناخته اي از مدرنيته كه در ايران با عنوان چهره ضد ه مذهبي عليه چهر

هايي از مدرنيته را كه با سلطنت در تضاد بود وارد  پهلوي در واقع به عمد سعي كرد نگذارد بخش
 وار در ايران مطرح و برجسته واقع يك مدرنيته دست كاري شده و به شكل كاريكاتور ايران شود، در

 ،)گيرد مي ايران صورت 57پس از انقالب كه در عصر(جه به تجدد و مدرنيتهدر موج سوم، تو. شد مي
گذشته وجود داشت، خارج شده  ز آن وضعيت افراط و تفريطي كه دريك شكل تعادلي دارد و ا

عنوان مدرنيته  كه از همه آنها به(زمين پس از رنسانس   در اين مقطع، توجه به تحوالت مغرب.است
در قالب جمهوري اسالمي  اوال نيروي حكومت كه گيرد؛ مي هاي مختلفي شكل  ، به گونه)كنيم مي ياد

كه در   در حالي .كند كه ميان بخشهاي فلسفي و تجربي مدرنيته تمايز قائل شود مي ظاهر شده، سعي
هاي  گيرند و از دستاورد مي عنوان معارف مثبت مورد تلقي قرار  تفكر اسالمي، معارف تجربي به

مبتني بر اومانيسم  كه با توجه به اينمدرنيته،هاي فلسفي  نسبت به دستاوردشود؛ مي استفاده تجربي بشر
هايي كه   بينيم بحث مي شود؛ يعني در اين دوره مي واكنش نشان داده سكوالريسم است، و فردگرايي و

عنوان  هاي فلسفي مدرنيته به  حثرسد و ميان ب مي ه پختگي بيشتريدر دوره دوم شروع شده بود ب
عنوان ا بياي كه چهره تجربي دارد و  ه عنوان پديد دارد و بهيك مفهوم و دستاوردي كه چهره فلسفي 

تجربي  همچنين چهره اقتصادي و چهره .شود مي اي كه چهره سياسي و اقتصادي دارد، تفكيك ه پديد
هاي اقتصادي مدرنيته هم برگرفته از معارف تجربي است به  كه دستاورد مدرنيته با توجه به اين

كه چهره سياسي و چهره فلسفي مدرنيته مورد نقد و بررسي و طرد   حاليشود، در  مي رسميت شناخته
افتد،  مي يهاي مذهبي و همينطور نيروي حكومت اين اتفاقي است كه در بخش نيرو.گيرد مي قرار

 في السابق وارد گفت و  هاي مذهبي ما هستند كه كما يي از نيروها توانيم بگوييم هنوز بخش مي هرچند
اند و هنوز موضع گيري سلبي دارند و يا  از تمدن غربي يعني مدرنيته نشده جلوه جديدگوي با اين 

توان گفت  مي موضع گيري ايجابي شان داراي چينش و مباني روشني نيست؛ اما در ميان روشنفكران
هايي را داريم كه نسبت به ابعاد   گروه 60كه در دهه   در حالي. پارگي هستيم كه شاهد يك نوع چند

موضع گيري كرده و به نقد ) داد مي كه در همان چهره فلسفي خودش را نشان(مذهبي مدرنيته  دض
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بينيم كه اين  مي شويم، مي 80و به خصوص  70   كه وارد دهه پرداختند، اما وقتي مي اين چهره مدرنيته
شوند  هايي مي  ها وارد حوزه  شود و اين مي بعد انتقادي از سوي اين دسته از روشنفكران، كم رنگ تر

اند و حتي قرائتي از  پذيرفتهست كه چهره فلسفي و چهره سياسي مدرنيته را ا معنايش اين كه عمالً
سياسي مدرنيته باشد؛ مثل توجيهي براي چهره فلسفي، كالمي، كه كنند مي ارايههاي اسالمي   آموزه
و  شود بسط شريعت مطرح ميهايي كه در حوزه پلوراليسم ديني و يا در حوزه تئوري قبض و  بحث

سوي برخي از روشنفكران ديني در اين مقطع صورت  از هايي كه براي عصري كردن دين، تالش يا
  .گرفت

   گذار، تعامل و يا تقابل سنت و مدرنيته در ايران

 "سنتياي  جامعه"توان  مي راايران داليلي جامعه ه بتر نيز بدان اشاره شد  گونه كه پيش همان
ا برخي واقعيات كه ما تكليف خود را ب تواند از قطعيت برخوردار باشد؛ مادامينمي  اما  ادعا اين.خواند

فرم يا  در چالش سنت و مدرنيته نه از نظر ايران در حقيقت سنتي بودن جامعه. روشن نكرده باشيم
تعبير به مدرنيزاسيون جامعه    يابي به آنها را برخي دست كه نمودهاي مادي مدرنيته هستند و - قالب 
چه در جامعه  اگر .، كه به لحاظ محتوي و نظري قابل طرح و شرح استقابل تعريف است –اند  كرده

اند  مدرن و ظواهر مادي مدرنيته سالهاست نمود و بروز يافته  يها ما و بسياري ديگر از جوامع، قالب
چه  اگر رساتر عبارتيه ب .ه مدرن نيستژهمان سو ذهن مدرن ياحضور به معناي رسوخ  اما اين

. دهند مي همچنان با همان محتوي سنتي به حيات خود ادامه ها اند اما نگرش يافته تغيير مادي مناسبات
به ايجاد  منجر همين دوگانگي ميان قالب مادي و محتوي ذهني و به نوعي فرهنگي است كه نهايتا

شايد بتوان گفت آنچه در جامعه ما موجب بروز چنين وضعي شده است . شود نامتوازن مياي  هجامع
ي ها هايي سنتي كه در برابر پايه مذهبي با شاخصاي  هجامع .جامعه ما باشد   بافت و ساخت اجتماعي

چنين وضعيتي كه .است عاجز ها و ناگزير از درك اين پايه دهد مدرنيته از خود واكنش نشان مي
شدت درگير خود ه را ب افراد جامعه  "ناخودآگاه"و "خودآگاه"ست عرصه ذهنين مبتالداجامعه ب

وت و چالش تفا. جامعه را به سمت ناگزيري كشانده است ،ضرورتآن كه ، و آنچه مسلم است كرده
وري  بهره. ين دوگانگي اجتماعي دارداها ايجاد شده است به نوعي ريشه در  كه ميان نسلاي  هگسترد

هاي  ضرورت، پتانسيل به ضرورت تبديل شده است و همين مدرنيته براي حيات انسانيعوارض  از

www.takbook.com



 بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

١٠٧ 

 

 سنتي باشند در سبات ارزشي كهنه وكه درگير منا ي اجتماعي جديد كه بيش از آنها ذهني گروه
حال و با اين تصوير . كند هستند را به نفع مدرنيته آزاد ميخردگرايي مدرن  تماس و كنش متقابل با

       .پردازم مي ايراني جايگاه اين دو در جامعه  درنيته وبررسي روال سنت و م بهذهني 

   گسست، تداوم و تحول

مفهوم واقعي و اصلي خود بيش از همه به وي مديون است در  هگل كه منطق ديالكتيكي در
سه و عصر روشنگري را مرهون  تحوالت فرانسه به مدرنيته در غرب، تحوالت منتهي  راستاي تشريح

حقيقت تز، آنتي تز و سنتز بعنوان سه پايه منطق  در. داند مي كتيكي حاكم بر اين جريانپايه ديال
چه از سوي وي چيزي  ديالكتيك هگل اگر. باشد مي همه دستگاه فكري هگل ديالكتيكي هگل، اساس

زيهاي سا  مفهومو است كه همه تفسيرهاجهت قابل تامل اما از آني فكري اش نبود؛ها نهزميفراتراز ساير
بر اين اساس هگل به نوعي يك دستگاه .طه منطقي استوار استهمين ضابايده آليستي هگل بر پايه 

تز،  در اين دستگاه گسست، تداوم و تحول در جايگاه .كند مي راي نيل به مدرنيته برپاديالكتيكي را ب
به اين سه  چه هگل صراحتاًاگر .شوند مي به مدرنيته منتهي  بروز تحوالت   آنتي تز و سنتز موجب 

توان اين سه گانه  مي اشو تعميم آن بر اساس منطق  اوگزاره اشاره نمي كند اما با كد يابي در انديشه 
همچنين  و »مدرنيتهباب  و مقاالت فلسفي در مجموعه نظرات« برماس درها  يورگن. احراز نمودرا 

جدايي دوران مدرن  ،گسست   نوعي  با اشاره بهمعتقد است كه هگل » آينده دموكراسي جهاني شدن و
، ن يك فيلسوف معتبر سند قرار دهيمعنواه برماس را بها  اگر اين سخن .كند مي و كهنه را نتيجه گيري

كند در  مي در اين صورت گسستي كه هگل بدان اشاره. را به دستگاه منطقي هگل ببريم آنبايد 
باشد نيز در  مي كه همان تحول اجتماعي مدرن از كهنو جدايي دوران   گيرد مي جايگاه تز قرار

در برابر تصور اول يا همان تز، يك تصور كمتر كلي مجردي كه همان برابر . نهاد جايگاه سنتز يا هم
عنوان آنتي ه تواند مكمل اين سه پايه ب مي و در اينجا تداوم. آنتي تز باشد قابل تعريف است   نهاد يا

وي . پردازد مي تشريح اين تئوري هگلي ماهرويان در يكي از آثار خود به تبيين وهوشنگ  1.تز باشد
، گسستن و از گذشته« :نويسد مي اختصاص دارددر بخش پاياني كتاب خود كه به مبحث گسست 

، بلكه ا آنها فاصله گرفتن ضد ارزش نيستمعارف، سنن، ادبيات و تاريخ را انتقادي نگريستن و ب
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ها را  بر اين اساس سنت 1».ستيابي به تداوم و در نهايت ايجاد تحول تاريخي استگسست تنها راه د
ي مكانيكي آنها را از اهميت خالي كرد و سپس براي نيل ها بايد اول با نگاه انتقادي نگريست، ارزش

در صورتي كه مداومت  پوسيده و كهن ي ها اين گسست از سنت. به آينده از آنها گسست حاصل كرد
اين تحول .خواهد شد داشته باشد و پايه تداوم را كامل نمايد در نهايت منجر به ايجاد تحول تاريخي

به معناي قطع نظر از  سنتهاي گذشته شايان ذكر است كه اين گسست از .استتاريخي همان مدرنيته 
د و با طي كردن مسير تداوم به يابن مي حقيقت جوامعي كه از سنتهاي كهنه گسست در. تاريخ نيست

توانند  مي رسند كه مي رهايي و آزادي ،شوند به نوعي خودآگاهي رسند و حقيقتا مدرن مي مي تحول 
، در تاريخ سير كنند و در خي و موانع ارزشي به گذشته بروندبه آن بدون تاثير مناسبات تاري ءبا اتكا

  . فتندوبند اجزاء اين ارابه افسون ني
بيش از هر زماني  –الگوي نامتوازن  - امروزه بدان مبتالست ايران شكل و الگويي كه جامعه 

حال مدرنيته جز با استقالل از سنت نمي تواند به هر .دهد مي ضرورت اين انفصال تاريخي را نشان
. شود  هم منجر به ايجاد الگوي مذكور ميبه بلوغ و مشخصأ پويايي برسد و عدم گسست از سنت 

 باشد از لوازم توفيق در مي نابراين گسست و شرايط انجام آن كه منوط به ايفاي نقش بازيگران مدرنب
صورت ايفاي رسالت تاريخي روشنفكران، انديشمندان و  اين مهم تنها در .باشد يمناسبات مدرن م

كه متعلق ...حاجي و  خدا، هستند در برابر ريش سفيد، كد كه عناصر انساني دوران مدرن روشنفكران
از آنجايي كه فاصله ميان روشنفكران نخبه در جامعه ما با توده .شود مي حاصل -اند به سنت گذشته

با فرض  .بايد بر ذهن توده مردم مشاهده شود  بسيار زياد است و مهمترين تاثير گسست اجتماعي 
خيزند  مي مختلف براز طبقات گسترش آموزش عمومي،  توجه بهازلحاظ منشاء و با« جوانقشر    اينكه

ه مسير جامعه ب تغييرجهت  هستند مهمترين نيروها 2»عنوان يك قشر شناور و قابل بسيجو از اين رو ب
از باورهاي  رسد تنها راه رهايي جامعه مي د به نظرشبا توجه به آنچه مطرح   3.سمت گسست هستند

 سازي جامعه از پاك و ها چالش طلبيدن ذهن تاريخي توده هاي مدرن به كهنه و ورود به ارزش
ي هاآزادي و عدالت تنها با برپايي چارچوب،دموكراسيدانيم؛ مي و نيك باشد مي هاي پيشامدرن نگرش
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 دچار تناقضات سطحي پردازد گاه مي سنتكه به ستيز با طورهمانايراني  .شوند مي مدرن محقق
هاي هميشه  تصاوير سنتي مثل انسانرغم اين كه باورها و  علي .بازد مي اين تضادها رنگ وشود  مي

به همين ايراني توان رنگ و بويي از عالقه  كشد، اما مي مي روند را به چالش مي گناهكار كه به دوزخ
با ديدي انسان . كشد مي او نگاهي مدرن دارد و مانند يك انسان مدرن دوزخ را به چالش. ديدرا سنت 

وقتي كه در دنياي جديد . برد مي در گذشته را زير سوالگرايانه و تقدس زدا اين تصوير تنيده شده 
كه در اديان  ايمان، به جاي خدا، به انسان است چرا بايد او را گناهكار طبيعي دانست؟ مگر نه اين

د همين انسان معيار ست كه انسان موجودي معصيت كار است اما در فرهنگ جديا كهن اعتقاد بر اين
هر روز دعا نمي خواند، چون بر خالف گذشتگان زندگي اش را در  ايراني امروزي .همه چيز است

كند كه  او ديگر تصور نمي. داند گرو عوامل ماورايي نمي بيند و تماماً آن را نتيجه تالش خود مي
او رو به آينده . ها گامي به جلو برنداشته است و بيشتر در جهالت خود فرو رفته رغم تمام تالش علي

قياس با عيت مطلوب تري هستم با اين كه درگويد كه در قياس با گذشته در وض مي كند و حركت مي
انديشد كه خود بايد همه چيز را  مي منتظر ظهور كسي نيست چون. باشم مي آينده در وضعيت بدتري

با همه اطميناني كه   . پس نيازي به ناجي ندارد كه او را ببخشايد. تجربه كند و به همه چيز دست يابد
موجودي است كه بر خالف گذشته ايراني امروز . انسان مدرن به خود دارد اما باز هم سرگردان است

از كاركردهاي سنتي كه براي زن قائل هستند ايراني امروز  زن. گويد مي و با جسارت از عشق سخن
دواج، باروري، پرورش فرزند از(ي زيستي ها او ديگر خشنودي زن مدرن را در كاركرد. كند فرار مي
 :به عشق، نامطمئن، بي اعتماد و بي ثبات است زن ايراني بر خالف گذشته نگاه .داند نمي) و مادري

ديگر  اي هخورد و لحظ مي از انبساط آن ترك اي هلحظ. زود گذر استاز ديد او عشق مردان امروزي 
بايد وارد اين . ديراز دنيا ب در نمي توانديگ. خواهد مي ايراني امروزي تجربه ي زيستن. شود آب مي
چون صفر در تفريق و جمع و «ديگر ايراني زن مدرن . دايزمبياد و تجربه بودن و زيستن را وجهان ش
دارد،  مي او گر چه سر در گم و متزلزل است و هر گامي كه بر. حاصلي پيوسته يكسان ندارد» ضرب

ردن به معني اشتباه ك. مدرن خبط و اشتباه قابل پذيرش استشود اما در دنياي  مي شايد دچار اشتباه
جاي برخيزي اما باز هم از.دمي را نشان بدهيشكست بخوري و نقاط ضعف آاينست كه شك بكني،
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آفرينش تصويري  دمدمي مزاج، خام دست و در حال فرم بخشي وايراني زن امروز . و حركت كني
نگاهي زميني نگاه ايراني امروز، غالباً  1.روشي نو است حال تجربه كردن دنيا به اما در. تازه است

از تقدس گاهاً او . زيد مي كند كه روي خاك مي داند و اظهار ت و خود را متعلق به اين دنيا مياس
 ز را زميني و عقالني جلوه ميو با رها كردن تار و پودهاي الوهيت همه چي گيرد مي كمي فاصله

به دنبال جهاني  ايراني امروزه 2آسمان از خدايان تهي شده است، :گويد مي همان طور كه دوركيم.دهد
ايراني . كند مي و او به مدد استعدادهاي خود است كه حركتاست كه با مشاهده قابل دسترس 

با اين كه با از دست دادن ايمان خود به نوعي افسردگي و كاهش سرزندگي هم چون افت  امروزي
در همه چيز . كشد مي را به چالشبه تدريج مسايل ماورايي و حتي خدا ا ام 3دما اخالقي رسيده است،

 يش از اين احساسكند به آنچه كه تا پ مي ترديد. كند و اين شك شروع يك حركت است مي شك
نون در پي همه چيز به آيد و او اك مي چشمان او از آسمان به زمين. ها وجود دارد كرد در آسمان مي

يي ها گريزد و به چراغ مي از روشنايي كه دين براي او داشتهايراني امروزي . در زمين استجاي ايمان،
نامد و و درست است  مي هستي را هستي بيمار. نيست اي هبه دنبال هيچ اوج قل. برد مي نامطمئن پناه

ايراني در زندگي روزمره  4.دود و سرگردان است مي رسد اما باز هم به دنبال همين هيچ مي كه به هيچ
ايراني امروزي گرايي در  همين فرد. در پي هويتي فردي استگويا دهد كه  خودي را نشان مياش 
. همانند انسان مدرن تنهاستاو.كندمي قدسي كه جمع گراست گريزان  چيزهراز سنت و كه او را است

روزهاي سالم «از روزهاي گذشته، او با حسرت . زند مي خود فريادزندگي روزمره و اين تنهايي را در 
. روزهايي كه بويي از مادر، خانواده و جمع دارند. كند ياد مي» روزهاي جذبه و حيرت«، »رسرشا

، مبناي تنظيم روابط اجتماعي، جامعه ايراندر . مفهوم مدرنيته سخت با فرديت گره خورده است
 از آن جايي كه رشد فرد.تبه هويت فردي و شخصيت مستقل استوجه خالف گذشته امروزه بر

زنان  در نسبت به مردان، شود شاهد تحولي وسيع تر نقش جنسي آنان مي گرايي در زنان باعث تغيير
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با يافتن  ايراني امروززن 1.(...)نمي دهند شدن تغيير با فردگرا مردان نقش جنسي خود را .هستيم
سنتي جنسيت خود را كنار زده و به هاي  هويت فردي ديد متفاوتي به جسم خود پيدا كرده و نقش

گرايي به معناي استقالل اقتصادي، خودآگاهي زنان و پايان  اين فرد.دنبال جايگاه جديدي است
بخشيدن به نگاه به زن صرفاً به عنوان مادر، همسر و جنس دوم و به رسميت شناختن تسلط و تملك 

مواجه  ها گويد و ما با نسبيت مي قطعيت سخن ايراني امروزه كمتر از . استيش زن بر بدن خو
هاي جامعه  برابر تمام امواج سختي به عنوان يك زن و يك انسان در. او عصيان گر است .هستيم

همان طور كه بحران هويت انسان مدرن را به . به باور و يقين نرسيده است اما.خود طغيان كرده است
اما دنياي اطراف  .خواهد آزاد باشد مي .كند مي كشد، با قطعيت و مطلق انگاري هم مبارزه مي ترسيم

.پس با آن ستيز ميكند. نمي گذارد او
2

قهرمان پرور و اسطوره ساز  از ديگر سو اما ايراني همچنان 
 در حالي است كه ايراني امروز اين در .اوست نشدگيي مدرن ها اين اسطوره داشتن از نشانه. ستا

گرچه  .گشودن بسوي آنچه كه نمي شناسد اما طالب آنستحال بال  در سنتهاست، حال كشمكش با
 زندگي امروزي ايرانياني ها برخاستن براي او دشوار نيست و اين از ويژگي اماخورد  مي گاه شكست

  3.است

   ي مدرنيته ايراني با مدرنيته جهاني مقايسه

اي، شيوه مناسبي باشد؛  رسد شيوه مقايسه مي اگر بخواهيم مدرنيته در ايران را بررسي كنيم، به نظر
  . يي داشته استها يي داشت و در جامعه ايران چه ويژگيها ته در غرب، چه ويژگييعني ببينيم مدرني

يكي اين كه جهت پاسخ به نيازهاي فرهنگي و تمدني : مدرنيته در غرب سه خصوصيت داشت
پاسخ گويي مسايل خودش به وجود آمد و حاصل تأمالت متفكران و كنش گران جامعه غربي براي 

و ابعاد مختلف مدرنيته است كه در غرب، در طول زمان يكي پس از ديگري  ها ويژگي دوم، اليه. بود
ي عميق فرهنگي و معرفتي در حوزه فلسفه هنر بود؛ چون هنر ها مرحله ابتدايي آن، اليه. شكل گرفت

ها هم زمان از رنسانس يا اين. ر دارندكا بعاد معرفتي سر وو ادبيات با فلسفه و اين گونه امور، همه با ا
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بعد از . گردد مي عنوان يك فيلسوف مدرن شروع شد آغازشود مدرنيته با دكارت ب مي كه گفته 17قرن 
پايان قرن ( ،1789از انقالب فرانسه كه در . گيرد مي ج ابعاد تكنولوژيك آن و صنعت شكلآن به تدري

يعني سنگر سياست و قدرت، ؛كنند مي ياد» عرصه سياستانقالب مدرنيته در «عنوان رخ داد، ب) 18
، مدرنيته امكانات و 19كند، و بعد هم در قرن  گري است كه مدرنيته آن را فتح ميآخرين سن

استعدادهاي دروني خود را به فعليت رسانده و چون نمي تواند به خاستگاه خويش محدود شود و به 
سوي ه ود خود، به بيرون پاي گذارده، باج دارد، از خانه وجتعبير هيتلر به فضاهاي تنفسي جديد احتي

ل با ، با يك مدرنيته فعليت يافته و كام19آيد؛ از جمله جامعه ايراني در قرن  مي كشورهاي غيرغربي
براي خود  هايي كه ظرفيتتوجه به با كه  اين مقطع استعمار است، در.شود مي ابعاد مختلف، مواجه

كند و اكنون هم مسأله جهاني شدن را كم  مي هاي ديگري براي خود درست ظرفيت 20در قرن  .دارد
شاخص سومي كه بايد به آن بپردازم، اين است كه مدرنيته در غرب با دين . دكن مي و بيش مطرح

، كه بحث اصالحات و بازسازي ديني 19ستيزيِ آشكار آغاز نمي شود؛ فقط در يك مقطع از قرن 
ما در ايران چه حال بايد بدانيم كه . فته شود، دين ستيزي بوده استشود، ممكن است گ مي مطرح

  يم؟ ا هوضعيتي را داشت
آيا مدرنيته، ويژگي اول را در ايران دارد؛ يعني براي پاسخ گويي به نيازهاي داخلي ايران به وجود 

 .ستزمينه ساز پاسخ به سؤال فوق ا 13و  12؟ بررسي وضعيت اجتماعي ايران در قرن ه استآمد
كه در غرب كليسا بر حوزه اقتدار بود؛ اما در ايران، تشيع و روحانيان و دين در موضع اشاره كردم 

د بود و شاه همواره خانِ خانان بو وانينخالف غرب قدرت در دست خ ن جا براي. ضعف قرار داشتند
تعامل ميان پادشاه و علما ها قرار داشتند؛ البته از صفويه به بعد، نوعي و روحانيان و علما در مقابل آن

واقع شد و نيروي مذهبي فرايندي را براي نزديك شدن به قدرت هم در صحنه عمل و هم در صحنه 
ي فقهي بعد از صفويه، به تدريج اين مسأله بيش تر مورد ها انديشه و نظريه آغاز كرد؛ يعني در كتاب

صورت جدي وجود داشت؛ پس ويژگي  هم چنان ميان اين دو به ها گيرد؛ اما رقابت مي بررسي قرار
بحث دوم در اين باره، .اول مدرنيته در ايران، درست عكس آن چيزي است كه در اروپا وجود داشته

آيد كه علت اين مسأله، حضور دو  مي با رجوع به تاريخ به دست. عامل طرح مدرنيته در ايران است
آشنايي ما با مدرنيته، درست عكس آن  .شويم مي ها آشنايه جديدي است كه ما ناگهان با آنهمسا
و مباني عميق فكري اش توليد شد؛ اما ايرانيان  ها جا با زمينهآن. ي است كه در غرب اتفاق افتادچيز
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: ديدند ها هنگام آشنايي ناگهاني با دو همسايه قوي در شمال و جنوب خود، مدرنيته را در چهره آن
ي سيزده ساله ايران و روس ها جنگ. تزاري در شمال دولت انگلستان در هندوستان و دولت روسيه

ي مواجهه جدي ما با غرب ها كه برتري باالي قدرت نظامي روسيه را به اثبات رساند، اولين صحنه
، در ايران )قدرت و نفوذ سياسي( رين چيزي كه در غرب جلوه گري كردجديد بود؛ يعني درست آخ

يم، جاسوس فرستاديم تا ببينيم خواستيم عميق تر پيش بروسپس هنگامي كه . ابتدا خود را نشان داد
نه تنها در . گذرد، و بدين ترتيب فن آوري غرب را به عنوان باطن و روح غرب ديديم مي جا چهآن

ي ايرانيان با ها نخستين رويارويي«در كتاب . صدر مشروطه، بلكه حتي امروز هم همين تصور است
كند،  مي بينيم كه وقتي ايشان دو رويه را ذكر مي ه آقاي حائرينوشت» دو رويه تمدن بورژوازي غرب

داند؛ حال آن كه واقعا استعمار، ظاهر غرب نيست،  مي يك شيوه را استعمار، و ديگري را تكنولوژي
ي عميق تر، ها تكنولوژي ظاهر غرب است و باطن غرب، انديشه. استعمار زاييده بيروني غرب است

گذرد، باطن  مي تي شناسي اوست؛ يعني هنوز هم كه صد سال از مشروطهفلسفه انسان شناسي و هس
پس مدرنيته  .غرب از نظر كاوش گران اجتماعي و فرهنگي ما دور است و مورد توجه قرار نمي گيرد

ي عميقش ظهور ها در ايران، درست عكس جرياني است كه در غرب اتفاق افتاده؛ يعني ابتدا اليه
شود و ناخودآگاه در يك حالت خواب آلودگي ماست كه به  مي ظاهريش وارد يها كند؛ بلكه اليه نمي

 ي اوليه ايران هم چون دارالفنونها دانشگاهدر بررسي . كند مي فضاهاي معرفتي و علمي مان نفوذ
كه نظام علمي مان ؛ نگاه ايرانيان به علوم غربي، يك نگاه فن آورانه است؛ حتي اخيرا هم بينيم كه مي

يعني نگاهش وري در عنوان آموزش عالي بيايد؛امثالً بايد بحث فنكه كند مي احساسدارد، قصد تحرك
ويژگي سوم . به ايران آمداي  هبه هرحال غرب از چنين زاوي.بيش تر به همين بعد مسأله متمركز است

اما به نظر بنده هويت مدرنيته در غرب، يك هويت كامالً ضد ديني بود؛ . مدرنيته، دين ستيزي است
ي مختلف، كالم جديد غرب و ها در سده. ي عميق دين را آغاز كردها بازسازي ديني و حذف اليه

بود كه با حاكميت حس  19خواني كردند؛ در سده  هاي معرفتي، ديانت را باز مسيحيان با جريان
 ،20گرايي، كمي سكوالريسم عريان و دين ستيزي شمشير از رو بسته به وجود آمد؛ حتي در سده 

آيد، از ابتدا با  مي هنگامي كه مدرنيته به ايران. شود مي ي آخر اين مسأله كم رنگها مخصوصا دهه
كوشيدند مسيري را بروند كه در غرب طي  مي منورالفكران در ابتدا. شود مي دين ستيزيِ آشكار شروع

 گويد كه مي شده؛ مثالً ملكم خان نوشتن تاريخ اسالم را شروع كرد يا آخوندزاده به ملكم خان
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خواهد مثل او، صريح و كفرآميز سخن نگويد؛ اما نتوانستند چنين كنند و رابطه دين و مدرنيته به  مي
اين ربي غكشورهاي اختصاص دارد و در ديگر تحقق نيافتن اين مسأله، به ايران .سرعت خونين شد

داشت كه اي  هعمدنقش  غناي مسايل اعتقادي تشيع، فلسفي و تفكر معنوي، حضور. نيستگونه 
را » الميزان«ما در ايران . سوي نوعي سازش ظاهري بين مدرنيته و اسالم نيامدندن فرهنگي ما بنخبگا

تفكر مذهبي در اين  اين دو كافي است كه نشان دهد چرارا؛ مقايسه بين » المنار«داريم و اهل سنت 
كشورهاي اسالمي تا حدودي موفق  جا نتوانست سازش ظاهري را با مدرنيته ايجاد كند؛ اما در ديگر

.بود
 ارزشراي ما به معناي ارتباط ساختارهاو توان اذعان داشت كه جهاني شدن ب مي از نگاه ديگر1

هاي جامعه ايراني و جهان به اصطالح غرب با جهان ايراني  هاي جامعه جهاني با ساختارها و ارزش
جهان خوب و بد، جهان  :دوگانه بيني بنا نهادبر پايه ) متدولوژي(ته ايراني؛ روش شناسي مدرني.است

در اين نظام فكري، همه چيز در ... هاي جهاني و ملي ارزش....سنتي و مدرن، انسان خوب و انسان بد
در واقع تضاد سنت و مدرنيته .برابر هم قرار گرفت؛ بدون اينكه امكان آشتي بينشان وجود داشته باشد

آيا جامعه .عي و سياسي جامعه ايراني طي دو سده گذشته بود ؛رويكرد غالب بر همه ادبيات اجتما
با توجه به مباني و متدولوژي و نظام فكري  ؟كند مي تيابي به زندگي مدرن حركتايران در راستاي دس

فوق ؛ جامعه ايران با جامعه جهاني در تضاد است ؛ يعني در اين سمت جهان سنتي و در سمت ديگر 
ما را اساس پارادايم بين سنت و مدرنيته نظام معرفتي طراحي شده  بر .ت جهان مدرن قرار گرفته اس

پارادايم سنت و ( نگاه از اين منظر. سازد مي تاوردهاي خودي متمايلبه داوري براي رد تمام دس
 ي متعددي را به رويمانها ، راه حلبومي و ايرانيبه رابطه بين ارزشهاي جهاني و ارزشهاي ) مدرنيته

كه در اين رويكرد وضع . يكي از آنها ليبراليزمي است كه غرب گرايي را در خود دارد. گشايد مي
تا چيزي به نام جامعه جهاني و جهاني . رود مي موجود و هر آنچه در زندگي ايراني وجود دارد از بين

هاي جهاني در برابر  و صف آرايي ارزش پاسخ ديگر قطبي ديدن نو و كهن. دشدن صورت گير
در يك طرف انسان سنتي قرار دارد كه اگر فهمي دارد از جهان ديگر .بومي و ملي است هاي ارزش

كند و درك او مربوط به  انسان مدرن است كه در دنياي عيني زندگي مي است؛ و در طرف ديگر
ي آن اعم ها همه حوزه كشمكشي است كه در محصول اين دوگانگي جامعه در. زندگي معاصر است

                                       
 .1388 ، پارسانيا، حميد6مجله آموزه، شماره  1

www.takbook.com



 بررسي تقابل يا تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران

١١٥ 

 

اما فارغ از پارادايم تقابل سنت و مدرنيته ، نگاه  .مذهب رودررويي وجود دارد فرهنگ، سياست، از
بايد گفت  .داند مي هاي محلي و بومي هاي جهاني را در تعامل با ارزش ديگري نيز هست كه ارزش

 در زندگي روزمره مردم ارزش.برويمتوان ديد كه سراغ زندگي روزمره ايرانيان  مي اين تعامل را زماني
؛ و با هم كنند مي دارند و با همديگر زيست هم تعامل ؛ بااني و ارزشهاي بومي به جاي تقابلجه هاي
هم  چند وجهي و داراي تنوعي در گانه و سنت و مدرنيته چند وضعيت واقعي ارتباط. آيند مي كنار

صف آرايي و قطب بندي جدي  ها براي مثال در زندگي تهراني .تنيده و تفكيك ناپذير از هم هستند
ي مذهبي و سكوالر ، معتقد يا بي ها توان ديد؛ آدم مي زشتي و زيبايي را در كنارهم. اي مشهود نيست

 زندگي بطور مسالمت آميز كنار هم همه در )جمله فيلم مادر هاي منتخب از فيلم با تاكيد بر(اعتقاد 
ي فرهنگ ها شان و دادها ورها و سنتت كه بين باتوان ياف مي در اين جامعه حتي بسياري را .كنند مي

زندگي روزمره ايراني در جايي به نام شهر و در . جهاني پيوند و ارتباط سازگاري برقرار كرده اند
ي ها و مؤلفه.....، اخالق، زيبايي شناسيرن شكل گرفته است كه در آن رسانه، تكنولوژي، دينجهان مد

ژي دوگانه د بر زندگي روزمره ايراني داورهاي نخستين كه متدولوبنابراين، تأكي .آنها وجود دارند
توان داراي ثباتي ديد كه بر  مي پس جامعه ايراني را .كشد مي قدآوردند، به نسنت و مدرنيته را پديد

پايه اصلي هويت فرهنگي ايراني بنا شده است كه نسبت به دين و خانواده و فرهنگش كه سنتي است 
   1.؛ چرا كه در جامعه تعامل رخ داده و سازگاري به وجود آمده استبسيار پايبند است 

  در ايرانمدرنيزاسيون 

، و تركمانچاي )1813(تحقيرآميز گلستانيران از روس و امضاء دو معاهده هاي غم انگيز ا شكست
يران را برانگيخت تا در پي يافتن علل واقعي برتري نظامي غرب اعباس ميرزا و نخبگان  ،)1828(

اعزام گروهي از ايرانيان به لندن براي يادگيري . برآيند و جريان مدرن سازي ايران را به راه اندازند
علوم نوين و اقداماتي كه اين گروه در بازگشت به ايران انجام دادند سرآغاز شكل گيري نوسازي در 

يل به فرانسه اعزام نفر براي تحص 42بزرگترين گروه ايرانيان شامل  1859/1275در سال . ايران است
 7000تربيت بيش از اين مدرسه با .تأسيس كرد اميركبير دارالفنون را1849/1265در سال  2.شدند
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يران ا تر از آن انديشه مدرن در مهم ژي وتكنولو گام مؤثري در انتقال علم وكرده علوم نوين  يلتحص
 ،به فرنگ) 1900(مظفرالدين شاه و بعد )1889، 1879، 1873( سفرهاي ناصرالدين شاه .ايفا كرد

شايد نقش  .نان را پذيراي تحوالت جديد نمودچشم رهبران سياسي ايران را به غرب گشود و آ
رحيم طالبوف عبدال ،)1906-1832( ملكم خان ميرزا نويسندگان و روشنفكران عصر مشروطه مانند

بيش از عوامل  "ابراهيم بيگسياحت نامه "زين العابدين مراغه اي، مؤلف  ،)1911- 1834(تبريزي 
هاي  ماحصل تالش. ديگر در تعيين و تعريف ماهيت نظري مدرن سازي در ايران مؤثر بوده اند

هاي طبقه جديد  ناليسم ايراني بر پايه كوششاسيوگيري ن و شكل )1906(مذكور انقالب مشروطه 
نخست انديشه  :پايه دو عنصر اساسي استوار بود مشروطه بر ناسيوناليسم عصر .روشنفكران است

دستيابي به ترقي و پيشرفت مطابق آنچه اروپا تا آن زمان حاصل كرده بود، دوم احياء فرهنگ ايران 
از منظر ملي گرايان آن عصر، علت عقب ماندگي . پيش از اسالم به منزله بديلي براي فرهنگ اسالمي

بنابراين . فات و موهوم انديشي حاكم بر ذهن و زبان ايرانيان بودايران غلبه فرهنگ عربي اسالم و خرا
گامان ناسيوناليسم ايراني بايد از  از زمره پيش. دانستند مي آنان مدرن شدن را با غير ديني شدن همراه

از ميرزا عالوه بر اين دو،. نام برد)1878-1812(علي آخوندزاده  جالالدين ميرزاي قاجار و ميرزا فتح
هاي  ناليسم ايراني از كاستيناسيو .توان ياد كرد نيز مي) 1895(ني و مستشارالدوله ن كرماآقا خا

برد و در عين حال پيامدها مثبت فراواني نيز براي شكل گيري مدرنيته ايراني به دنبال  مي فراواني رنج
احياء فرهنگ . مهمترين كاستي ناسيوناليسم ايراني رمانيتك و غير واقع گرايي بودن آن بود. داشت

ايران باستان، كه اجزاء ناچيزي از آن براي امروز به شكل اصيل آن باقيمانده، تنها رويايي نوستالژيك 
نكته ديگر آنكه، ناديده گرفتن فرهنگ شيعي از فرهنگ ايراني . بود كه هرگز تحقق پذير نخواهد بود

ديگر ناسيوناليسم ايراني تكيه بر  همچنين مشكل. از هويت ايراني است اي هدر اصل ناديده گرفتن پار
 كه با روح دموكراسي و مدرنيته در عرب ستيزي است، نه ضد سامي گري وپرستا ي نژادها انديشه

يش، ناسيوناليسم در شكل گيري و پي ريزي مدرنيته ايراني سهم ها رغم كاستي اما علي .تعارض است
عناي مدرن آن پس از مشروطه و روي ملت به م -شكل گيري نخستين دولت. سزايي داشته استه ب

حاكم بر ايران را برچيند و ساخت سياسي  اي هو قبيل اي هكار آمدن رضا شاه كه توانست ساختار عشير
ما امروز از دولت مركزي مقتدر مبتني بر . ملي را جايگزين كند، از پيامدهاي همان ناسيوناليسم بود

مند هستيم، و منافع ملي نه منافع قبايل تعيين كننده سرنوشت ه انديشه حاكميت كليتي به نام ملت بهر
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ترين  يكي از مهمكه مختاري سياسي در چارچوب انديشه ملت،  چنين وضعيتي يعني خود. ماست
ملت مدرن از اركان مدرنيته  - در اروپا نيز پيدايش و توسعه دولت. شود اركان مدرنيته شناخته مي

يي ها نگاهي به وضعيت كشور .سه به تدريج تمام اروپا را فراگرفتبوده است كه پس از انقالب فران
آن  يا كشورهايي كه معناي وحدت ملي در مانند افغانستان، حاكم است، اي هكه در آن ساختار قبيل

ي قومي در آن داعيه استقالل طلبي دارند، مانند كردها در عراق و تركيه، ها گروه استحكام نيافته و
ناليسم ايراني براي دومين پيامد ناسيو. سازد مي سعه حاكميت ملي در ايران را آشكاراهميت و ميزان تو

ي عيني ملي بوده است، ها بسط مدرنيته در ايران، شكل گيري و بسط گفتمان مليت در قالب نماد
اين گفتمان با سياست .گفتماني كه رشته پيوند ميان تمام ايرانيان از هر قشر، قوم و قبيله بوده است

ي ارتباط ها همسان سازي فرهنگي از طريق مدرسه و آموزش و پرورش نوين، آموزش عالي، رسانه
هاي بنا ما زبان فارسي،ه امروز.تثبيت نمايدتوانسته است بنيان فرهنگي ملت را...جمعي و مطبوعات و 

ند ميناتور، و صنايع ملي مان ها شناسي، رسوم و آيينهاي ملي مانند نوروز، هنر آثار باستان تاريخي،
اي از سرزمين  بافي را همانند مرزهاي جغرافيايي و منابع و معادن پاره ليازني و ق منبت كاري و قلم

آنچه .سراغ داريم كمترما در ايران از مدرنيته توان اذعان داشت كه  مي به طور كلي 1.شناسيم مي ايران
مدرنيزاسيوني كه به . مدرنيزاسيون بودگسترش يافت نه مدرنيته كه سال اخير طول صد ايران در در

بنا به تعريف مدرنيزاسيون از باال . شود و به تجدد بيشتر نزديك است مي عبارت ديگر توسعه خوانده
مدرنيزاسيون در . گيرد مي تجدد از پايين و توسط يك حركت اجتماعي صورت اماو توسط دولت 

مين امر به تدريج اما ه. نيازهاي وافر سرچشمه گرفتشد و از   ايران از تحول در امور روبنايي آغاز
و تاريخ دقيق مدرنيزاسيون پروسه چگونگي آغاز.كشور رواج داداي را در هشي تازارزعناصر فرهنگي و

 1823- 1789ميرزا  بهنام از آغاز دوران عباس جمشيدهاي  به پژوهش ءدر ايران را ميتوان با اتكا
وسيه در اوايل قرن نوزده، دولت ايران در انديشه تغييرات جدي در پي شكست ايران از ر .تلقي كرد

شد كه عباس ميرزا   اين كار به آنجا كشيده. در ساختار ارتش خود شد و رابطه با غرب تسهيل يافت
در دوران رضاشاه .سپس برخي آثار غربيان را ترجمه كرد. دست به ارسال دانشجويان به اروپا زد

سربازي را  رضاشاه براي نخستين بار شناسنامه صادر كرد،. تر شد اين جريان جدي 1941- 1921
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اين تحول سازمان . ها را در ايران بنا نمود اجباري كرد، دانشگاه تهران را تاسيس و سدها و جاده
اين تحوالت كه همگي از باال صورت گرفته . اداري و اقتصادي ما را نيز به تدريج دگرگون كرد

گرايي از پايين و از درون جامعه راه  اما پا به پاي تحوالت از باال، جنبش تجدد .مدرنيزاسيون نام دارد
نهضت مشروطه و انديشمندان اين نهضت به قول فريدون . را براي نگرشي جدي به غرب گشود

  1.آدميت از راهبران اوليه فكر نوگرايي و تجدد در ايران بودند
  

  اني ايراني زندگي روزمره

 ها به صورت تقابل سنت و مدرن رويارويي نسلتوان در قالب  مي ايرانيان راي  زندگي روزمره
هاي  دير زماني است كه موضوع سنت و مدرن و تضاد بين آنها به يكي از چالش .خالصه نمود

اساسي جامعه ما بدل شده است و بايد از آن به عنوان يكي از مهمترين عواملي ياد كرد كه موجب 
ه به در هر جامعه، نسلي ك.كند مختلف شده و شكاف بين آنان را تشديد ميهاي  تقابل بين نسل

سازد و نسلي كه از تعامالت جديد  افراد سنتي را مشخص مي گويد، تعامالت گذشته پاسخ مي
الت مشتركي نيز دارند اما هر دو نسل، تعام .2شود آنها تحت عنوان مدرن ياد ميكند، از  پيروي مي
. سازد نياز نمي طور كامل از سنت و مدرن بييك را بتعامالتي كه هيچ.شودفته ميناديده گركه معموالً

بخشي كه به فصل مشترك  ;شود اين بخش از قضيه همواره از طرف هر دو گروه ناديده گرفته مي
 آنها معموالً هر يك سنت يا مدرن را پديدهاي اجتماعي.گردد مي تعامالت افراد با گستره واقعيت بر

اشتباهي كه آنها . توان يكي را به نفع ديگري حذف كرد تغيير بينش يا آگاهي مي كه با انگارند مي
كه،  در حالي.دانند درن ميست كه بينش يا آگاهي را علتي براي تحقق سنت يا مشوند آن مي مرتكب

به  خود معلولي است همچون سنت و مدرن كه از علتي ديگر ا،ه خت،آگاهي و بينش مبتني بر آنشنا
تغيير شناخت و بينش از طريق آگاهي عامه صورت . شود نام نوع تعامل و شرايط تعاملي ناشي مي

تغيير شناخت و بينش، بخشي بزرگ از واقعيت . گيرد تا با نصيحت و گفتار به توان تغييرش داد نمي
 و معلولخيزد  مي خود بر دنياي پيرامون ماست، واقعيت به اين مفهوم كه از شرايط تعاملي خاص

هنگامي كه ماشين وارد زندگي بشر . دهد هاي خاص خود را تحت عنوان مدرن و سنت بيرون مي
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 و دستاوردهاي نوين ها كند كه برنامه عرصه زندگي عامه تحميل مي شود تعامالت جديدي را به مي
. ه نكنندآورند، چه افرادي با آن مخالفت كنند و چ مي جديد پديد خود را در قالب شناخت و بينشي

تبع  جديد و به ما هنگامي كه عنصري مثل ماشين را وارد عرصه زندگي خود ساختيم، شرايط تعاملي
اي وجود نداشته  آن، شناخت و بينشي نوين را در افراد پديد آورديم، حتي اگر هيچ كشور خارجي

بسياري از افراد هر دو نسل  1.باشد كه آن را تبليغ كند تا از آن به عنوان اشاعه دهنده مدرن ياد كنيم
كنند سنت و مدرن در حافظه افراد موجودند و افرادي كه در حافظه به سنت تمايل دارند، از  مي تصور

در حالي . اند نصيب كنند، از سنت بي نيازند و آنهايي كه در حافظه خود به مدرن استناد مي مدرن بي
ند كه از  ي ذهني برخوردارها از برنامهاي  هكه، هر يك از دو نسل مذكور، به ميزان قابل مالحظ

كنند،  افراد هر دو نسل تصور مي. اند شوند كه پديد آورنده هم سنت و هم مدرن تعامالتي ناشي مي
يكي از دو پديده سنت يا مدرن بايد تغيير كرده به طوري كه به نفع ديگري كنار رود، و آنها 

هر دو موجودند به خاطر آن است كه هيچ يك به  يي براي يكديگر هستند كه اگر هنوزها جانشين
 مدرن"و  "گرا سنت"هايي با اين دو ديدگاه را افراد و گروه .ور قطعي پيروز اين نبرد نشده استط

گري مقدور است و اين نحوه تفكر حذف و دفع يكي به نفع دي آنهايي كه در تصورند،. ناميم مي "گرا
مدرن، خود را به شكل اجتناب ناپذير در مقابل هم تصور كنند عمل منجر به آن ميشود كه سنت و  و

بيني فردي  عليه جهان بيني جمعي را در مقابل و و همين شيوه از تفكر و عمل است كه جهان
شود كه دگرانديشان و نخبگان جامعه ما به جوامعي  دهد و موجب مي دگرانديشان و نخبگان قرار مي

اما آيا چنين تقابل و تصادمي اصالت دارد يا برطرف . جذبشان كنندسوق داده شوند كه به جاي دفع، 
 ;سنت و مدرن به عنوان بخشي از تعامالت همواره وجود داشته و وجود خواهند داشت است؟ شدني

چرا كه علتشان كه تعامالتي متفاوت با يكديگر و مربوط به حوزه متفاوت هر يك از آنهاست مدام 
به عبارت ديگر، هم سنت و هم مدرن  2.ود را همواره پديد خواهند آوردهاي خ وجود داشته و معلول

حاكم، دست به  هر نسلي كه به اقتضاي انواع شرايط تعاملي. شوند مي مدام از نو زاييده و آفرييده
 سازد كه در قالب سنت و مدرن بيرون داده مي يي را در ذهن درونيها زند، مدام برنامه مي تعامل

ديگر  گري به تعاملگر تعامل از نسل به نسلي ديگر و از هر يگركنار يكد ديگر و دربا يكآنها . شود مي
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از جمله نكات مهم .رگز برنده و بازنده نخواهد داشتاين همجواري است كه ه وشوند، از نو زاده مي
نسل ذيري جامعه پ الگوهاي تربيتي، پرورشي و ايراندر جامعه ديگر زندگي روزمره ايرانيان اين كه 

هاي زندگي را در خانه و  بلكه دستاوردهاي نسلي كه مسئوليت نمي يابد، مشاركت او تحقق جديد با
به بيان ديگر، نسل . گيرد مي جامعه به عهده دارد، به شكلي حاضر و آماده در اختيار نسل جديد قرار

گاه بدست كرده و آنهاي گذشته، امكان تجربه در همان شرايطي را كه خود پيش از آن، تعامل  يا نسل
دستاوردهاي  تنها كارهايشان، تصميمات و ت پذيري دردهد و با عدم مشاركآورده، به نسل جديد نمي

ب و خود را كه حاصل تجارب و تعامالتشان است و در حقيقت نقطه پاياني و دستاورد آن تجار
. دده سل جديد قرار ميماده دراختيار نعنوان شناخت و رفتاري حاضر و آضروريات آن بشمار رفته، ب

هايي است كه نسل پيشين تجربه كرده  ها، رفتارها و انتخاب آن شناختبنابراين نسل جديد تنها ناظر
شود و بدان سبب  مي ها و ضوابط حاكم بر واقعيت ارزيابينسل گذشته به عنوان مالك آنچه در. است

گذشته است كه اگرآن تجارب و نسل با ارزش است و تنها به آن جهت پديد آمده كه حاصل تجارب 
ين روي، ااز  .ر و انتخاب نيز تحقق نمي يافتنداين معيارهاي شناخت و الگوي رفتاتعامالت نبودند،

حال دارد، به نسل جديد نمي دهد،  مشابه را كه خود در گذشته واي  هچون نسل گذشته امكان تجرب
نمي كند كه به شناختها، رفتارها و معيارها به همين سبب نسل جديد به هيچ وجه تعامالتي را تجربه 

 .هاي نسل گذشته منتهي شود و گزينشهايي با مالك
روي نسل جديد همواره توسط نسل  از همان1

اما علت چنين دستاوردي .است ي و غيرواقعييعيارهايي روياگذشته محكوم به بينش و انتخابهايي با م
ا عدم جامعه ماست كه ب جامعه پذيري در ربيتي وآيا عاملش، چيزي به جز الگوهاي سنتي ت ؟چيست

را به نسل جديد نداده تا خودشان تجربه و تعامل كرده و از آن روي  مشاركت نسل جديد، اجازه آن
  ؟خود بشناسند و انتخاب كنند
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   تحقيق فرضيه هاي :بخش سوم

تمركز داشته و  ايرانسينماي  80تا  60يها هاي دهه بر ساختار فيلماست كه  تحقيقياثر حاضر 
تقابل يا گذار از سنت به مدرنيته در زندگي روزمره ايرانيان با تمركز بر درصدد نشان دادن تعامل، 

ي سنت، مدرنيته و تقابل و تعامل ها مباني نظري در حوزهبه كمك اين تحقيق  .سينماي ايران است
 استفاده مورد روش .است شده ارايه و مورد سنجش قرار گرفته و آمادهاين دو و ساير نظريات مرتبط 

رسيدن به پاسخ مناسب به نوع رابطه و ماهيت سنت و مدرنيته در ايران با توجه به ساختار  براي
بدان خواهم  پنهان محتواي تحليل روش از استفاده كه بانظري است  سينماي ايراني، رويكردهاي

 .پرداخت

سنت، مدرنيته،  يها مطرح پيرامون فرضيه بهره گيري از فرضيات با حاضر را محتواي تحليل
اومانيسم و  ، پوزيتيويسم،جامعه پذيري، فمنيسم هرمونتيك، هويت، ارزش،عقالنيت، زندگي روزمره، 

به اين مطلب خواهم پرداخت كه آيا نظريات  پژوهش  اين در. جويم مي بهره آن از و ام برگزيده ......
اثري فوق الذكر در ساختار و شكل دهي سنت و مدرنيته و گذار، تعامل يا تقابل سنت و مدرنيته 

هه دسه هاي سينمايي  اين رابطه در زندگي روزمره ايرانيان كه در اين اثر از تمركز بر فيلمآيا داشته و 
آري به چه شكل و تحت چه جريان و داشته اند و اگر نقشي آيد، مي حاصلاز سينماي ايران 

پيش از هر چيز الزم است تا متناسب با نظريات مذكور فرضياتي ساخته و با كمك روش  شرايطي؟
 با مون و چهارشنبه سوري راها  ي مادر،ها فيلم محتواي تحليل .را رد يا تاييد كنم ها تحليل محتوا آن

درنيته تعامل سنت و م تقابل سنت و مدرنيته، مدرنيته، ،فرضيه برگرفته از نظريات سنت 39استفاده از 
   .جويم مي بهره آن از و ام برگزيده...و 

  :را ساخته و پرداخته ام به شرح ذيل است ها يي كه در تحقيق حاضر اينجانب آنها فرضيه
ي ها اي مولفهايرانيان بر مبنسنتي است و زندگي روزمره اي  هجامع جامعه ايراني،:اول فرضيه -

 هاي انتسابي، هنجارهاي اخالقي،نقش و منزلت مذهبي،ارزشهاي  كه مبتني بر سنت استوار است چرا
ه ارتباطات چهره به چهر گسترده با مناسبات وخانواده  ايل بازگشتن به ساختارتم واده گسترده و ياخان
 .هاي يدي استكشاورزي و فعاليت مبتني برقتصاد ا ناپذير و تغيير الگوهاي اجتماعي سخت و و

سنتي است چرا كه احساسات و باورهاي آن از نسلي به اي  هجامعه ي ايراني، جامع :دوم فرضيه -
 .شود مي نسل ديگر منتقل
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هاي  سنتي است چرا كه همچنان درگير رسوم و سنتاي  هجامعه ي ايران، جامع :سوم فرضيه -
 .با هويت افراد درگيراندقابل توصيف توسط افراد روحاني اند و  ها جمعي است، سنت

 .اند اعتقادات موروثي اخالقيات وست كه ا اين ايران اعتقاد بر در :مفرضيه چهار -

آيد و شناخت مبتني بر سنت  مي در ايران شناخت تنها از طريق سنت حاصل :مفرضيه پنج -
 .اكتسابي نيست بلكه انتسابي است

سنت  مجموع سنت با در ادبيات است و سنت، رعاتمتف ايران يكي از در سنت:مفرضيه شش -
 .دشو بازشناسي مي

فارغ از بعد انتقادي هاي سنتي به چشم يك پيشينه  جامعه ايران به فرهنگ در :تمفرضيه هف -
 .شود مي نگريسته

 .هاي ايراني داراي حداكثر موضوعيت و معقوليت اند سنت :مهشتفرضيه  -

شود و  مشاهده مي ها دست دادن سنت نوعي غم غربت ازايراني جامعه  در :همنفرضيه  -
 .ها آرزوي ايرانيان است بازگشت اين سنت

واسطه ي رشد مدرنيته از اعتماد افراد نسبت به يكديگر كاسته شده ايران ب در جامعه :دهمفرضيه  -
 .يابد مي و بي اعتمادي گسترش

 .هستيمو طبقه بورژوازي م طبقاتي سرمايه داري در ايران شاهد نوعي نظا :همدفرضيه ياز -

 .استبزرگترين معضل جامعه در جامعه ي ايران، عقل ابزاري  :همدوازدفرضيه  -

 .و نبايدهاي سنتي جامعه ايران براي ايراني تعريف شده است هابايد :همسيزدفرضيه  -

بي     ش تال و در دتنهاينمدرنيته شهرونداني  ورودواسطه ه ايراني ب انشهروند: فرضيه چهاردهم -
 ).تالش شهروندان استكه حاصل  خدا نظم نه محصول كار(.امان براي اثبات خويش اند

 .هاي متافيزيكي است همچنان نيازمند معرفتشهروند ايراني  :همفرضيه پانزد -

ي نهايي يا معيار قطعي اخالقي نيكوي طبق فلسفه اومانيستي، عه ايراني،در جام :مهشانزدفرضيه  -
 .به عبارتي همه چيز بي معنا است. وجود ندارد

نمي گيرد و بر معه ايران ارزش از واقعيت سرچشمه جادر طبق نظر اثبات گرايان، :مدههففرضيه  -
 .گردد مي دوگانگي ارزش و واقعيت تاكيد
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دروغگو و حتي  متعامل فريبكار، هاي متقابل يا موقعيت شهروند ايراني در :مدههجفرضيه  -
 .ضعيف است

 .منافع شخصي است ارضاءعاليق و عامل اصلي، در روابط بين فردي ايرانيان، :نوزدهمفرضيه  -

    تصميم سازند و قاعده ساز و اين شهروندان ايراني اند كه  در جامعه ايراني، :ميستبفرضيه  -
 .كنند مالحظاتي به ديگران نيز دارند مي مند و به همان اندازه كه به خود توجهقاعده 

     نگرفتن به موضوع و  سانسوري و ايراد جامعه ايراني نوعي خود در :مبيست و يكفرضيه  -
 .هاي مخالف وجود دارد و سكوت افراد به معناي موافقت آنان است بحث

در جامعه ايران اين زنان هستند كه بايد الگوهاي خود را به قالبهاي قابل  :مود يست وبفرضيه  -
 .درك مردانه تغيير دهند

نيسم ليبرال هستيم كه در آن نقشهاي يدر جامعه ايران شاهد نوعي فم :مبيست و سوفرضيه  -
 .اهميت است رضايت خودمحورانه فرد حايزم نيست بلكه مه. .نه و زنانه و تربيت فرزندان و مردا

هويت  جامعه ايران روابط بين طبقات تعيين كننده آگاهي طبقاتي و در :مبيست و چهارفرضيه  -
 .افراد است

ديگران دارند و هويت  تمايزخود از شهروندان سعي در در جامعه ايراني، :مبيست و پنجفرضيه  -
 .شخصي مفهومي قالبي است

در جامعه ايراني، هويت اجتماعي به سان يك بازي است كه در آن رو در  :مبيست و ششفرضيه  -
 .افراد استيعني هويت اجتماعي محصول توافق يا عدم توافق ميان . شود مي رو بازي

تعلق دارد درون گروه و مثبت  ها هايي راكه بدانن جامعه ايراني،افراد آ در :مبيست و هفتفرضيه  -
 .شناسد مي و آنهايي را كه به آنها متعلق نيست برون گروه و منفي

را با محيط  خود)جامعه پذيري(جامعه گذار از افراد با جامعه ايراني، در :مفرضيه بيست و هشت -
 .كنند مي فرهنگي پيرامونشان سازگار -اجتماعي

 كنند و خود را نمايش مي زندگياي  هگونه جامعه ايراني، شهروندان ب در :فرضيه بيست و نهم -
 .دهند كه به تعبير و تفسير ديگران خوشايند باشد مي

 .سبك زندگي ايرانيان پيوسته در حال تغيير و بي ثبات است :مسي افرضيه  -
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سبك زندگي طبقه محروم جامعه  يراني بازندگي طبقه مرفه جامعه اسبك  :مسي و يكفرضيه  -
 .متفاوت است

طبقه ي اجتماعي و تحصيالت در ايران براي نگهداشت و گسترش سبك  :دومسي و فرضيه  -
 .زندگي حائز اهميت اند

سنت ضرورتاً خود بخشي از  در جامعه ايراني، هر قرائت به وجود آمده از :مسي و سوفرضيه  -
 .شوند مي اصالح ها است به عبارت ديگر سنتسنت 

 .در جامعه ي ايران، آزادي پيشتاز سنت مدرن جامعه است :مفرضيه سي و چهار -

سوي مدرنيزه براي ابعاد مختلف جامعه ايراني يكسان نيست ه توان حركت ب :مسي و پنجفرضيه  -
 .كه اين خود بحران زاست

 .گرو حذف سنتهاست عقالنيت و عدالت در آزادي،در ايران دستيابي به  :مسي و ششفرضيه  -

خواهي و كمال پذيري در ايرانيان بيش از عقل باوري به روحيه آزادي  :مسي و هفتفرضيه  -
 .خورد مي چشم

ي عمومي مدني ها ها رو به خصوصي شدن دارد و شالوده در ايران گفتمان :سي و هشتمفرضيه  -
 .در حال فرسودن است

ايران روابط افراد مكانيكي و حساب شده بوده و بر اساس سود و زيان در در  :مسي و نهفرضيه  -
 .شود مي نظر گرفته
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   )مون و چهارشنبه سوريها مادر،( ها شناختي فيلم تحليل نشانه:بخش چهارم

   مفهوم شناسي

  شناسي نشانهمفهوم 

شناسي يا  آنها را نشانهي تصوير يك فيلم و روش كاربرد ها مطالعه و تحقيق درباره نشانه ،در سينما
واحد ساختاري 1»نما«ن سينمايي بر اين باورند كه نشانه شناسا .نامند  مي تصويري عاليمدانش مطالعه 

يكي از اصلي ترين واحدهاي تصويري است كه به كل يك فيلم معنا  داده وآن ـ محتوايي يك فيلم 
  2.سازد مي مند را جهت
تواند بخشي  مي اين علم. كند جامعه مطالعه مي را در ها نشانهكه حيات است علمي  3شناسي نشانه
شناسي از  آن را نشانه 4ارسي دانسيشناسي اجتماعي و به تبع آن روانشناسي عمومي باشد؛ م از روان

را  ها دهد كه چه چيزهايي، نشانه نشان مي شناسي نشانه .نامد مي نهبه معناي نشا Semeionواژه يوناني 
   5.ندا حاكم ها اعدي بر آنچه قو دهند و مي شكل

بندي  توليد و تبادل آنها، گروه – ها كه به مطالعه نشانهاست علمي ،شناسي نشانهبه تعريف ديگر، 
  . پردازد مي ها و كاركرد اجتماعي آن ها و قرارداد ها مند آنها در قالب زبان نظام

و اينكه اين رمزها چگونه . استاي  هدر تمام متون رسان ها و رمزها علم نشان دادن نشانههدف اين 
ها شامل مطالعه چيزهاي نه تن شناسي نشانه. خلق معاني چگونه است شوند و عملكردشان در ديده مي

 ديگري اشاره ت كه به چيزچيزي اس بلكه مطالعه هر ناميم، مي زندگي روزمره نشانه است كه در
اي  هكنون تأثير فزايندتا 60 ، از دههمتون رسانه ايه راهي براي تحليل به منزل شناسي  نشانه 6.كند مي

مرتبط هستند .. ها با نور پردازي، تركيب بندي و د زيادي از رمزتعدااي  هدر هر متن رسان. داشته است

                                       
1Shot 

 .)1382- 3(غالمرضا ، آذري 2

3Semiology 

4
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اي هبه هر يك از رمز،بررسي فيلم در شناسي نشانهي روش پس بايد براي به كارگير. روند مي كاره و ب
، رمزهاي رنگ ، تركيب بندي، نورپردازيحركت دوربين زاويه دوربين، نما،اندازه  :فني كه عبارتند از

 ي داري هستندواحدهاي معنها نشانه ،شناسي نشانهنقطه نظر  از 1.سفيد بودن فيلم توجه كرد سياه و و
 اتياين اشكال هيچ نوع معني ذ در .اشياء درآمده اند ، حركات وتصاوير، اصوات شكل واژگان،ه كه  ب
شوند كه ما به آنها معني دهيم  مي وقتي تبديل به عالمت يا نشانه آنها تنها شوند حمل نميبيعي يا ط

   .شناسي مطالعه كرد يا در سيستم نشانه ها را بايد در نظام نشانه ها اين نشانه.
  :توان به دو عنصر تقسيم كرد مي از نظر فرديناند دوسوسور  هر نشانه را

 .گيرد  مي كه نشانه به خوداست )  مادي يا فيزيكي( شكلي 2نشانگر يا دال - 1

 .كند مي كه نشانه آن را بازنمايياست ) معني(محتوايي  3نشانده يا مدلول - 2

توان آن را  مي ن چيزي است كهشود وآ مي دال به طور عام به شكل مادي يا فيزيكي شكل مربوط
به اعتقاد . ذهني و غير مادي استمدلول داراي ساخت  .ديد، شنيد لمس كرد، بوييد و چشيد

 نيز نظريات متفاوتي 5لز سندرس پيرسرچا 4.ندكيك از يكديگردوسوسور اين دو جزء غير قابل تف
يا بهتر بگوييم به مورد ادراك  6زيرا كه توجه وي به مرجع نشانهبا سوسور دارد  شناسي نشانهدر 

 7يگري را بر اساس چگونگي يا ظرفيتنشانه از نظر وي چيزي است كه عمل بازنمايي چيز د .است
گونه به د معني چست كه بدانكار نشانه شناس اين .كه معادل دال سوسور استدهد  آن صورت مي

نگي كه بي ترديد نشانه شناس بايد از فره .شود مي حفظ چگونه ساخته و 8آيد و واقعيت مي وجود
برهاي يكي از كار9.نمايد ارايهآن تفسيري از،آگاهي داشته باشد تابتواند دهد مي بازنمايي در آن رخ

                                       
 .87پاييز ، 12ات فرهنگي و ارتباطات، سال چهارم، شماره فصلنامه مطالع 1
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 گفتاري ياو هم جنبه غير گفتاري داشته باشدتواند هم جنبه  مي متن. شناسي تحليل متن است نشانه
متن بايد داراي موجوديتي مستقل باشد و وابسته به «: گويد مي 1جان فيسك.دو باشد تركيبي از هر

2متن .استفاده كننده آن نباشدكننده و فرستنده يا گيرنده آن يا توليد 
از قبيل ( ها انهتركيبي است از نش 

وضعيت  ،شود كه از طريق آن نشانه بايد ساخته 3كه بنا بر نوع واسطه) حالتها ا،صداه ،تصاويركلمات،
 فرستادن پيام از طريق هر .اند 4وسايل ارتباط جمعي ها كه اين واسطهكند  وضعيت خود را عوض مي

 :معتقد است 5اميل بنونيست. يي استها داراي مزايا، معايب و كالً محدوديتكدام از اين وسايل  هر
نعت ص رد» .هاي مختلف در وسايل ارتباط جمعي نيستيم قادر به گفتن همان چيز در سيستم كه ما«

 يك) دال(بينيم يك نشانگر تصويري مي كه مدلول با هم يكي هستند آنچه را ودال ) فيلم(سينما 
 دهدي از واقعيات را نشان ماي  ها پاربه اين ترتيب فيلم تنه .كند در ذهن ايجاد مي )مدلول( نشانده

ي ها معتقد است كه رسانه 6بارت روالن .كند شمار واقعه را بازنمايي مي حاالت بي يعني يكي از
خاص اي  هزيرا قادر هستند ذهن استفاده كننده را به نقط( تصويري بيشتر كاركرد ايدئولوژيك دارند

   7.صد انتقال واقعه را داشته باشندكه ق تا اين) كه در جهت يك ايدئولوژي است سوق دهند
  

   ها رسانه شناسي نشانه

ي  توجه را به ارزش مطالعه شناسي نشانهبا ابزارهاي نظري  1950 ن بارت در دههنخستين بار روال
ي ها شناسي در حوزه نظريه نشانه وي با انتشار كتاب خود، .اپ معطوف ساختو فرهنگ پ ها رسانه

اين  ها شناسي رسانه موضوع اصلي نشانه. ركردي را مورد استفاده قرار دادتحليل انتقادي و تحليل كا
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 1بازيابي خلق و اهداف خاص خود، را براي ها نشانه ي جمعي،ها چگونه رسانه بررسي كند است كه
  : دهد مي به شرح ذيل انجامهايي  طرح پرسشواسطه ه بكار را  اين ها شناسي رسانه نشانه .كنند يم

 ؟ كند مي د يا چه چيزي را بازنماييهر چيزي چه معنايي دار - 1

 ؟ كند مي چگونه معناي آن را تثبيت - 2

 ؟چيز معنايي را كه دارد ، همان معنا را داردچرا هر  - 3

 ها دال كه توسط رسانه از يكاي  ه، يعني نمون»شدهاي  همعناي رسان«از اي  هبه اين ترتيب ما به نمون
براي تشريح معناهاي  شناسي نشانهدر  ها يكي از اين تكنيك .يابيم مي بازيافت شده است دست

مورد استفاده  ها هنشان در)انگيزد مي ت را دربارة چيزها برمعناهايي كه احساسات و ادراكا( تلويحي
2تكنيك تقابل گيرد؛ مي قرار

. بگيريدنظر فرهنگ غربي در سياه را در –براي مثال دوگانگي سفيد .است 
كه همتاي متضاد آن  حالي ،دراست..»گناهي بي« »خلوص«؛ »زگيپاكي« داراي معناي تلويحي سفيد

كار ه ي جمعي چنان بها گانگي در رسانهاين دو .را به همراه دارد ..» تباهي» «ناخالصي» «ناپاكي« »تيره«
  3.كندها توجه نمي  رود كه عموماً كسي بدان مي

  در سينما  ها رمزها و نشانه

4رمز
پيام را . گيرد مي ي سينمايي از  علم زبان شناسي سرچشمهها قبل از ورود به نظريه 5و نشانه  

داراي  شناسي نشانههاي  غالباً تمام نظامنامند،  مي توان شناخت و اينان را رمزگان هم مي با اين عناصر
كنش و .رمزگان هستند، هر رمز و هر نشانه بايد پيش از كاربردش معناي مشخص و دقيق داشته باشد 

در آن موجود » نشانه«و » اريرمز گذ«اي  هگون. داشته باشد» داللت معنايي«، در آن حالت كه يد پيامتول
فيلم ،  كه هنگام تماشاي يك چرانمايند،  مي بسيار پيچيده و پرمحتوا ها ، در سينما رمزها و نشانهاست

رترين نامدا كه يكي از 6پيتر وولن.كندمخاطب تحميل مياساسي را بر نقش اين تصوير است كه نفوذ و
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 ،ه و مطالعات پيرامون آن در سينماارتباط با رمز و نشان در.زمينه سينما است ققان دررترين محنامدا
در يك زمينه مطالعاتي حياتي براي زيبايي شناسي فيلم است اوالً هر نقدي  شناسي نشانه« :گويد مي

راكه  قاعده و روش بياني اگر.خواندن آن متكي است توانايي درالزاماً به داشتن مفهوم يك متن و 
در زمينة اي  هدقتي و ابهام عمد درك نكنيم به بي جود داشته باشد،سينما و معنايي در تا داجازه ميده

به سه دسته توان  مي راكدها و رمزگان موجود در سينما به طور كلي 1.شويم مي فيلم محكومنقد 
ي بسياري در جريان ها كرد كه عدم توجه به چنين رمزگاني موجب عدم درك معاني و داللتتقسيم 

  .اثر خواهد شد
  

o رمزگان فرهنگي  

o رمزگان تخصصي  

o رمزگان شخصي  

ي اجتماعي ها ويژه سينما نيستند و تقريبا در تمام عرصهرمزگان فرهنگي و اجتماعي كدهاي  - 1
تر بتوان گفت، اين  سادهاي  هشايد به گون. فرهنگي و در اكثر هنرها جايگاه خاص خود را دارند

 اند و تنها در آثار هنري از جمله سينما باز رمزگان همواره در اجتماع و محيط اطراف ما وجود داشته

وع پوشش زن و مرد از طريق نشان دادن ن... آداب غذا خوردن، لباس پوشيدن ومانند . شوند مي توليد
   .طعي خاص به عنوان نمادي از ثروتمق يا كالسكه در وع خاصي از ماشين ونمايش ن در اجتماع و يا

تمامي شگردهاي سينما تقريبا در.ك استشناسي نشانهوخاص هرنظام رمزگان تخصصي كه ويژه  - 2
مربوط به  مسايل. گيرند مي برند در اين دسته جاي مي رهعوامل فيلم از آن به تخصصي اي كه جميع

تدوين، زاويه دوربين، كادر بندي، تقطيع نماها، فنون مربوط به صدا، بازي هنرپيشگان، روش بيان 
سبك هر مولف و شناخت آن در تشخيص رمزگان . در سينما سازنده سبك مولف است... و  ها آن

  . گشاست بسيار راهتخصصي يك فيلم 
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اين . شود آثار يك مولف تكرار مي در معموالًشود كه  كدهايي گفته ميرمزگان شخصي به  - 3
 شناسان عمدتا به اين نشانه. دارند رها و معناي متعدد يك اثرمزگان مهمترين نقش را در شناخت داللت

دهند و اين بي توجهي ناشي از بي اعتبار بودن مولف، افكار و نيت دسته از رمزگان توجهي نشان  نمي
  1..است شناسي نشانهاو در نزد 
     

   فيلم شناسي نشانه

يك زمينه مطالعاتي حياتي  شناسي نشانهتوان گفت كه  مي به دو دليل پايه«: معتقد است پيتر وولن
اول آن كه هر نقدي الزاما به دانستن مفهوم يك متن و توانايي در . براي زيبايي شناسي فيلم است

. شويم مي در نقد سينمااي  هدر غير اين صورت دچار ابهام و بي دقتي عمد. خواندن آن متكي است
هنر بايد به عنوان جزيي از يك نگره  گونه تعريف از شود كه هر مي دوم آن كه روز به روز آشكارتر

، دنيايي كه در آن 3»شدهاي  هاز نظر ديداري رسان«اي اگر ما امروز در دني 2».شود ارايه شناسي نشانه
در درجه كنيم ؛ مي زندگي كنند، مي ءها را القادهند و ارزش سبك زندگي را شكل مي تصاوير ديداري

از تصاوير عكاسي كه اي  هفيلم مبتني است مركب از زنجير، در سطح دال. ها هستيم مرهون فيلم اول
ي استعاري زندگي ها آينهها در سطح مدلول، فيلم.ي را ايجاد ميكندتصور حركت و كنش زندگي واقع

زيرا ژانرهاي  ستها رسانه شناسي نشانهوري براي موضوع سينما موضوعي محترديد، بي.دهستن
دهند و براي  مي بدان پاسخ تشكيل شده اند كه امروز اكثر افراداي  ههاي داللت كنند مايي از نظامسين

، پرسش اصلي در نظريه فيلم شناسي نشانه 4.بينند مي الهام و بينش در سطح يك مفسر آنها را ،تفريح
ها توليد  اين پرسش كه چگونه فيلم .كند مي سنت رئاليستي مسلط دنبال را در تقابل با شناسي نشانه

يك فيلم از  شناسي نشانهبنابراين . سازد مي ساختن معنا مرتبط مارا به چگونگي بركنند،  مي عنام
 عف عمل ميمضااي  هفيلم چون نشان5.رود مي فرايندهاي طبيعي شده و رئاليستي در سطح فيلم فراتر

                                       
 .11:1369ص،ابكاحمدي، ب 1

 .17همان ص  2

3Visually-mediated 

 .184ها، ص  رسانهنشانه شناسي  4

   هاپرواز  همچنين رجوع شود به پايان نامه بررسي نشانه شناختي فيلم الك پشت - 352، ص 1378هيوارد، سوزان،  5
 .دكتري جامعه شناسي دانشگاه تهراندانشجوي مي كنند، كمال خالق پناه، 
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اي از  بازنمايي ، نظامي از معاني است كه همفيلم. داشته باشداي  هاي چندگانه تواند داللت مي كند كه
 از واقعيت را بيان و توليدي خود ها كند و هم حساسيت مي يدهد ، هم آن را بازساز مي ارايهواقعيت 

  1.كند مي

   در سينما شناسي نشانه

هايي  براي انتقال معاني و داللتاي  هنگسترده و رسا عنوان متني فراگير وه سينما در جهان امروز، ب
تجزيه و تحليل محصوالت  .را براي مخاطب خود قرارداده است آن سينمايي، در اثر كه رمزگذار است

هاي مختلف علوم انساني الزم و ضروري  دليل استقبال مخاطبان آن براي محققان حوزه  اين رسانه، به
نگاه زيبايي  اي، روش تحليل اين متون رسانه هاساليان متوالي تن پيدايش سينما،از ابتداي . است

ه اين روش ب ي سينما محدود امروزه روش مطالعهاما . هاي سينمايي بوده است شناسانه به فيلم
 و شناسي نشانه مانند يلي تركيبي،هاي تحل نگاه صرف زيبايي شناختي به نگاه جهت از تغيير .شود نمي

مختلف مانند زبان  هاي متفكران حوزه محصول تالش طيف وسيعي از تحليل روايي متون سينمايي،
اغلب اين روشها سعي در .مردم شناسان و منتقدان ادبي و سينمايي بوده است شناسان،  شناسان، جامعه

گيري  اركه بهاي فيلم يا  ان شناسي با تحليلمانند تلفيق زب(يري روشي تلفيقي كارگه بشود با  مي
هاي متداخل علوم  برخاسته از تحليل هاي به تحليل )عه شناختي و مواردي از اين قبيلهاي جام ابزار

كنند  در اين ميان نشانه شناسان و حتي جامعه شناسان اغلب اين ادعا را مطرح مي.مختلف دست بيابيم
 و كنند پوشي مي آن چشم ها و معاني موجود درن، در بررسي متون هنري، از داللتشناسا  كه زيبايي

هاي مربوط به ابعاد فكري،  تنتيجه دالل در .پردازند ميشناختي متن  زيبايي همواره به تحليل ابعاد
ي ايجاد كننده و داللت كننده  گيرند و توجهي به بافت يا زمينه فرهنگي و اجتماعي متن را ناديده مي

نگاه صرف  از يكي از ابزارهاي مناسب براي تحليل متون سينمايي در قالبي فراتر .اين متون ندارند
ي  ههاي گستردشنتيجه تال اين روش امروزه در.شناسي است كارگيري روش نشانهه شناسانه، ب  زيبايي

ي مطالعاتي  به حوزه 1اكو و اومبرتو 4، پير پائولو پازوليني3، كريستين متز2متفكراني مانند روالن بارت

                                       
 .1387، 12فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال چهارم،  1

2 Rolan Bart 

3 Christian Metz 

4 Pier Paolo Pazolini 
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متفكر  هاي آثار اين متفكران ريشه در انديشه .مطالعات سينمايي تبديل شده است منسجم و پرباري در
علم  را شناسي نشانهكه پايه گذار اين علم است،  سوسور.اس سوئيسي فرديناندو سوسور داردشن زبان

و  كند ي اعم از زبان شناسي تلقي ميرا علم  داند و آن ها در بافت اجتماعي مي بررسي حيات نشانه
 .پردازد هاي آن ميروش وبه زبان شناسي  ها نشانه  كه بخشي از اين دانش عام دربارهمعتقد است 

تواند در  كه مي دهد شناس قرار مي ن نشانهدر اختيار متفكرا راييابزارهاي مفهومي بسيار كا سوسور
، نظام دالي و مدلولي ها اختياري بودن نشانه .ها مورد استفاده قرار گيرد شانههاي مطالعاتي ن تمام حوزه
 هاي هم لكنار ايجاد امكان تحلي در همنشيني،شيني و هاي تحليلي جان محور ها و نشانه موجود در

ه قابليت ب .دكن فراهم مي شناسي  نشانههاي  براي تحليل "سوسور" كه امكاناتي هستند بخشي از زمان،
محدود   از حوزه شناسي نشانهكه سبب شده  تر، هاي مطالعاتي گسترده حوزه در كارگيري اين عناصر

آثار  را در آن بارز  كه نمونه دست يابد، تر ي گستردههاي به حوزه و فتهاتر رشناسي فر  مطالعات زبان
بر اين اساس  .توان مشاهده كرد مي )تحليل زبان پوشاك و نظام غذايي مانند( روالن بارت

كه هر نقدي چرا. تحليل فيلم ايجاد كرده است ، زمينه و امكانات مطالعاتي مناسبي درشناسي نشانه
راتر خواندن يك متن چيزي ف خواندن آن متكي است و يك متن و توانايي درانستن مفهوم الزاماً به د

چنين امكاني را  شناسي نشانهها نيست و  ي يك متن در قالب نشانه ها ها و مدلول از رمزگشايي دال
 با شناسي نشانهاز سوي ديگر  .دهد تا متن را قرائت كند رار مياختيار مخاطب و محقق اين حوزه ق در

مند  گيري نقدي منسجم و نظام مند از متون سينمايي، شكل نظام  هاي لي تحلي ارايهفراهم آوردن امكان 
. .كند را ممكن مي

2  
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  ها تحليل نشانه شناختي فيلم

   علي حاتمي  -تحليل نشانه شناختي فيلم مادر    

 تاريخ سينمايي ايرانيكي از برجسته ترين و كامل ترين آثار تصويري در » مادر«فيلم سينمايي 
علي حاتمي در .باشد، كه با روند موجود در سينما تكرارش غير ممكن و دست نيافتني خواهد بود مي

ي خانوادگي در ايران به سراغ شخصيت ها اين فيلم با ديدي باز و گسترده نسبت به روابط و وابستگي
محوريت و وجود پر مهرش را به شگفت انگيز به نام مادر رفته و به طرز شگفت آوري اي  همهر و

 هاي چاله ميداني و كاراكتري با خصلت ي ايراني،ها دهشخصيت مردساالر خانوا. تصوير كشيده است
كه دارد فقط به علت غرور بي جا مادرش را به اي  هحكم فرما، كسي كه در عين مهر و عاطف كامالً

ت سادگي با يكديگر تركيب كه در نهاي قصة فيلم مادر دو موضوع تلفيقي دارد .سپارد مي آسايشگاه
 ديگر موفق كنار مادر پيرشان بار ي است كه درديدگاه فرزندان بزرگسال از موضوع اول؛ .شده اند

شقانة ؛ سفر سبكبارانه و عاخوش دوران كودكي را تجربه كنند و در سوي ديگر قصه شوند روزگار مي
است و حتي رهبري فرزندانش را  فرتدارك اين س كه خود مشتاقانه در يك مادر است به ديار باقي،

 رمزگان فرم در فيلم مادر در 1.گيرد مي در فراهم آوردن مقدمات مراسم پس از مرگ خود، به عهده
م نمادي از مذهبي كه به اتفاق ه-يي مثل عقيق و ريش و تيپ بازاري ها تيپ و ظاهر افراد با شاخصه

قابل شناسايي  با معماري مدرن ها افرادي با ظاهر مدرن در خانهدر مقابل ؛ دهند مي سنت را تشكيل
  .است

   )با نمايش غذاهاي سنتي ايراني(ي غذا خوردن سنتي ها جلوه

محمد (ور يافته در شخصيت مؤلفه سنت كه در ابعاد مذهبي و اقتصادي و حتي مرد ساالرانه ظه
مادر حاتمي همان ضديت او با عصر جديد نكتة مهم فيلم  .دهد مي لمپنيسم را در خود جاي) ابراهيم

اين بار در وسعتي بيشتر از مقايسة چاي خوش طعم و سماور ذغالي تا سماور برقي گرفته تا  و
  مقايسه در...(هاي همسران آنها شخصيت م وگانة جالل و ابراهي ي خانوادگي و فرهنگ دوها ارتباط

املي براي دور تمي ضبط صوت را به مثابه عحا .)وجود بچة سوم با رابطة نجار و طلعت آن هم با
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حاتمي  اي اولين باربر )ي جمعيها تكنولوژهاي رسانه ازاي  هنشان( .گيرد مي كاره كردن زن و شوهر ب
دوربين عكاسي و به تبع آن  .شود جديد نقشي مثبت و ارزنده قائل ميبراي يكي از مظاهر عصر 

دوربين فيلمبرداري اين نقش نزديك  عمل در همين تطابق عمل فوكوس كردن دوربين عكاسي با
سفر ذهني غالمرضا سوار . شود دوربين فيلم برداري نيز تفويض ميكننده و آشتي دهنده بالواسطه به 

ارزيابي فيلم .ديگر نكات مثبت فيلم است يلم ازبر تخت و معرفي موجز افراد خانوادة مادر در آغاز ف
هاي  يكي از جذابيت. ند منطقي تر باشدتوا مي به مراتب در چارچوب نگاه نوستالژيك سازنده اش

آرامش از دست رفته خود و ايراني ماشين زده  ست كه حاتمي دوست دارد سكوت وا فيلم مادر آن
سنتي؛ نهايت / يدگاه اشرافياو با چنين احساسي دروني و با توجه به د. امروز را به نوعي تداعي كند

  1.دهد مي عيني حاضر با اشارة لفظي به كتاب كليدر بروزپذيري خود را از شرايط  تأثير
سر نقش پ، ديعب اكبر. تجذابيت اين فيلم سينمايي اس داليل يكي ديگر از ها شخصيت تعدد

و نمادي از انساني است كه به  كه بيمار و عقب مانده ذهني است كند، مي كوچك خانواده را بازي
در . و بي ريا باقي مانده استموازات تغييرات زندگي و جبر ماشينيسم تغيير نكرده و همانطور ساده 

خواهد پيشرفت جامعه ي مدرن را تنها به افراد عاقلي منتسب كند  مي جا گويي علي حاتمي گويااين
به باور من او قصد داشته تا از اين طريق به تحقير عقالنيت مدرنيسم . اند كه از آن بهره مند شده

باشد كه طبع شعر و  مي در اين فيلم نماينده نسل فرهيخته و روشن فكر جامعه ،امين تارخ. بپردازد
نيز در نقش مردي  ،شم پورها جمشيد.، شخصيتي رئوف و تحصيل كرده استاحساسات لطيفي دارد

او هم نشان از نظام پدر ساالرانه گذشته ايران  .كند مي نهاني خانواده است، بازيجنوبي كه فرزند پ
نان ديگر تواند با ز مي توانست و حتي امروزه مي دارد كه هر مردي با يا بدون اجازه زن اول خود

دختر كوچك خانواده است، كه آوردن  ،محمدياكرم . ي جنسي داشته باشد ازدواج كرده و يا رابطه
باشد، شخصيتي مهربان و دلسوز كه غم همه خانواده را به  مي مادر و نقشه جمع كردن خانواده كار او

 .كند كه روان پريش است مي نيز نقش دختر بزرگ خانواده را بازي فرجامي هفريما. كشد مي دوش
 ي مادر يكي از جذاب ترين و تاثيرگذارها اييراهنمبا  ارك مراسم عزاي مادر قبل از مرگ،صحنه تد

است كه اي  هكوچك و ريزبينان مسايلاز ... گو، غذا خوردن ودعوا، بحث، گفت .ستها ترين صحنه
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به تاريخ،  .روايت كرده استاي  هطور گسترده رسوم و آيين ايراني را ب ها آن تمي با پرداختن بهاح
 علي حاتمي.پرداخته شده است» مادر«فيلم سينمايي  دغدغه هميشگي حاتمي، نيز به طور گذرا در

 فيلمي سنت مادر؛ .ملموس ترين شكل ممكن روايت كرده است هميشه تاريخ را به شيرين ترين و
    آن  ي او همه درها سنت .وسيقيم حاتمي بود و سخن وري و .چكيده ي هنرهاي حاتمي و ستگرا

اين فيلم دليلي نيست  گلدانهاي لب پله در ترشي و لحاف و و ها پرده مخده، گالب پاش، .جمع اند
» يكي بود يكي نبود«حاتمي دل نگران و عاشق نگاه وعرفان .كه بحث سينماي ملّي را پيش بكشيم

سينماي حاتمي را زير سـؤال برد،چراكه  مادر، .عاشق ناكام راوي هميشگي معشوق زيبا و.ايراني بود
اگر كارشناسانه و يا روانشناسانه . يته به رخ همگان كشاندمعلق بودن وي را در ميان سنت و مدرن

خويش شده و به دنبال پركردن  عصرنوعي خالء فرهنگي در برانداز كنيم خواهيم ديد كه دچار
گشته بخصوص كه حاتمي صرفاً به بخشي از تاريخ  مي مختلف تاريخي آن،درگوشه كنارهاي ادوار

و تازه نه تاريخ ايران بلكه 1320-25ي ها ناصرالدين شاه تا سالزماني از اواسط سلطنت  عالقمند بود،
گذارد و  مي اين زمان يعني درست تاريخي كه تجدد به ايران پا. با كمي اغماض تنها تاريخ تهران
حاتمي تنها به نشان  .آيد مي با دنياي سنتي به وجود) نه مدرنيته و(اولين تعارضات ميان مدرنيزاسيون 

حتي گه گاه  دهد و كند، حكم مي ه بي محابا قضاوت ميات بسنده نمي كند بلكدادن اين تعارض
سوته دالن و طوقي در قالب رمانس،  .شود مي حكمراني وي نيز دچار تناقض اما كند، مي مجازات

 تواند يك رابطه را نابود كند، مي باورهاي سنتي سنت و گوياي سنت گريزي اوست كه چطور
بينيم كه دواي  مي كنايه به شيوه زندگي سنتي است اما در مقابل، مادر را و خواستگار مملو از گوشه
همراه با مادر و افراد قديمي و  خانه ي قديمي با فضاي قديمي، در .داند مي درد را فقط سنت درماني

چيزي كه بشر براي بدست آوردنش  آرامش، تواني آرامش داشته باشي، ه ميسنتي است ك به تعريفي،
مدعي دانست كه تاريخ خودش را روايت كند و شايد  مي محق اين حاتمي خودش را. تكاپوستدر 

داريم و يك ساختار يا ) سوژه(يلم مادر يك محتوا در روايت قصه ف .دپرداز اينكه به بازسازي نمي
؛ يك ساختار كامالً سنتي ) فيلم مادر(ساختار سينماي علي حاتمي . ظرف كه شكل بيان سوژه است

زيرا ما در فيلم مادر شاهد يك روايت مدرن هستيم زيرا .ي فيلم او الزاماً سنتي نيستندها است اما سوژه
كند لذا ساختارش سنتي  مي ابزار ما در فيلم ابزاري كالسيك است و تنها از يك ايدئولوژي صحبت

ا فرم بيشتر كار در روايت مدرن ما ب. توان براي كسي بازگو كرد قصه و داستان فيلم را نمي. است
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رنگ (اين از تمامي ابزارهاي بصري ما براي جذب مخاطب فرم است بنابريعني ابزار  .داريم تا محتوي
نماي علي حاتمي سينماي سي .دداشته باش مخاطب را تاثير بر كنيم تا استفاده مي..)و موسيقي
 .شود چنين ديدي روبرو مي ها با آدم خ وو تاري محيط پيرامونش، اشياء او با سنت، .استنوستالژيك 

مشغولي و  نتيجه اين دل .افتد مي ني زمانه اش تا حدي دوركه از واقعيت جاري و شرايط عيطوريه ب
 هاي عجيب و از خاطرات غبار گرفته و عجين شدن با آدماي  هتعلق خاطر مفرط، فرو رفتن در پيل

شياء و آالت كهنه و عتيقه كه از ا اي هموز در دنياي سنتي اشرافي حاتمي با.عادي استغريب و غير
پرداختة  اخته وهايي س آدم الفاظ و جمالتي موزون و جذاب و واند  هاي سپري شده آور دورانياد

و  ي هزارها ي شرقي است مثل قصهها آشفتگي قصه تكنيك اصلي قصه .رو هستيمروب ساز ذهن فيلم
است كه حتي از مقايسة ميان كهنه ها به حدي تعلق خاطر حاتمي به گذشته و سنت  .يك شب است

هاي  آدمگويي كه دوران گذشته و. راه داردو نو و اشاره به جايگزيني اجتناب ناپذير شرايط جديد اك
، دست نخورده باقي مانده و خواهند ماند و اصالً در طي بينيم مي همان شكل و شمايلي كه اخاصش ب

هاي دنياي  توان به تفاوت مي وصف با اين. اين فاصلة زماني هيچ چيزي عوض نشده است
حاتمي با محو شدن يكبارة جسد مادر در آخرين نماي فيلم ، راه را  1.نوستالژيك علي حاتمي پي برد

خواهد با انتخاب  مي شود كه وي مي در فيلم چنين استنباط. اي تعابير دوگانه باز گذاشته استبر
. بدهد ارايهافرادي با خصايص روحي و طرز تلقي گوناگون ؛ تصويري نمادين از يك جامعة بيمار 

گرفتن  معرض تهاجم قرار قبالش در خشن محمد ابراهيم و در اين توهم با افزايش حضور مسلط و
مرتبة اول  درگش براي حاتمي شكل اجرايي مر وشخصيت مادر  .گيرد مي معصوميت غالمرضا قوت

  .اهميت بوده  است

   ي مهم متن در فيلم مادرها دال و مدلول

در سراسر فيلم شاهد وجود .است» مادر«م به نام فيلم همان عنوان فيل درموجود مهمترين دال  .1
مادر در مفهوم سنتي آن يعني مادري كه تمام هم و غم او سالمت و سعادت فرزندان است حتي وقتي 

مادري كه حتي در واپسين روزهاي عمرش هم آرزويي . رسند هستيم مي بزرگساليكه آنان به دوران 
كنار  مادري كه سعادت و خوشبختي اش درگرو در. براي خود ندارد جز اين كه با فرزندانش باشد

                                       
 .95شماره  ،1369جواد طوسي، ماهنامة سينمايي فيلم، سال هشتم، مهر  1
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حتي بعد از مرگ خويش  ان رابطه ميان خواهرها و برادرهامادري كه نگر .آيد مي فرزندان اش فراهم
او هيچ براي خود نمي خواهد و به قول . منايي جز سعادت و بهروزي آنان نداردچرا كه ت .است

آيد و درست همانند مادر  فيلم حاتمي با لباس سپيد هم به  مي با لباس سفيد به خانه بخت ها قديمي
او تاب و .رك فرزندان محلي از اعراب ندارددر ذهن چنين مادري دوري و ت. رود مي استقبال مرگ

گاه نمي تواند بدون فرزندانش روي  يش را به راحتي دارد اما هيچها ي از خود و خواستهتوان دور
 .آسايش را ببيند حتي در واپسين روزهاي زندگي

         شخصيت ساده و كه حاتمي به خوبي بدان پرداخته، فيلمدومين دال مهم موجود در  .2
سراسر فيلم از وجود اين حاتمي در . يك عقب مانده ذهني استغالمرضا در نقش بي پيرايه 

 شخصيت بهره گرفته و همواره او را به عنوان فردي بازمانده از قافله ي مدرنيته و ظواهر آن معرفي
 جبارقافله مدرنيته چه به ا واهد بگويد كه انسان بازمانده ازخ مي حاتمي با نشان دادن غالمرضا. كند مي

گونه ادا و كمال سالمت و چه بيمار، صادق و ساده و بدون ريا و درآوردن هر چه درچه به اختيار 
نمايد نه آنچه كه اطرافيان  مي هست كا مانده از قافله مدرنيته هماني ازانسان ب .كند اطوار زندگي مي

 . وست دارند باشدد

هاي  گلدانحوض آب،گالب پاش، كند نمايي مي كه بخوبي خود سومين دال مهم فيلم مادر .3
است كه بازنمايي از مظاهر زندگي سنتي است كه در زندگي مدرن امروز جايگاهي .... و  لب پله
حوض وسط حياظ روز ديگر مجالي براي سخن گفتن از در زندگي ماشيني و آپارتماني ام. ندارد
 .نيستبا وجود زندگي آپارتماني و فضاهاي تنگ و تاريك آن ديگر نيازي به گلدان و گل . نيست

در . زندگي مدرن طبيعت را از انسان بازستانده و در عوض زندگي ماشيني به او اعطا كرده است
ها و وان حمام و جكوزي و امثال اينهاي مصنوعي  زندگي مدرن با وجود كامپيوتر و اتومبيل و گل

همچنان حس نوستالژيك  شود اما گلدانهاي لب پله احساس نمي اط وحوض وسط حيديگر نياز به 
تحريك و  ي با طرح آن در فيلم مادر سعي دركه علي حاتم خورد مي در وجود ايرانيان به چشمآن 

 .تهييج آن دارد

عنوان بزرگترين رهاورد زندگي ماشيني و مدرنيته خانه سالمندان ب دال بعدي مطرح در فيلم، .4
ات رفاهي كه خالي از هر گونه مهر و فضايي به ظاهر آرام و برخوردار از امكان. براي بشر است

دهد  مي  حاتمي در فيلم مادر به خوبي نشان. محبتي است كه انسان بيشتر از هر چيز نيازمند آن است
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 كه حتي مادر تن داده به جبر مدرنيته و مادر دل كنده از خانه و كاشانه دوست دارد به گذشته باز
بي روح سالمندان تجربه  يي خارج از خانه را در فضاگردد و براي بار آخر زندگي واقعي و انساني 

اين فيلم حاتمي به درستي در . ها با آن مانوس بوده و عمر گذرانيده است همان حسي كه سال. كند
جبر زمانه به خانه سالمندان بيزار است اما به ناچار و بنا بر وزي ازدهد كه اگر چه انسان امر نشان مي

 .كند مي كه مدرنيته اين طور طلب ادهد چر زندگي در آن تن مي

ي  پرورده ي زندگي ماشيني به واسطه دال بعدي موجود در فيلم، ارتباط طرفين و زوج دست .5
در زندگي مدرن امروزي نه ديگر وقتي و نه . ي مدرنيسم به نام ضبط صوت استها يكي از فراورده

       .ي نمانده استدر چشم باق براي برقراري ارتباطات كالمي و رودر رو و چشماي  هديگر حوصل
كه زندگي ماشيني اي  هگان مشاغل چند اما جبر زمانه و... ا نخواهد نه كه انسان امروزي آن رنه اين

از اي  هدر صحن. براي هر فرد تراشيده سبب شده تا اين گونه ارتباطات به حداقل ممكن نزول كند
     و اين ) وقت ندارم چيزهايي رو كه گفتي بشنوم(كند  مي ه حتي جالل الدين اظهاربينيم ك مي فيلم

 .است كه مدرنيته برايمان به ارمغان آورده استاي  هكاري همان تحفه ي جاودان بي وقتي در عين بي

. دال بعدي موجود در فيلم حاتمي، اهميت و ارزش سفره در زندگي سنتي و غير مدرن است .6
وعده از روز از اهميت بسياري برخوردار بوده  سفره و دور هم جمع شدن اعضاء خانواده در سه

ميز  ا از زندگي ايرانيان بازستانده وزندگي مدرن سفره ر. خورد مي است كه امروزه كمتر به چشم
توان گفت كمتر در يك وعده از تمام  ميزي كه به جرات مي. يه كرده استخوري را به آنان هد ناهار

صندلي هم  2نفره  6صندلي براي يك خانواده  6 جايه شود و اگر ب مي ي آن استفادهها صندلي
گذاشته شود مشكلي در جهت تغذيه اعضاء خانواده رخ نمي دهد چرا كه در زندگي مدرن امروزي 

يي كه مدرنيته و زندگي مدرن براي ها حتي غذا خوردن هم به امري فردي تبديل شده و بنا بر مشغله
غذاخوردن هر يك از آنان در ساعات گوناگون شبانه روز و هر يك از اعضاء خانواده تراشيده شاهد 

 .نه الزاماً در يك ساعت مشخص هستيم

دال مهم ديگر مطرح در فيلم، اهميت غذايي است كه بنا بر رسم و رسومات سنتي پس از  .7
هدف از برگزاري چنين . شود مي مرگ هر ايراني به عنوان خرجي به دوستان و آشنايان و بستگان داده

سمي تنها در حوردن غذاي مرده خالصه نمي شود بلكه در كنه آن نياز زندگي به اجتماعي بودن و مرا
خورد يعني درست همان چيزي كه در زندگي مدرن  مي ها با يكديگر به چشم همدردي انسان
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شمار اقتصادي كه بسياري با آن دست  بنا به نيازهاي بي .شود امروزي كم رنگ تر و كم رنگ تر مي
 مختلفي چون زندان، ختم مرده بين افراد ناشناس مراكز گريبان اند بيشتر سهم غذاي روزبه 

شود كه اگرچه ذات مثبتي دارد اما به نوبه ي خود باعث  توزيع مي.... كز خيريه و ، مراها آسايشگاه
نه تجديد صفا و صميميت از دست رفته ميان افراد نمي شود همان تجديد محبتي كه به واسطه و بها

آماده كردن مقدمات نهار روز ختم مادر در فيلم حاتمي شاهد صله رحم برادران و خواهراني هستيم 
 .كه سالها از هم بي خبر بوده و يا با هم قهر كرده اند

دال ديگر موجود، اهميت چرخ خياطي در زندگي سنتي گذشته ي ايرانيان است كه امروزه  .8
ي به عنوان ممر معاش زن سنتي به وقت اضطرار و چرخ خياط. خورد مي هم كم و بيش به چشم

همان چرخي كه بدون توجه به نوع جنسيت و شرح وظايفي كه مدرنيته  .گرفتاري همسر مطرح است
تواند چرخ زندگي يك خانواده را به دست يك زن  ميدان و زنان امروزي رقم زده براي زندگي مر

مدرن به عنوان جايگزين توانسته در اختيار زنان جامعه كه زندگي اي  هتنها تحف. يك مادر بچرخاند....
 .مدرن امروزي قرار دهد روسپيگري و تكدي گري است

دال مهم ديگر فيلم حاتمي، اشاره به جا و درست او در بازگشت روياپردازانه به گذشته و  .9
كند اما  مي همان دوراني كه مدرنيته از آن با عنوان دوران جهل و بي خبري ياد. دوران كودكي است

همين انسان امروزي با تمام عقالنيت بزرگساالنه و تمام امكاناتي كه در كودكي هيچ كدام از آنها را 
چه دارد را بدهد و براي او حاضر است تا هر. ز آن را داردنداشته حسرت بازگشت به دقايقي ا

كه اين شود؟ مي يس نوستالژيك از كجا ناشاين ح .ر خاطرات خوش كودكي غوطه ور شودساعاتي د
زندگي مدرن بيش از حد براي انسان امروزي تكراري و خسته كننده شده و يا اين كه زندگي سنتي 

 رنگ و لعاب ديگري داشت كه در زندگي مدرن نظيرش را نمي توان يافت؟

اين چنين . دال ديگر مطرح در فيلم اشاره مادر به غذاي روز ختم به عنوان غذاي وصل است .10
توان انتظار داشت كه در كمال آرامش و بدون استرس زندگي را به آخر  مي تنها از فردي ديدگاهي را

مادري كه تنها . كند مي رسانده و با كمترين ميزان دل مشغولي و گناه خود را آماده رفتن به ديار باقي
از دلبستگي او فرزندان اويند كه در واپسين روزهاي عمرش همه را گرد خود جمع كرده تا خوب 

قديمي دارد اي  هاز مال دنيا تنها خان. ندارداي  هاو جز اين هيچ خواسته و هيچ دغدغ. آنان سيراب شود
پسر بزرگش در انتظار آن گذراند و  مي كه به سان او پير و فرتوت شده و واپسين روزهاي عمرش را
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در زندگي مدرن امروز خالف مامادر فيلم حاتمي بر. رتمان بسازداست تا بعد از مرگ مادر در آن آپا
انسان امروزي به قدري در ظواهر . نمايد مي اهش است بسيار آرام و صبوركه سراسر دغدغه و خو

ماند تا  مي براي خود حواشي ساخته كه بيشتر به زندان و غل و زنجيراي  هزندگي غرق شده و تا انداز
كار دشواري است كه انسان  ،بندقيد و طبيعي است كه دل كندن و رهايي از اين همه . ظواهر زندگي

 .امروزي را نه تمايلي بدان است و نه فرصتي

دال مهم ديگر مطرح در فيلم، ذكر خاطرات مكرر پدر از سوي مادر و فرزندان است كه اين  .11
در سراسر فيلم هر . خود نشان از جايگاه مهم پدر و اهميت پدرساالري در زندگي سنتي ايرانيان دارد

شود به نيكي و خير است و اين درست در نقطه مقابل نقشي  مي و خاطره پدر زنده جا كه نام و ياد
رفتار همسر . ابراهيم به عنوان پسر بزرگ خانواده در خانواده ي خود ايفا نموده است است كه محمد

ه خداحافظي مادر با همسرش او و نوع مكالمه او با همسرش در تلفن هيچ شباهتي به نوع مكالم
ي پر زرق هانيازمندي كه حكم صندوق تاميننگرد مي عنوان فرديتنها بسر محمد ابراهيم به اوهم. ندارد

و برق و تحفه مدرنيته را دارد و حتي به صورت لفظي آرزوي مرگ او را دارد و در نقطه ي مقابل 
 نان خاطري خود و فرزندانش را ندارد بلكه به او اطميها مادر نه تنها از شوهر انتظار تامين نيازمندي

. ي او خواهد پرداختها دهد كه در نبود او يك تنه با كمك چرخ خياطي به مبارزه با دنيا و سختي مي
 .دهد كه هميشه چشم به راه بازگشت او خواهد ماند مي او همچنين به همسرش اين وعده را
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  داريوش مهرجويي - مونها تحليل نشانه شناختي فيلم

فيلمي كه دوران . دشوار است آن بزرگ شده ام كاري سخت وكه با مورد فيلمي  نوشتن در
پس از آنكه توانم بگويم فقط مي مونها  ام بهدر شدت عالقه. نوجواني مرا رنگ و بويي تازه بخشيد

از آن را خريداري كردم تا هر موقع دلم برايش تنگ شد اي  هنسخبارها فيلم را در سينما ديدم 
 از. فردي درهم شكسته، گرفتار، فراموش شده و به طور كلي ويران استمون نگاه ها  نگاه .ببينمش

 :گويد مي دهد همان طوركه زيمل دست نمي ناسانه رضايت بخشي به ماديدن او هيچ حس زيبايي ش
انسان ويران اغلب اندوهگين و فاقد آن سكون متافيزيكي است كه جزء ذاتي سرشت انساني در «

  1»مفهوم عميق آن است
 بسياري از ايرانيان هممانده است كه  يك روشنفكر وا) يباييخسرو شك(مونها  حميد شخصيت

  به هوايي و دسته مون با آن سرها  شخصيت حميد. بينند مي ني و جواني خود را در آن، نوجوانسل او 
در مواجه با جو و اجتماع بسيار سنتي  ي فكريها داد انسان را به ياد تشتت مي يي كه به آبها گل

اش كه به جامعهض روي و نوع اعتراخاطر نوع تكه سان بود كه حداقل ب بدين. اندازداطراف  مي
سمبلي در اين گرداب تكنيك و تمدن . بسياري از ايرانيان شده است داشت، سمبل فكري و حركتي

سوسك و مانند يك مشت  -مون ها  قوله ب –و كذايي زندگي مدرنخاطر ه ام را بكه من و جامعه
حال كه عاشقش در عين كار آساني نيست خصوصاً مونها  نوشتن در مورد.مورچه در خود فرو برده 

مون است كه ها  اين كار من درست مانند خود شخصيت. هستي، بخواهي از آن انتقاد هم بكني
خواست مهشيد را ميواستن و تمنا اوج خ مون درها  حميد. بكشدر شده بود حاضهمسرش مهشيد را

. ماية فيلم به همين سادگي است درون. پاي را بتواند به بند كشد قرباني كند تا شايد آن غزال گريز
زند  شود و نقبي به درون مناسبات اقشاري مي ميرها » ها متوسط«فيلمي كه در آن تكرار مكررات 

هاي شيك  خوب اين مناسبات و زندگي چقدردهد كه  هاي اول فيلم نشان مي فصل مهرجويي در.
صحنة تي كشيدن . كند مي مي شناسد و چطور از زبان سينما براي نشان دادن آن استفاده خالي راتو اما

روح كه احتياج به  آپارتماني مانند خود او شيك اما خالي و بي(مون ها  كف آپارتمان توسط حميد
، بسيار زيبا و همان پرداخت عالي غ و درهم او و زنشه آپارتمان شلوو قطع آن ب) پاك سازي دارد
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و » من«دعواهايي بر سر اختالفاتشان و  گيرد ميبوي عرفان ناگهان همه چيز رنگ و  .مهرجويي است
، حال و از نظر زماني در حركت بين گذشته و ديگر مقوالتي از اين دست ساختمان فيلم... » عشق«

بي ن روشنفكر بي اعتقاد و اي –هاموناما از فصل دوم .نمي شودوار شده و مخاطب سردرگم آينده است
كه اي  هدو صحن .شود مي فيلم در شكل و محتوي دچار افت عجيبي .بايد برود و خود را بيابد –اعتماد

اين . برسدكند تا به دومي  مي مون اولي را نفيها .زند و در ديگري علي عابديني مي در يكي مهشيد تار
نفي جهان با پناه  )رسد مي دور تسلسلي كه از بي اعتقادي به دنيا گريزي( است همان دور تسلسل

ساده ترين راه گريز از مواجهه با جهاني است كه  عرفان، كلماتي مانند معنويت و نگرگرفتن پشت س
اگر . آرامش روحي انسان حاصل اين تقابل است. دلي با آن ساخته شده است انسان براي مقابله و هم

تسليم به آن  خاطر نفس تكنولوژي بلكه به خاطر ، نه بهر اين تقابل به بن بست كشيده شدهغرب د
  1.جهان پيرامون خويش است نه بازگشت به عرفان بلكه فرار از، مونها  پيام. است

   يك شكي سايه   

اثري . ان بسياري داردداريوش مهرجويي در مدرنيستي ترين فيلم خود اثري خلق كرده كه شيفتگ
جشنواره هشتم در هامون .ذوق زده كرد نيز حتي داوران جشنواره هشتم را جذاب كه ساخت وخوش

   زند و بر سكوي اول ر ميرا به راحتي از سر راه كنا )علي حاتمي(ب سرسختي همچون مادر رقي
خواه نظر داوران  م قادراست از سد همه چيز بگذرد؛هواي مدرنيته فيل گويي كه حال و نشيندمي

قول بهروز ه ب –آن زمان در انگار .فيلم مادر حوض در هاي كنار خواه شمعداني و جشنواره باشد
ذوق زدگي داوران به . حوصله شاهنامه خواندن نداشت ديگر كسي حال و -فيم قيصر وثوقي در

مون باز هم دلشان آرام نگرفت و جايزه ها  حدي بود كه پس از درو كردن جوايز جشنواره توسط
نان نكوهش و يا از اين سخ منهدف . بدان اهدا كردند» دوستياشاعه فرهنگ علي «: اي به ناميژهو

مون حاوي ها  بيان و روشن كردن اين نكته است كه شايد كهمون نيست بلها  هاي پايين آوردن ارزش
و حتي  –در آن دوران . كه بدان معروف است نباشد كشد و آن معاني ايهايي كه يدك ميآن لقب
 .نخيت نداشتس آنها يك از هيچ با هايي مشهور شد كه گاهاً به القاب و صفت شديدا مونها  -اكنون 

مون ها  هاي خالي اي بود كه تعدادي از آن واگن ديني تنها ي وعلي محور عرفاني، /القاب فلسفي
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مون ها  لك و عارف نبودن حميدسا(ست كه تنها با دو دليل روشن ا آن منهدف . كشيديدك مي
  . همه فشار و مسئوليت كاذب برهانم ناين فيلم را از يوق اي )وعلي عابديني

   مونها حميد  

در  "و ايمانماهيت عشق "اي در بابمشغول نوشتن رسالهمون دانشجوي رشته فلسفه، ها  حميد
كيركگور اثر  "ترس و لرز"نامه دكتري خود بر روي كتاباو براي اتمام پايان.اديان ابراهيمي است

هفت سال هنوز عاشق همسرش مهشيد است ولي مهشيد  مون پس ازها  حميد .غول تحقيق استمش
مون پس ها  روحيه حميد. مون قصد دارد كه از او جدا شودها  هاي اخالقي و روحيثباتيخاطر بيه ب

وقتي گيرد و به همين خاطر است كه خود ميه از خواندن كتاب ترس و لرز، پريشاني بيشتري ب
را به عنوان شوهر آينده  –كه يك بساز و بفروش پولدار است  –شود مادر مهشيد، عظيمي متوجه مي

 وضعيت روحي. دهدشيد مشاجره سختي انجام ميرود و با مهدختر خود كانديد كرده از كوره در مي
ش بگذرد و به خواهد از عشق مي -)ع(او نيزمانندابراهيم -كه يجايشود تا مون هر روز بدتر ميها 

بزرگ، مهشيد را بكشد ولي در انجام اين كار موفق  كند با تفنگ قديمي پدرهمين علت سعي مي
شود تا دوست و مرشد قديمي خود اش عاظم كاشان ميمون براي تسكين دردهاي روحيها  .شودنمي

ن او يك مهندس شود چومون موفق به ديدن علي عابديني نميها  .يعني علي عابديني را مالقات كند
  ديني به شمال علي عابديدن مون در پي ها  .ساختمان است و براي كاري به شمال مسافرت كرده

 مون از اين همه تضاد بهها  .كند پيدا مي ساز سرگرم كارباالي يك برج نيمه را بررود ولي ناگه او مي
خواب گونه  در يك حالت سورئال و زند وليريزد و به قصد غرق شدن، خود را به دريا ميهم مي

مون عالوه ها  فيلمدر  به باور من. دهد مرگ نجات مي را از آيد و اون ميموها  علي عابديني به نجات
كه در  مواجه استهايي اوين و صفتعن كه دارد، با بر ارزش و زيبايي خاص و وصف ناشدني اي

صفت  من،به نظر . شويميت آنها با فيلم ميعين پسنديده بودن ولي با واقع بيني بيشتر متوجه ضد
فرهنگ اشاعه ( بدان اشاره كردمحتي آن صفت كذايي كه . عرفاني براي اين فيلم جاي ابهام دارد/ديني

هاي براي دو تن از شخصيت"علي"  آخر فقط يدك كشيدن نام. تر است نيز برايش مبهم) علي دوستي
نهاده مون فرزند خود را به اين خاطر علي نام ها  .اين فيلم چه ربطي به فرهنگ علي دوستي دارد

طبع علي عابديني نيز كه نامگذاريش تحت لبا. علي عابديتي است چون پيرو دوست و مرشد خود،
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 /گونه رفتار ديني كه در اين فيلم هيچ ديگر اين .اش استدار خانوادهو نيز ميراث كنترلش نبوده و ا
حتي در . مرتبط ساخت ها كنيم كه بشود او را به يكي از جناحنميمون مشاهده ها  عرفاني از /مذهبي

خاطر افعال ه مون كه بها  اي از كودكي حميدشود، مانند صحنهجاهايي عكس اين ادعا مشاهده مي
له مسا .بردسوي علي عابديني پناه ميه كند و بفرار مي) ع(از مجلس عزاداري امام حسين عامي،مردم 

 مون وها و عشق الهي است كه حميد له عشق زمينيعميق تر از بقيه است، مساو  هم ترمديگر كه 
يك فيلسوف و يك كيركگور كه . نددهتميز  گرديرا از يك ها سعي برآن دارند كه آن مونها  حتي

م و اسحاق و روابطشان در كتاب معروف خود يعني ترس و لرز، به ابراهي مسيحي معتقد است،
) ها(و نامزد )ها(معشوقه كندن از كند با دليزندگي شخصي خود سعي مكيركگور در  .پردازد مي

غورهاي فلسفي خود با  نيز در مونها  باطبع حميد .التي شبيه به حضرت ابراهيم برسدخود به ح
       زشي از مرشد خود سوالشود و در اين دوگانگي ارمواجه مي "رضا در برابر امر حق" لهمسا
اندازد كه را در چاه بي سرو تهي مي مون اوها  نيز با دادن كتاب ترس و لرز بهعلي عابديني  كند،مي

  .انه نيستندهي و عشق زميني فعلي دوگكند كه عشق المون درك نميها  .بعيد است از آن بيرون بيايد
اين جهان است با خالقش  سواي خداوند نيست بل هرچه در كه عشق زمين ما داندمون نميها

كه سالك پس از رسيدن به درك و لذت داند مون نميها  .ا توفيري ندارنداصل و محتو حداقل در
ديگر تضاد و تفاوتي بين خالق و  –كه همانا شناخت ذات خود و باطبع ذات خداوند است  -حقيقي 

  .بيند و بعد از رسيدن به اين مرحله است كه همه را به يك اندازه دوست خواهد داشتمخلوق نمي
در دلش خواهان تصاحب مهشيد است و اين  كهگذرد بلداند كه با كشتن مهشيد از او نمينميمون ها

داند كه فعل كشتن اسماعيل به دست ابراهيم، يك فعل الهي است كه از طرف نكته را هم باز نمي
مون ها پروردگار به ابراهيم امر شده و اين اطاعت عين درك حقيقت است ولي كشتن مهشيد به دست

  .زده و در اصل او مطيع نفس خويش است است كه از نفس و نهاد خودش سرفعلي يك
نداشتن ايمان و شك به روابط هستي، مشكل نه . مون نداشتن ايمان به خداستها  مشكل اصلي 
رحم و آرامش در دل در ايمان به خداوند است كه . ستي عصر مدرن اها مونها  كهمون بلها  تنها

اي گانهسلوك به معني گذر از منازل هفت. كندو او را به حقيقت نزديك ميكند  انسان رسوب مي
مون را با هيچ فرمول و هيچ قياس ها  كند ولي حميدطي مي) سالك(است كه يك جوياي حقيقت 

مون شخصي است كه فقط ها  .شمار آورده توان يك سالك بنمي) كه فيلم مدعي آن است(عرفاني 
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او دانشجوي رشته فلسفه است و شك و شكاكي و درك و تمايز . ان استكند چون فاقد ايمشك مي
  ولي در اين ابزارها چيزي به نام منطق هم بايد وجود داشته باشد كه. اساس و ابزار كار او هستند

مون به علت ها  رسد وليدر پرتو شك و منطق است كه انسان به دانش مي. اي نداردمون از آن بهرهها
هاي استوار، پس از شك كردن و پس از قياس منطقي چون در اول  و نداشتن ستونشتن ايمان ندا

پايه محكمي نداشته و حاال همان پل پشت سرش را نيز خراب كرده، حاال جايگاهي ندارد كه بتواند 
در كجاي اين شب تيره بياويزيم قباي ژنده و  ها ما آويخته«: مونها  قول خوده ب. بدان چنگ اندازد

  »خود را؟ كپك زده
مون يكي از هزاران ايراني گوشه و ها  توان اين گونه استنباط نمود كه مي ها به طور كلي از اين گفته

كنار سرزمين پهناور ايران است كه همچنان ميان برزخ سنت و مدرنيته، دين و بي ديني، زندگي ساده 
گرداب مدرنيته اما ديري نمي پايد كه . و ساده زيستي و تجمل گرايي، اعتقاد به خدا و شرك مانده اند

هاست  افرادي چون مهشيد مدت. ا كه هم سهمگين است و هم فريبندهبلعد چر مي ها را با خود آن
ي اين سرزمين هم تنها به بهانه اين كه از مدرنيته و ها مونها ....كه در اين گرداب غرق شده اند

با امواج سهمگين آن را ندارند در وهله ي نخست زارند چون توان مقابله و تطبيق  ي آن بيها مولفه
مدرنيسم در اطراف بسيارند به ناچار تن كنند اما چون طرفداران نحله  مي شروع به سخره گرفتن آن

  .دهند مي ي اجتماعيها به عمل قبيحي چون خودكشي و ديگر بزه

   علي عابديني

     پس اينكه مدتي غيبش طبق گفته خودش. مون استها  علي عابديني دوست و مرشد حميد
د، گويي كه براي هميشه تركش شوزند، در بازگشت به خانه متوجه عدم حضور زن و فرزندش ميمي

ظاهرا مهندس ساختمان است . نوازدست كه ميا كند و مونس تنهايش سازيتنها زندگي مي. اند كرده
براي روستائيان چاه . كندنميدريغ اي كه دارد هيچ كمكي را به ديگران ولي با منش و كردار افتاده

مون كه مانند رودخانه خشكي است، حكم ها  او براي. رساندكند و آب را به مزارعشان ميمي حفر
تر  هاي علي عابديني تشنهپرسد و با شنيدن جوابمون سواالت و شبهاتش را از او ميها  .آب را دارد

بينيم گويي كه پيري بر او هرگز چيره ت مييباو را در يك سن و سال و در يك ههميشه . شود مي
 ظاهراً او.كنيماو را همين گونه مشاهده ميمون نيز ها  حتي در خاطرات كودكي حميد. نخواهد شد
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آيد اين است كه به وجود ميتماشاگر من ذهن  اما سواالتي كه در .نماينده آرامش و تكامل فيلم است
حدود و مقدار و مالك اين آرامش با چه  آرامش علي عابديني در چيست؟ و دوما سبب اين  اوال

و جاري شدن در آيا اين آرامش به سبب درك حقيقت و اتصال به محبوب .شود؟معياري سنجيده مي
؟ اگر به واقع اين گونه است و علي عابديني تا بدين حد استسيالن زندگي سنتي و صوفي گري 

اي  هآورد كه مظهر كامل و زاييده همان مدرنيت مي را سر از برج مسكوني درعارف مسلك است پس چ
با عرفان و سنت و مظاهر و مصاديق آن ندارد بلكه طوفان سهمگين آن هر روز اي  هاست كه هيچ رابط

و ي ايراني هم به ظاهر ها پس علي عابديني و علي عابديني. دآي مي بيشتر از قبل بر پيكره ي آن فرود
دهند كه عارف اند و صوفي مسلك اما در گردونه ي سهمگين  نشان ميتار اجتماعي خود در رف

در كنار اين ابهامات  .شوند كه مدرنيته به راه انداخته است مياي  ههر يك وارد ميدان مسابقجامعه 
ناتوان طور  علي عابديني به آرامش حقيقي رسيده بود، اينكه اگر اين اول. ي نيز وجود دارديها سرنخ

شود تا اتش افزوده ميهاموني كه در برخورد با علي عابديني بيشتر بر شبه(مون نبود ها  در برابر
 مهرجويي در دوم آن كه. كنددهد ولي، اغنا نميي ميمون را اگاهها  يشها او با صحبت).معلوماتش

      ويي ديگره است ولي مهرجموني است كه به آرامش رسيدها  حميد علي عابديني،جايي گفته 
رسيم و اين براي همين است كه باز به منزل اول مي .قدر و چه ميزان  چه آرامشي و چه كه گويدنمي

مون كه كسي را جز علي عابديني ندارد و علي ها  حميد. دهدسيكل معيوب به چرخه خود ادامه مي
مون ها  حميدعلي عابديني از چرخه خارج شود و هآيند كه جز خود كسي را ندارد؛ شايد درعابديني 

 همكارش كه از وشايد دوست (هاموني جديد حميد حضور و دوباره اين چرخه با ؛گيردجايش را ب
 داريوش مهرجويي، علي عابديني را در اين فيلم، به .ادامه دهد خود به مسير )پرسدسواالتي مي او

هاي و نشانهتعريف  كه وجود دارد اين است كه اوالهمي له ماما مسا. جامه يك عارف ملبس كرده
؟ و اصوالً اين كه در جامعه ميزان و مقدار عرفان هر شخص چقدر است يك عارف چيست؟ و دوما

ارزش و اجر قايل هستند؟ همان دراويش  ها مدرن گراي امروز ايران تا چه حد براي علي عابديني
شدند  مي ي نيازي و اخالص و عرفان الهي معرفيصوفي مسلكي كه روزگاري در كتب درسي مظهر ب

شوند تا سر هر بزرگراهي كديه گري  مي امروز شاهديم كه به واسطه ي جبر مدرنيته چگونه حاضر
به معناي شناختن و درك حقيقت ) فتحه بر روي ع ر ف(ريشه لغوي عارف از كلمه عرَف  .كنند

او  رَفي عابديني عارف باشد ولي مقدر عشايد عل. است؛ يعني كسي كه به شناخت رسيده است
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يك عارف  ."هاي ظلماني و نوراني حجاب"ني مبحثي وجود دارد با نام در مباحث عرفاچقدر است؟ 
بسيار پيش . تواند به حقيقت برسدي ظلماني و نوراني است كه ميها واقعي در پس گذر از حجاب

متوجه شده اين لباس و اين دستار و اين  آمده كه يك عارف همه متعلقاتش را بدور ريخته چون
ولي علي . ساخته چيزي جز حجاب و مانع نور حقيقت براي او نيست كه براي خوداي  هوسيل

ي برد كه ساخته نفس زيركعابديني حتي به اين مرحله هم نرسيده است و فعال در آرامشي بسر مي
شود م مينيز به چاه بي سر و تهي ختمون ها  گونه است كه خواه ناخواه سرنوشت حميد اين .اوست

و اين در كل حال و روز تمام ايرانياني است كه همچنان در  .بردسر ميه كه علي عابديني در آن ب
مون رو به علي ها  در جايي حميد.ميانه ميدان مانده اند يا ناتوان اند كه سوار بر اسب مدرنيته بتازند

، !ينبخوش": گويداب ميو علي عابديني در جو"ه چه خبر؟از زن و بچ": گويدمي كند وعابديني مي
طبق . "!كنه، ديگه از ما گذشتهچه فرقي مي": دهدادامه ميو با خنده . "داميدوار، بدبخت، ناامي

ا اين آي آيد كهفاني، اين سوال پيش ميمورد اين حال و هواي عر شناخت اندكي از تماشاگران در
     كسي كه نام عارف را يدك يك عارف واقعي است؟ يا پاسخ ) مونها  علي عابديني به(جواب 

گويد  نميولي چه راهي؟ . يش به راهش رسيدهها يمون در تنهايها  قول حميده كسي كه ب كشد؟مي
پرورده خداست يا نفس يا همان وم نيست دستگويد راهش، يعني راه شخصي، راهي كه معل راه، مي

اصالً اگر علي عابديني تا اين اندازه سنتي مسلك و . پرورده و زاييده استچيزي كه مدرنيته براي او 
دهد كه در كسوت و لباس يك پدر كه بار  مي عرفان مدار و روحاني است چگونه به خود اجازه

مسووليت زندگي را به دوش دارد ترك خانه و همسر و فرزندان كند و براي خود برود و بعد از 
زگردد و ببيند از خانه و كاشانه خبري نيست و عمري در حسرت از دست مدتي به دلخواه خود با

مگر او يك فرد سنتي عارف مسلك نيست پس طبق قواعد . دادن خانواده و زن و فرزند آه بكشد
زندگي روزمره بايد از خود دست بشويد و به فكر قوت اليموتي براي ارتزاق زن و فرزندانش باشد 

  .و بندي آن استو بي قيدفريفته زندگي مدرن اي  هگونيست چرا كه او هم برد اوصادق ناما اين در مو
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   يك هجو خوانمش مي اصالً

رحمي طور هم بي بناميم، همان سنتي عرفاني/را يك فيلم ديني مونها  طور كه منطقي نيست همان

واقعيت و  كشاكشدر  مونها  .حساب آوريمبه و كامالً مدرن را يك فيلم ضد دين مونها  است كه
بازيچه نيست كه يك فيلم معاصر، بهترين فيلم تاريخ . ، خواب و خيال، اثري است دلنشينرويا

يك  تنها يك فيلم نيست بلكه يك فرهنگ و مونها  .سينماي ايران از نظر بينندگان لقب بگيرد
به مدير  آميز بينندگان شبكه چهار و نامه اعتراض آميز مهرجويي برخورد اعتراض. وستالژي استن

كه  -، حتي داريوش مهرجويي را خوب به ياد داريم مونها  شبكه را در مواجهه با نسخه سالخي شده

مون ها  .نوستالژي پيدا كرده است مونها  نيز به -صدا ترين كارگردانان سينماي ماست يكي از بي

ست كه خسته از جنگ، ني اصداي موج نويي .ايران استفكر صداي جامعه نيمه روشنفكر و روشن
خسته از عقب ماندگي از قافله مدرنيته، خسته از ادا و اطوارهاي به اصطالح سنتي و عارف مسلكي 

ي جامعه رويارويچون در چرا تمسخر؟ . خواهد به تمسخر بگيردرا مي ها، همه چيز1دادائيستمثل 
نيز رحم    حتي به معيارهاي فيلم مونها  مهرجويي در. بازندها رنگ ميبا جنگ است كه همه معيار

خاطر همين هجو و ه مون بها  حميد اصالً. افكندكند و سايه يك هجو را بر سرتاسر اين فيلم مينمي
ساز ظيمي كه يك نوكيسه و آپارتمان مون، عها  حميد. نابرابري اقشار اجتماعي بود كه تن به دريا زد

مون از ها  .اشبيند بر زندگيسايه شومي مي بنداز پست است را قول خودش بسازه معروف و ب
سابقه عظيمي ديگري شود عظيمي نفرتي ندارد بلكه از خودش نفرت دارد كه چرا نتوانسته در ميدان م

پردازد كه تابلوهاي مهشيد را به  مي ميدان باشد و حال كه اين اتفاق نيفتاده به تحقير افرادي يكه تاز و
از خريد وسايل توسط مهشيد گله و شكايت دارد، از دادن قسط  كنند، مي قيمت گزافي خريداري
خود در وسايل پزشكي كه روزگاري  و حتي گله از دوست سرمايه گذار. .....براي ماشين و مبلمان و 

رود تا در مون به شمال ميها  حميد.خود پيشنهاد خريد آن وسايل و بردن سود زياد را داده بوده است

                                       
درست بعد از جنگ جهاني اول بود كـه سـبك دادايسـم در نقاشـي     . دادا در زبان فرانسوي يعني اسب چوبي بچگانه 1

ي نگذاشته بود و اينان در بيـان  پذيرفتند چون جنگ هيچ قرار و قانوني را باقآنها هيچ قانون و قراري را نمي. متولد شد
حتي والدين اين سبك، نام اين سـبك را بصـورت   . كردنداعتراضشان به وضعيت موجود اينچنين برخورد و نقاشي مي

 .تصادفي و با باز كردن كتابچه لغت زبان فرنسوي انتخاب كرده بودند
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ساز يك هاي نيمهكه ناگه او را بر باالي آپارتماجوني صحبت كند ش با عليعيت نابسامانمورد وض
! پير و مرشدش! جونيعليبيند؟ آيا درست مي. ابدي مي –در حال مهندسي و دستور دادن  –شهرك 

به دريا گونه است كه خود را  اين .است ساز شدهاكنون مهره و نوكر يكي از هزاران عظيمي ساختمان
خاطر رسيدن به ثبات و دوري از ه ببلكه گناهانش، تطهير خاطره تطهير نه ب .كه تطهير شودتا  زندمي

تطهير از اين كه چرا در خواب غفلت بوده و خود را با موج خروشان مدرنيته همراه  .پاكش ي گذشته
نكرده است؟ چرا دل به مرشدي داده كه خود غرق در مظاهر مدرنيته است و به ظاهر در بازي با 

كار نمي بندد ه عمل آنها را بزند و در مي فهاي خوش رنگ و لعابيش تنها حرها كلمات و لفظ بازي
علي عابديني تنها در حرف و نه در مقام . دهد جازه را به او نميتالطم مدرنيته اين ايعني جريان پر

در گرو آن دارد پردازد و دل  مي زند و در اصل به شغلي مي ....عمل دم از سادگي و سنت و عرفان و 
بار طعم تلخ بر خالف آب رودخانه مدرنيته شنا كردن را  او يك. كه مظهري از مظاهر مدرنيته است

درست وقتي كه خانه خود را ترك كرد و زن و فرزندانش را از دست داد را چشيده و سعي ندارد تا 
ساده اي  هبازيچاطن هم زندگي را زبان كه در ب مون اما نه تنها در لفظ وها  .دوباره خود را قرباني كند

توان به خوبي و خوشي زندگي  مي تصور كرده است كه حتي بدون همراه شدن با جريان آنانگارانه 
 بورژواي جامعه انتخاب كند و مون همسر آينده ي خود را از طبقهها  ممكن است آخر چطور .كرد

مي رود تا به  نتيجه هماني است كه نهايتاً .اشدآن به دور ببخواهد از جريان مدرنيته و ظواهرسپس 
  .دهد مي آزمايي در عرصه زندگي به او اما مدرنيته فرصت ديگري براي زور .م شودقيمت جانش تما

   مونها ي مهم متن در فيلمها و مدلولدال 

 هامون به معناي برهوت، .ستا »هامون« همان عنوان فيلم به نام فيلم درموجود مهمترين دال  .1
با توجه به  .شود و هراس آور است آن گم مييي كه انسان دروسيع،جاجايي  جاي لم يزرع، ،بيابان

تمام  كند و ما در مورد فيلم صدق مي مون درها  شويم كه كليه تعاريف باال از مي داستان فيلم متوجه
هامون جزو  .فضاي زندگي او هستيم مون و هم درها  شخصيت ين حاالت درا مدت فيلم هم شاهد

طول  ما در.گيرد مي قرار مقابل ما چون اولين پرسشي است كه در .استهاي هرمنوتيك فيلم  رمزگان
در طول . ستا فيلم داراي ساختار پيچيده زماني .مون هستيمها  گشايي از نام مدت فيلم شاهد رمز
 . هستيمش بك فل نيز شاهد فلش بك در برخي مواردهاي متعدد و  فيلم شاهد فلش بك
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 رات در طول فيلم از طريق جاده درما به ك .استي مهم فيلم ها نيز يكي ديگر از دالجاده  .2

  جاده به نوعي راهرو ارتباطي تغييرات .باشيم مي مونها  مكاني تأثير گذاري زماني وها حال جابجايي
شرايط مراه با ي مختلف هها هاي مختلف و دوره به مكان او از طريق جاده.استمون در طول فيلم ها
  .باشد مي قهرمان و كشف و شهود او درطول زندگي جاده نشانگر سفر .گذارد مي عدد پاحاالت مت و

مون را ها  حاالت بد روحيبه نوعي نشانگر .باشند مي فيلم ديگر دال سرداب نيز زيرزمين و .3
خبر از اتفاقات مون كابوس وار است و ها  سرداب براي .باشند مي فيلم يا ايفاگر نقشي منفي در .دارند

  .مي گردد نبال تفنگ قديمي براي كشتن مهشيدزمين به در او در زي .دهد مي شومي را

 در فيلم به نوعي نشانگر تضادي در خودكاشان  تهران و.مون استها  دال ديگر فيلم نيزشهر  .4
ن حال زمااما تهران .زندگي آرامش كودكي او در .مونها  كودكي وگذشته .سنت و مدرنيته .باشند مي

است از شادي و غم  پر .نشيب است فراز و زماني كه بسيار پر .دهد مون را نشان ميها  پر كشمكش
 .و هيچ ثباتي در آن مشاهده نمي شود

گرفتن  .قرباني كردن گوسفندان در عاشورا .كند مي نقش مهمي را ايفانيز مون خون ها  در .5
تقابل سنت و  و باز هم خون.در دنياي مدرنخون از خود و قرباني كردن خود براي فروش محصول 

خورد و نشانگر  مي فيلمي كه در سرتاسر آن اين تقابل و كشمكش به چشم .دهد مدرنيته را نشان مي
ي خود به مدرنيزم پرتاب شده ها كشوري كه به ناگاه از سنت .وضعيت امروزه جامعه ايران است

كه داراي طبقه متوسط بااليي اي  هجامع.كند ميقرباني  م افراد بسياري رااست و اين شكاف عظي
و اين  ها به سمت جامعه مدرن گشته اند به ناگاه دچار گسستي عظيم از سنتروشنفكراني كه  .ستا

باعث خود درگيري و دگر  اين امر .خود بيگانگي نموده است دچار استيصال و از كليت جامعه راامر 
  .استدرگيري شديد در فيلم و جامعه ما گرديده 

عامل  .داند مي شايد مهرجويي ابتدا و انتهاي همه چيز را آب .استمون ها  ديگر دريا دال .6
 محلي كه دور از .كند غاز و با دريا نيز خاتمه پيدا ميفيلم با دريا آ .داند مي نجات بخش ما را آب

 سمت خشكيه بمون در ابتدا از دريا ها  تي كهوق .خود شود خود بود و هياهوهاي شهر و جامعه مي
در پايان نيز او براي .شود مي هاي روحي شديد زنند و او دچار عذاب مي او حلقه آيد همه به دور مي

را به آيند و او  مي گريزد اما باز هم از خشكي به سراغ او مي و دردها به دريا ها سختي  فرار از همه
كه حتي مرگ را به جا  دانتا ب.استر دردناك مدرنيته گرفتار آمده جب او در .گردانند مي خشكي باز
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 دريا نقطه ي مقابل .يز داراي اراده و اختيار نيستاما حتي براي مرگ خود ن.دهد زندگي ترجيح مي
مون ها .مون براي رسيدن به آبها  تالش و جنگ.مون و صحراي خشك و بي آب و علف استها 

 .يعني مرگ و دريا يعني زندگي

مون هم ها .كنند مي را تصديقفوق گفته م به دالي مهم تبديل شده اند در فيلهم كه  ها ماهي .7
يي كه بر ها ماهي .دست ميدهندآب دور شده اند و جان خود را از  يي است كه ازها شبيه به ماهي

 .در حال از دست دادن زندگي خود هستند ها آن.افتند و در حال دست و پا زدن هستند مي زمين
زدن براي رسيدن به درياي مون در حال دست و پا ها  .غاز با آن روبروستمون در آها  وضعيتي كه

وقتي كه پس از تقالهاي بسيار اميد به  .مون استها  اما ماهي مرده نشانگر مرگ.است نجات خويش
  .مون عمال نابود شده استها  زندگي از بين رفته است و

 .سنت و مدرنيته .و غربشرق .هاي فلسفي كتاب.هامون است در ردال مهم ديگ كتاب، .8
 كه بان جامعه ما تمامي روشنفكراهامون و .خود گرفتار كرده است در مون راها  موضوع اصلي فيلم كه

د داراي وقتي كه خو.گمي شديد شده اند در متفاوت دچار سر عقايد زيبا اما كامالً خواندن نظرات و
فالسفه  خوراكشان دست پخت نيستند وزمانه خود  ب با شرايط وعقالني متناس هيچ فلسفه و نظر

 .جوامعي است كه شرايط حال حاضر روشنفكران جامعه ما ندارند كشورها و ديگر بزرگ ديگر
ه متناقض فرد ب ش اطالعات متضاد وگونه با افزاي اين )يونانبه فلسفه  اشاره علي عابديني  پيروي و(

 آوريم كه آنان كه كمتر مي ايمان آن گفتهو ما به  كند تگاه استيصال و درماندگي سقوط ميسوي پر
اند در  مون كه دچار بمباران علم و اطالعات شدهها  هايي چون و آدم كشند مي دانند كمتر هم درد مي

 .اند هحد و مرز سرگشته و آواره گشت برهوتي وسيع و بي

نده نماي او نقش يك مرشد و حتي در سطحي باالتر.است بسيار مهماي  هعلي در فيلم نيز نشان .9
كنند اما علي  مي افراد تغيير .گذرد مي زمان.تغيير و تحول نمي شود كسي كه دچار.خدا در فيلم است

و اين صفتي .ماند مي برخالف همه ي موجودات فيلم و زندگي بدون تغيير جسمي و روحي باقي
روح او پاك است مون است در ابتدا كه ها  شايد علي كه خداي .است كه تنها به خدا تعلق دارد و بس

شود علي هم از او دور و  ي زندگي ميها چار سردرگمي و گناهاما بعدها كه د .در كنارش است
 دستد گم شده است كه كامال علي را از قدر در برهوت خو مون آنها  .شود مي ترنهايتا از او دور
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نمي ن به او را دارد اين امر به وقوع كند و قصد نزديك شد مي و حتي زماني كه علي را پيدا.دهد مي
 .دوري از خدا و رها شدن به حال خود. و اين نشانگر تنها شدن علي است .پيوندد

 ي فرار از قانون را نشانها راه.مون در داشبورد ماشين خود داردها  ي جريمه يي كهها برگه .10
بوده است و بارها جريمه شده ي فرار از قانون توسط فردي كه خود قانون شكني بزرگ ها راه .دهد مي

هاي مكرر اوست اينك در خالف با  ي بسيار زيادي كه حاصل تخلفها او با جريمه شدن .است
زند و اين قدرت ناپسندي كه در  مي و قانون را به وسيله ي قانون دورا .تجربه و متبحر شده است

 .دهد مي جامعه ما رواج بسيار دارد را نشان

 روابط بينامتني بسيار در فيلم استفاده .باشند مي هاي معنادهي فيلم ظامروياها يكي ديگر از ن .11
. ي شدن براي عشقكتاب ابراهيم در آتش قربان.(هاي مختلف و شخصيت ها ه كتابارجاع ب .شوند مي

  علي و .خراب شدن دوچرخه پسر و تعمير آن طالق زن و شوهر، تنها پسر آندو، ،كرامر عليه كرامر
 ). مون ، شمس و موالناها

هاي  كه بر تداعي يي هستندها نشانه ها رمزگان.باشد داراي رمزگان متعدد متني مي فيلم .12
 :پذيرفته شده در جامعه استوارند

 ...دادگاه خانواده و قوانين جاري كشور در مورد حق طالق و  •

 .روابط اداري موجود در فيلم •

 .مون و مهشيدها  آشناييسكانس شاه عبدالعظيم و آغاز دوستي و  •

  :باشد مي ي ايدئولوژيك متعددي نيزها مايه فيلم داراي درون .13
كشتن و قرباني گوسفندان براي پختن نذري .قمه زني در آن روز.از جمله مراسم روز عاشورا •

 مراسم عزاداري در روز عاشورا.روز عاشورا

 .مون در زمان كودكي اوها  آموزش خواندن نماز توسط مادر به •

 : باشد مي ي متعددي از جمله عوامل زير نيزها فيلم داراي تقابل .14

مون و مهشيد به عنوان نمايندگان زن و مرد ها  در تمام مدت فيلم شاهد تقابل.:زن و مرد •
  .باشيم مي جامعه ايراني

جمع و  .رويا و واقعيت .عرفان فلسفه و(اجتماعي بين سنت و مدرنيته كشمكشهاي قانوني و •
  .)عشق و نفرت.عقل و جنون. شب و روز. غربشرق و . فرد
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   اصغر فرهادي  - تحليل نشانه شناختي فيلم چهارشنبه سوري

ي، سوار بر ترك موتور در اي برف شود، آنجا كه با نامزدش در جاده مي آغاز "روحي"فيلم با 
اي از محيط  كه در پس زمينه ر او و نامزدشو اشتياق در رفتا"روحي"شور زندگي در نگاه  .ندا حركت

هايي دارد كه گرچه از قشر  كه حكايت از آدم كشد  دهد، تناقضي را به تصوير مي  سرد برفي روي مي
برند و روزگار   هاي زندگي كوچكشان لذت مي لحظه  اند اما از لحظه نشين جامعه درآمد و حاشيه  كم
 اهر مرفهي كه در ادامه داستان با آنها روبرواتفاقي كه به سختي در زندگي زوج به ظ. گذرانند  مي
نمايش و اين همان قصه ي هميشه تكراري فرار از مظاهر مدرنيته در ايران و . دهد شويم، رخ مي مي

از اي  هكه با وجود نبردن هيچ بهردسته از افراد به ظاهر طبقه پايين دست جامعه است  خوشبختي آن
حداقل برخوردار از مظاهر مدرنيته به خوبي و خوشي و بدون اي  همدرنيته و با وجودي كه در جامع

كرده و باعث  عد چادر دخترك الي چرخ موتور گيراي ب لحظه. كنند مي هيچ گونه تعارضي زندگي
كارگردان در سكانس آغازين فيلم سعي دارد  .ندايست مي از حركت بازشود و آنها  مي سرنگوني موتور

گير كردن . اي داشته باشد هاي فيلم خواهد آمد، اشاره بر سر آدم چه در ادامه مستقيم به آن غير
اگر موتور را نمادي از . نامه است در زنجير چرخ موتور و پاره شدن آن، گره اوليه فيلم» چادر«

صداي سكانس با .شود باعث دگرگوني زندگي آنها مي »چادر«زندگي مشترك آن دو در نظر بگيريم، 
هاي برفي را به  اتفاقي كه برايشان پيش آمده، گلوله بي خيال ازآن دو رسد و  دو به پايان ميخنده آن 

هاي قصه  اي مدام در ميان آدم كنند، جنگي كودكانه، ستيزي كه هر بار به گونه سوي هم پرتاب مي
يكديگر  ست كه در فضايي ناامن در كنار جريان دارد و اصالً فيلم چهارشنبه سوري داستان آدمهايي

زن داستان نيز براي پي  "مژده"آيد و  ميان مي  بارها و بارها در فيلم سخن به» چادر«از .كنند مي زندگي
نيز پرسش نامزد دختر  در پايان فيلم. كند مي بردن به راز همسرش، خود را در همين چادر پنهان

 را وارد جرياني "روحي"، بنا بر همين اصل، فيلمنامه نويسان. ؟دهست كه چادرت چي شا كارگر اين
    قراراي  هبهانآنها داستان اين زوج جوان را  .صورت گيرد "كشف حجاب برتر"ي آن كنند كه ط مي
همان تجربياتي كه . را كسب كنداي  هبراي آغاز زندگي مشتركش تجربيات ارزند "روحي"دهند تا  مي

كشف حجاب  برداشتن و ابرو(پايان فيلم  و درتغييرات ظاهري ا.دهد مي مدرنيته در اختيار او قرار
  . ي به زندگي دارندحورداللت بر تغيير درونيات و نگرش  )برتر
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  چادرت كو؟: عبدالرضا •
  گم برات تو راه بريم حاال، مي: روحي •
  .نگرد مي عبدالرضا همچنان او را •
  .كار كردي؟ خوشگل شدي چي •
  .آرايشگاه بودم: روحي •
او كه قـرار اسـت هفتـه    . شود مي آغاز "روحي"زندگي فقيرانه  يي ازها چهارشنبه سوري با صحنه 

آينده با پسر دايي خود، عبدالرضا، ازدواج كند، خوشحال از شـروع زنـدگي زناشـويي، در پـي يـافتن      
   كردن و آينه شكسته كوچكي كـه حتـي قـد دختـرك بـه آن      بنحوه پرو. باشد مي لباس عروسي خود

دخترك در لباس عروسي، به نـوعي اغـراق آميـز، فقـر را بـه      نمي رسد و در عين حال وجد و شادي 
ي تخـم مـرغ رنگـ   سبزه و ماهي و   مردم مشغول خانه تكاني و استقبال از عيد هستند،. كشد مي تصوير

چراكـه   كند،  ر، شادي و تلون عيد را لمس نميخورد اما تماشاگ مي عيد، جا به جا در حاشيه به چشم
  داستان كمشكش زنان و مردان، در جامعه "چهارشنبه سوري"يلم ف .رنگ غالب قصه خاكستري است

ريخته خانـه خـانواده سـميعي اسـت كـه قـبالً         هم  ترين لوكيشن، وضعيت به مهم. در حال گذار است
آنها در اين آشوب و  .ندازه فردايش هم عازم سفرو جور كنند و تا نقاشي شده و حاال قرار است جمع 

كوتاهترين زمان كارهاي بسياري را به انجام برسانند چرا كه زنـدگي مـدرن از   خواهند در  مي آشفتگي
 سـت كـه در  هم هاي  نشانه آشفتگي رابطه اين خودتازه اين اول ماجراست،  .آنها چنين خواسته است

در انتخاب لوكيشن اصلي دو مورد اساسي رعايـت شـده و بـه فضـاي داسـتان      . جريان داردآنها خانه 
جا لخت است و همه دارند  كند همه مي ي زياد كه آدم احساسها پنجره آپارتماني با .است كمك كرده

 "چـرا نـزدي؟   هـا را  در را ببند، پرده": گويد در طول فيلم، مژده چند بار مي. كنند به داخل آن نگاه مي
. نـد ست كه زودتر چهار ديواري را ببندند تا جاي محكمي بـراي ايسـتادن پيـدا ك   ا انگار او دنبال اين

تواند نشانگر نوعي نابساماني در خانواده و  ، نماد رابطه با بيرون، همان ابتدا مي"شيشه شكسته پنجره"
دختـر كـارگر در بـدو ورود بـا     . توجهي همسر به امور فني، به عنوان يكي از وظايف مرد باشـد  يا بي
ـ    و  اگرچه ريخت. شود مي ها مواجه در اتاق "انبوهي از وسايل" هـا بـه دليـل نـوع      اقپـاش بـودن ات

از نابساماني و درهم ريختگي زندگي زناشـويي   تواند نشان  ميزانسن و رنگ آميزي صحنه است اما مي
. و زن بـه اصـطالح مـدرن امـروز جامعـه ايـران داشـته باشـد        انگيزه بودن زن خانه  توجهي و بي و بي
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بودن آن با خانواده سـنّتي و  هاي شهري و متفاوت  تصوير و تقابل زندگي خانواده "چهارشنبه سوري"
هـا در   نوع آرايش و پوشش و لبـاس، روش زنـدگي، محـل سـكونت، روابـط همسـايه      . مذهبي است

هاي زندگي دختر كـارگر بـا افـراد سـاكن در يـك       آپارتمان و بسياري از عناصر ديگر نشانگر تفاوت
ي آنها به صـورت يـك   شود تا دختر به جريان زندگ مجموعه آپارتماني است و اين تفاوت موجب مي

 "چـادر "دان بـا تكـرار و تاكيـد روي    كارگر. زده نگاه كند و همه چيز برايش تازگي دارد ناظر شگفت
سيمين و ديگر  كارگر با مژده،دختر » تفاوت فرهنگي« و »حجاب«دارد مخاطب را متوجه عنصر سعي 

خـانواده و زنـدگي زناشـويي      اعتمادي، از هم پاشيدگي رشـته  بي. هاي آن مجموعه آپارتماني كند آدم
كنيـد چـرا در    در پاسخ به اين پرسـش كـه فكـر مـي     "فرهادي". موضوع فيلم چهارشنبه سوري است

خيلي روشن است، بـه  "گويد  مي قدر زياد شده؟ هاي ايراني اين سالهاي اخير، موضوع خيانت در فيلم
ايـن   نگفـت  مـي  ،ن فيلم را بسـازم  اي روز اولي كه خواستم... اين دليل كه خيانت در جامعه زياد شده 

جـوابم  . شـود  ها دارد بر اساس اين موضوع ساخته مي فيلم را نساز، صالح نيست، چون خيلي از فيلم
كنيد در هفته اول نمايش بيش از ده خانم و  باور نمي. اين بود كه عيبي ندارد و بايد بيشتر ساخته شود
شان جالب بـوده، صـحبت كردنـد و گفتنـد ايـن عـين        آقا با من تماس گرفتند و درباره فيلم كه براي

دانم تلفنم را از كجا گير آورده بـود، زنـگ زد و    همين امروز صبح يك خانمي كه نمي. زندگي ماست
» ايد؛ كسي زندگي من را براي شما تعريف كرده؟ شما داستان اين فيلم را از زندگي من گرفته«: پرسيد

. ام ام را ترك كردم بـا بچـه   ري همين اتفاق براي من افتاد و خانهسو گفت اتفاقاً در يك روز چهارشنبه
دانـم   شناسـم، نمـي   افتد كه من چون همه جاي دنيا را نمي ها مي يي در چهارديواريها به هر حال اتفاق

انگـار  . آيا همه جا اين جوري است يا نه، اما مسلم است كه در كشور ما مواردش خيلـي زيـاد اسـت   
فرهـادي، نمونـه تمـام    » چهارشنبه سوري« "...وضوع اين فيلم، تجربه دوري نيستبراي تماشاگران، م

كه قبالً ناصر تقوايي، مهرجويي، بني اعتماد و اي  هنمون. عيار يك سينماي اجتماعي از نوع ايراني است
هايي كه جايگاه محكم امروزشان مديون همـان   كارگردان. اند اش كرده بيضايي به بهترين شكل تجربه

       غ نمـي گويـد، هيجـان زده نيسـت و     رود فيلمـي اسـت كـه   » چهارشـنبه سـوري  «. تتجربه و آثار اس
، در نمـايي كـه   )تيتـراژ آغـازين  (از همـان ابتـداي فـيلم    . كنـد  مـي  قصه اش را بي هيچ لكنتي روايت

 توان حـدس زد كـه فـيلم    مي آورد، مي دستش را از شيشه اتوبوس بيرون) ترانه عليدوستي( "روحي"
صرف نظر از جوايزي كه در جشنواره به فيلم تعلق گرفت و نظر مساعد و . متفاوتي پيش روي ماست
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يـك  » سـوري  چهارشـنبه  «قبول فيلم، بايد قبول داشت كه   نسبتاً مثبت منتقدان و همچنين فروش قابل
و در فيلمي پر از جزئيات فراوان كه همگـي بـه درسـتي    . اتفاق خوب در سينماي اين چند سال است

نويس، به داستان اشراف كامل داشـته،   اينكه فرهادي به عنوان فيلمنامه. اند جاي خود به كار گرفته شده
كمك بزرگي به فيلم كرده و باعث شده با شناختي كه او از داستان داشته، به درستي آن را اجـرا كنـد،   

مورد زمـان   در .ران آن استهاي خوب بازيگ اما بدون ترديد قسمتي از موفقيت فيلم نيز مديون بازي
. دشـو  بهترين انتخاب اسـت؛ روزي كـه آنارشيسـم ايرانـي متبلـور مـي      » چهارشنبه سوري«فيلم، روز 

قده احساس ناامني خـود را خـالي   روزي است كه اكثريت مردم عشكل امروزي، چهارشنبه سوري در
در بيرون خانـه  . درون است استفاده سمبليك از عنوان چهارشنبه سوري نشانه تضاد بيرون و. كنند مي

دانـد در آنهـا چـه     ها اطالعي ندارد و نمي آتش و همهمه و جشن و سرور است و كسي از درون خانه
اي و منطقه امـام زاده داوود   از سوي ديگر آتش بازي در شهر با آتش بازي در منطقه حاشيه گذرد؟ مي

هـا و انفجارهـا خبـري     آنجا از ترقـه بـازي  به عنوان نماد يك منطقه مذهبي و سنتي تفاوت دارد، در 
بار به اين نينديشـيده باشـد كـه چهارشـنبه سـوري چـه روز        كمتر كسي است كه حداقل يك!. نيست

 به نظـر هاي آتش بازي  صحنه .خطرناكي است و فرهادي با تيزبيني، چنين روزي را شكار كرده است 
ترش سـاخته   ، در صورتي كه بيشباشد شدهسوري گرفته  و در روز چهارشنبه باشدمستند رسد كه  مي
سوري در آن پارك با حدود شصت هنرور انجام  ، از جمله برگزاري مراسم چهارشنبه است "فرهادي"

چهارشنبه سورى آيينى براى  .گرفته شده، مستند است داخل اتومبيلشده و فقط بعضي از نماها كه از 
به نظر . يد و خطرى مى ماند كه بايد مراقب آن بودشادى است كه اكنون با قلب ماهيتش بيشتر به تهد

زنـدگي بـه   تنش امـروزين   مى رسد اين واژگونى و تبديل ماهيت، به روابط زناشويى و شهروندى پر
 سـاكنان آپارتمـان آن  . نيز رسوخ كرده و با آن همخوانى پيدا كرده استظاهر تجدد زده اغلب ايرانيان 

هايشان هم هراس دارنـد و   در آپارتمان "سرايدار"كه از حضور  قدر دچار افراط در احتياط مى شوند
فيلم فضاى آشـوب  . در مرداب غريبگى و دورى از هم، دست و پا مى زنند و رنج مى برند ها همسايه

زده جامعه اى را تصوير مى كند كه همه چيزش حتى قانون، عرف، شـرع و حقـوق شـهروندانش در    
ى از آنها با نيازهاى واقعـى شـهروندانش وجـود نـدارد و در     حال گذار است و تعريف و مرز مشخص

نهايت به جايى مى رسد كه حتى روابط نامشروع هم نمى تواند آسايش خاطر و امنيت روانى مرتضى 
   از دنيايى كه مناسباتش با عرف اين افراد فرق مى كند، پـا بـه عرصـه شـهر      "روحى". را تضمين كند
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 مـانع ورود  در صـحنه اى زن همسـايه  .پرتضاد برايش قابـل هضـم نيسـت   هاى مى گذارد و اين رفتار
   شود، با خروج روحى و ورود دوباره او طنزى پديـد مـى آيـد و كنايـه اى      يبه ساختمان م "روحى"

 ي به اصـطالح مـدرن  ها مى شود به فرهنگ غريبه ستيز و بدبينى افراطى كه هرچه بيشتر دارد اين آدم
 هـا  ها همه با هم قهرند، از قهر مژده با فاميل و شوهرش تا تاكيد همسايه اين انگار. را منزوى مى كند

بر نداشتن ارتباط با هم كه خود نوعى قهر است، مثالً سيمين كه به دليل نوع زندگى اش، راحـت تـر   
اتفاقـات فـيلم در روز     دليـل نيسـت كـه همـه     بنابراين بي .نداشته باشد ها است كه ارتباطى با همسايه

ست هيچ شـباهتي بـه رسـم و رسـوم گذشـتگان       روزي كه ديگر چند سالي. افتد سوري مي رشنبه چها
جنگي كه آن هم به .كند مي ها را تهديد يت جاني آدمماند كه امن ندارد و بيشتر به يك جنگ داخلي مي

 ي ايرانـي بـه اصـطالح   هـا  نوعي محصول مدرنيته نصف نيمه ي وارد شده به ايران و ساختار خـانواده 
شاهد اين مدعا هم اينكه، چندين بار در طول فيلم به اين موضـوع، يعنـي   . طبقه متوسط و باالتر است

ترسـد بـه    اينكه اين روزهـا مـي    جا وقتي مژده با خواهرش درباره يك. شود مستقيم مي  اشاره» امنيت«
بيرون بفرستد و در  تنهايي بيرون از خانه برود، چه رسد به اينكه بخواهد فرزند كوچكش را به تنهايي

شدن يكي از همكارانش، وقتي شـب از   خفاش شب و گم  بار به قضيه جاي ديگر، وقتي روحي چندين
موضـوعي كـه فرهـادي سـعي دارد     . ست كند، البته اين فقط ظاهر قضيه ا گشته، اشاره مي مي سر كار بر

چيزي كه خيلـي وقـت اسـت    . استه آدم "امنيت رواني"آن بكند،   بيننده را وادار به فكر كردن درباره
به همـراه نـوعي   (سادگي دختر كارگر  .تهران نيستو تجدد زده ي اثري از آن در شهر بي در و پيكر 

از او به عنـوان قاصـدي بـراي كسـب اطـالع از زن همسـايه        "مژده"شود تا  مي موجب) زيركي زنانه
شـك و ترديـد   ) مانند ساعت دقيق سفر به دبـي (از زبان دختر كارگر  مسايلاستفاده كند و نقل برخي  

مخاطب در توضيح ناگهاني دختر  .دهد رتضي با سيمين را افزايش ميمژده نسبت به رابطه همسرش م
كنـد كـه شـك زن بـه مرتضـي دربـاره رابطـه         كارگر درباره بليت سفر و آرامش مژده چنين تصور مي

توهم و بيماري است اما اين تصور و تا حدودي يقين، ناگهان از بـين  شوهرش با زن همسايه ناشي از 
دهد و  رود و مرتضي پسر خود را كه براي چهارشنبه سوري به پارك برده، تحويل دختر كارگر مي مي

همه يـا دارنـد   : ها در يك چيز اشتراك دارند در واقع همه اتفاق .كند اي با سيمين مالقات مي در كوچه
 .گويند كه ما فهميديم تو دروغ گفتي كنند يا مي يا دارند دروغ يكي ديگر را درست مي گويند دروغ مي

شود، در شركت تبليغاتي يك  در مدرسه اين ماجرا وجود دارد، در جلوي خانه كه ماشين زن پنچر مي
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اي بـه رياكـاري    كـه اشـاره    زند مي هايي جا مرتضي در مورد اصالح بخشي از آن فيلم تبليغاتي حرف
ها، آن دروغ ترانه، آبـي اسـت كـه بـر آتـش       در ميان همه دروغ. كند اوست و به نوعي نقش بازي مي

دروغـي كـه   . انگيز اسـت  ترين دروغ آن روز، دروغ روح ريزد، يعني بزرگ مشاجره مژده و مرتضي مي
او خواسته يا ناخواسته و با وجودي كه روحي به طبقه فرودست و سـنتي جامعـه تعلـق دارد از زبـان     

زنـدگي كـه   . شود چرا كه زنـدگي تجـدد زده نيازمنـد دروغ گـويي و پنهـان كـاري اسـت         مي شنيده
. شـعار آن اسـت   ،زنـد و همـه بـراي يكـي     مـي  ي فـردي در آن حـرف اول را  ها فردگرايي و خواسته

يش دلـش بـراي برقـراري رابطـه نامشـروع بـا       ها فردگرايي از سوي مرتضي براي تن دادن به خواسته
 جهت طرفـداري از  ايش و به ظاهر درفردگرايي براي روحي كه تنها به صرف ندادن پول آرسيمين و 

قاعدتاً دختري كه در آستانه ازدواج است، بايد حامي زن خانه باشـد، در حـالي   گويد  مي سيمين دروغ
 دروغ روح انگيز درظاهر قضيه است، چراكه  شود ولي اين كند كه به مرد كمك مي كه اينجا كاري مي

گويـد   پرسد چرا اين دروغ را گفتـي؟، مـي   آخرش هم وقتي مرتضي مي. كند واقع به سيمين كمك مي
چون سيمين پـول آرايشـگاه را از او   . ؛ يعني خيلي دليل شفافي براي اين كارش ندارد"همين جوري"

گناه اسـت   يكند كه سيمين ب كنند، فكر مي اش بيرون مي بيند كه دارند او را از خانه نگرفته و روحي مي
فهمد كه اتفاقـاً   بعد مي. كند، بدون اينكه خودش متوجه باشد و با اين كمكش دارد يك كار اخالقي مي

دوبـاره سـيمين را دم در    "روحـي "كه اواخر فيلم وقتي كه  قدر غيراخالقي بوده است، چرا كارش چه
وقتـي روحـي   . بينيم را مي، اين تغيير موضع روحي نسبت به سيمين »چته؟«پرسد  بيند و سيمين مي مي

فهـد   مـي  كند تهمت ناروايي به سيمين زده شده، ولي بعد روحي گويد، فكر مي بار اول آن دروغ را مي
كـامالً حـس    "مـژده "در نقش  "تهراني هديه "انگيز  بازي زيبا و حيرت .كه او هم گناهكار بوده است

اي بـين   اينكه مطمـئن شـويم اصـالً رابطـه     كند، حتي تا قبل از را به تماشاگر منتقل مي "بي اعتمادي"
برد، باز  رواني رنج ميكنيم مژده از يك بيماري  مرتضي و سيمين وجود دارد و در شرايطي كه فكر مي

ديـوار داخـل   "و  "حمام  دريچه"از  دايماًخاطر نيست و   له كه اين زن در اين خانه آسودهاهم اين مس
. كنـد  باشـد، اذيتمـان مـي    اي دال بر وجود رابطه بين زن همسايه و شـوهرش مـي   به دنبال نشانه "كمد
كننده آدم عصبي، افسـرده و   بارد، تداعي مي غمگينش كه حس ناامني از آن  مژده و چهره "لباس سياه"

دهد و در واقع شلوغي و به هـم   ت مختلف ميچي دستورا دردمند است و هر لحظه به دو زن نظافت
     در همـين راسـتا يكـي از     .كنـد  نظمي رفتار و حركات مژده نيـز تجلّـي پيـدا مـي     ريختگي خانه در بي
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هاي فيلمنامه، جايي است كه خواهر مژده با تلفن به شوهرش كه پايين ساختمان و درست  ريزه كاري
گيرد و در واكنش به اينكه شوهرش  مي دارد، تماس جلوي درب ورودي و در معرض چشمان او قرار

و ) نكند آقا مشـغول چشـمچراني باشـد   ! (كند كه حواسش كجا بوده؟ مي دهد، اعتراض مي دير جواب
 شاست ولي باز هم بوي باروت ناامني بـه مشـام   م با اينكه همسر يك كبريت بي خطراين زن فيلم ه

دن تلفن، شماره منـزل مـژده اسـت كـه روي موبايـل      در حالي كه علت اصلي دير جواب دا. (رسد مي
از نكـات مهـم فـيلم ايـن اسـت كـه        .)برند مي شوهر خواهر ظاهر شده و اين دو با هم در قهر به سر

ي غذا را يا روي پيشخوان ها قابلمه(، آشپزي نمي كند )نه موي بلند زنانه(دارد اي  هموي مردان "مژده"
و  و اينكه يك دست لباس كامالً تيره، بـدون هـيچ رنـگ   ) بينيم مي آشپزخانه يا در دستان خواهر مژده

هـاي عروسـي شـان كـه روي      ر عكـس در عوض نگاه كنيد به چهره او د( لطافتي به او پوشانده شده
هديـه  "چهـره   )غيـر از سـكانس ماقبـل آخـر    . (و صورتش هم آرايشي نـدارد )خانه تزيين شده ديوار

طـرف ديگـر   . چند شب، درست نخوابيده و گريـه كـرده اسـت   جوري ترسيم شده كه انگار  "تهراني 
جالـب اينكـه بـا    . (اي منفـور اسـت   قرار دارد كه در سينماي ايـران داراي چهـره  ) سيمين(ماجرا زني 

زني تنها و بي پناه كـه بـه    )ايش غليظي در صورت او نمي بينيموجودي كه وي آرايشگر است ولي آر
تماشاگر نسـبت   شود تكيه كند و چيزي كه باعث مي امن به او  اگردد تا در اين فضاي ن دنبال كسي مي

تماشـاگر چيـز زيـادي از گذشـته      .اسـت » منيـت نداشـتن ا «هم همـان   باز او احساس نفرت نكند، به
نمي داند، فقط موارد كوچكي مثل مراعات حال مـردم در گـرفتن دسـتمزد كـه توسـط زن       "سيمين"

دهد كه كمربند ايمنـي   قتي كه به راننده آژانس هشدار مياو، و شود يا قانونمند بودن مي سرايدار گفته
د و همچنين شوهري بيل نشسته باز هم احساس امنيت نمي كنوجودي كه عقب اتوم شايد با. بنددرا ب

طلبد كـه او تـا ايـن انـدازه      مي مقتضيات زندگي در جامعه نيمه نصفه مدرن اين گونه .كه او رها كرده
اي كنـار پـايش    كند اما آن هنگام كه ترقه خيلي خونسرد و راحت رفتار مي "بهرام آ پانته" .محتاط باشد

دهد كـه دليـل    نشان مي "مرتضي"ريزد و بازگشت او به سوي  شود، چون كوه يخي فرو مي منفجر مي
او در   چهـره . دارنـد  هاست كه درد را در خود نگـه مـي   خونسردي او اين است كه او از آن دسته آدم

امنيتـي را نشـان    كننـد، كـامالً ايـن بـي     اي منفجر مي سوار پشت سرش ترقه  آن دو موتور سكانسي كه
ي پاياني سيمين هـم  ها در صحنه. دهد و از اين منظر اين صحنه يكي بهترين سكانسهاي فيلم است مي

قـرار   هنگامي كه شوهر سابقش دختر وي را كه بـي . (شود مي مانند همسر مرتضي در نقش مادر ديده
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مخاطـب چهـره    ذهـن  در بودن هميشه امري مقدس بـوده و  مادر )آورد مي بوده به در منزلش رشماد
گونه كه در فـيلم   همان( شكاري ميان اين مادر و مادر سنتياما تفاوت آ .شود مثبت سيمين تثبيت مي

كنـار  وجود دارد چرا كه مادر سنتي سابق همه چيزش را براي راحتي و در ) بينيم مي مادر علي حاتمي
. گذاشـت  مـي  كرد و از تمام آسايش و راحتي و آينده خود براي فرزندانش مايه مي فرزندانش بودن فنا

هم دوست دارد به هر از چند گاه ديدن فرزنـدش   اما مادر امروزي كه به تبع زندگي مدرن خودش را
دو خـانواده   كننده وي در سرنوشت ايـن  تعيين حضور دختر كارگر و نقش سخنان . كند مي هم كفايت

اثري اجتمـاعي تبـديل كـرده كـه       جذابيت خاصي به فيلم داده و آن را از يك درام خانوادگي ساده به
 "روحـي "در واقع . دهد هاي متفاوت اقشار مختلف جامعه را درباره زندگي نشان مي تفاوت برداشت

ه مـى دارد و او  را نگـ كند، وجدانى كه همچنان در پايان فيلم راز او  يم عمل  "مرتضي"مثل وجدان 
پسـر  (همچنين نشـان دادن چهـره دو كـودك    . را حل كند آن شمى گذارد تا خود را با مشكلش تنها

عنوان قربانيان اصلي روابط مخدوش پدر و وابستگي شديد پسـر بـه پـدر،     به) مرتضي و دختر سيمين
 اي از لـه ها  مين را دركارگردان زندگي سـي  .انگيزد خشم و واكنش منفي مخاطب را عليه مرتضي برمي

ـ    دختر و شوهر سابق سيمين نشان مي عنوان پدره دهد و مردي را ب ابهام قرار مي روي ه دهـد كـه روب
كند كه او نيز قرباني رابطـه   خانه دوخته و چنين تداعي مي   آپارتمان در خودروي خود چشم به پنجره

از نكـات بـارز فـيلم    . كه مدرنيته و مظاهر زندگي مـدرن در دامـانش گـذارده اسـت     است يمخدوش
 ،شيشه شكسته زنگ خراب،.اشياى صحنه در انتقال مفهوم استاستفاده درست از » چهارشنبه سورى«

آينـه كوچـك    هـا،  آينـه  ،)اندكى سامان مى يابـد  كه به كمك روحى( خانه به هم ريخته الستيك پنچر،
آينه آسانسور و از همه  سكانس تيتراژ، وي شيشه اتوبوس درر انعكاس شهر ول فيلم،توي دستشويي ا

و لباس سـياه بـراى    "روحى"هاى رنگين براى  همچنين استفاده از لباس .آينه جلوي در ورودي بهتر
شـود، برخـورد    ، استفاده از فندك با يك ملودي ديجيتالي كه به هنگام آتش گرفتن نواخته مـي "مژده"

گر، به يادگار گذاشتن آن نزد مرتضي و لو رفتن تمامي ماجرا با شنيده  با فندك در خانه آرايشروحي 
هـايي مثـل بـوي عطـر، سـيگار       در فصل آخر فيلم و يا نمونـه  "روحي"شدن همان ملودي آشنا براي 

   كننـده مفهـوم   ءهم در فيلم بـه خـوبى القا  » آتش«. درپي مرد، همه در همين راستاست هاي پي كشيدن
 "روحـي "گـر   بينيم نيز شهري را در نگاه نظـاره  نماهايي كه در شهر از مراسم آتش بازي مي. مى شود

فروشـند و تنهـا    مـي  ميداني كه در آن بـي رحمـي  . شباهت به ميدان جنگ نيست كند كه بي تصوير مي
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 افـراد بـدون در نظـر داشـتن عواقـب و     اي  هي لحظـ هـا  و دوست داشـتن  ها چيزي كه مهم است لذت
     ب مدرنيتـه انسـان امـروزي را بـه داشـتن آن ترغيـ       يعني درست همان چيزي كـه . ي آن استپيامدها

ي است كـه بـه تصـوير    هاي برفي، در سكانس آغازين، دوستانه ترين تهاجم اما بازي با گلوله .كند مي
ورى كه دهد گرفته تا آتش چهارشنبه س يفندكى كه سيمين به مرتضى هديه ماز آتش .شود كشيده مي

آيد كه هر  شود و آتشى كه از فرهنگ متناقضى مى يتش درون زندگى اين دو مبستر تشنج عصبى و آ
دهنده بر گوش مى نشـيند   روز صبح به جاى اميد از زبان ناظم مدرسه اميرعلى تهديد كننده و هشدار

ار از دروغ و و اميرعلى نيز به عنوان نماد يك نسل در چنين محيطى بزرگ مى شود، محيطى كه سرش
توانـد   يى نماست كه هيچ برداشت "آتش جهنمى"ريا و فريب است و آموزشش هم شامل ترساندن از

شـود   ، زماني است كه مـرد متوجـه مـي   زيباي چهارشنبه سورياي سكانسهجمله  از.از آن داشته باشد
كنـد، پرسـه    مـي در مقابل سـاختماني كـه او كـار     "چادر مشكي"زنش با تغيير قيافه و با به سر كردن 

دهد  شيشه آسانسور خيابان را نشان مي دوربين از شود، مي مرد سوار آسانسور. پايد زند و او را مي مي
اي دارد و  شود، با آسانسوري كه بدنـه شيشـه   صداي بيرون حذف مي درب آسانسور، و با بسته شدن

داخـل كـابين    موسيقي انتظاردر تمامي اين مدت، رويم و  دوربين، گويي سوار بر كرين شده پايين مي
شود و  مي ايستد، مرد پياده آسانسور مي. نوازد را مي» جواد معروفي«كوتاهي از كارهاي   آسانسور قطعه

 شـود، درب آسانسـور بسـته    مـي  كه براي زنش بوق زده، درگيراي  هرود و با رانند مي به سمت خيابان
فته و او را به باد بينيم كه سراغ زن ر برود، مرد را ميكه دوباره به راه بيافتد و باال اي شود و تا لحظه مي

ايـن پـالن جـدا از اجـراي     . بينيم روند و ما بقيه اتفاق را نمي مي دوربين و آسانسور باال .گيرد كتك مي
، يـا بهتـر   اينجا دوربين، شخصيت مستقلي براي خود گرفته. مشكلش، كاركردي مفهومي در فيلم دارد

قطـع شـدن    .شـود  مـي  شه، همه چيز تار ديدهاست بگويم از نگاه اتاقك آسانسور به دليل تار بودن شي
رساند و باال رفتنش نشان از دوري جسـتن   مي افتد، مي صداي بيرون، ناراحتي اين نگاه را از اتفاقي كه

نكته مهم ديگري كـه در   .انه استالعاده هوشمند ب اين زاويه براي اين اتفاق، فوقانتخا. از اتفاق است
چـادر  «يكـي  . شود، همان است كه در سكانس آغازين، هشدار داده شده بـود  اين سكانس مشاهده مي

، پوششـي   !دهـد  كه همان ابتداي آمدنش به خانـه در كنـار در ورودي قـرارش مـي     "روحي"» مشكي
شود كه زن در زير آن بدون آنكه شناخته شود، به زعم خود رفتار شوهرش را زير نظر بگيـرد امـا    مي

شود و مرد، با تمام احتياطي كه او كـرده بـود، از ميـان تمـام زنـان خيابـان او را تشـخيص         چنين نمي
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همين چادر . ان نبوده استهاي رهگذر نيز در ام بينيم كه از اذيت و آزار ماشين دهد و در ادامه مي مي
تها نامزدش كـه گمـان   مدام با خط داستاني زن و مرد گره بخورد و در ان "روحي"شود كه  اي مي بهانه
منشـانه بـا لبخنـدي چـادرش را      له بدون چادر ديدن او برخورد بدي داشته باشد، بزرگارود با مس مي

هـاي   ي كه در ابتدا وقتي چـادر الي پـرره  گيرد كه به دست مرد تكه پاره شده بود، همان بالي سراغ مي
و  "جـواد معروفـي  "دوم اينكه فضايي كـه تـم موسـيقي    . چرخ موتور پيچيد، هشدارش داده شده بود

نما شده ميـان زنـدگي    كند، يادآور قوانين نخ مي ءاش در فصل آسانسور القا آميزي كهنه و افسرده  رنگ
همچنـين ايـن   . كننـد  بزنگاهي، بيمارگونه عود مي ست كه در هر سطح و جايگاهي در هاي ايراني آدم

چهارشـنبه   .دارددر جريـان زنـدگي مـدرن    اي آشكارا به ستيزي ابدي ميـان زن و مـرد    سكانس اشاره
كه بتوانند لقمـه نـاني    د تارون مي شود كه دوان دوان به هر سويي مي با تصوير جواناني شروع سوري،
نها خنده و شادي اسـت و  آود و همسرشان بسازند سراسر وجود بهتر براي خ اي هيندآ و وردآبدست 

وجودشان جاري است  و درست پس از قلبهايشان سرشار از اميد گويي تمام نشاط و شور حيات در 
شـود كـه    مـي  ن زندگي از هم  پاشيده و رو به ويراني زن و شوهري مرفه اما بدور از هم  نشان دادهآ

سنتي و شان سايه انداخته در واقع فيلم تقابل دو نوع انديشه است يكي از يك ترديد بر زندگي اي هساي
يا شروع اين زنـدگي هـم بـا    آاين سوال كه  .ناسالم و مرددمدرن و سالم و پايدار و اخالقي و ديگري 

يي بگردد كـه زنـدگي ايـن    ها دارد دنبال علت مي همين عشق و عالقه بوده است يا خير تماشاگر را وا
 گفتگو در فيلم وجـود دارد  جا از صدا وه اينجا يك استفاده ب  .تحت تاثير قرار داده استمرد را زن و 

شكاك  همسايه با دختر در جلو در زار دهنده است و گفتگوي زن آكه هشدار دهنده و  ها صداي ترقه
اعتماد  بايي است  كه ما را ها حقيقت صحنه پارتمان شود درآكه وارد پارتمان و اجازه ندادن به دختر آ
ضـا  كنـد  و چنـد صـحنه پـي در پـي كـه مـا بـا اع         مـي  شناآطور همزمان ه م اعتماد به ديگران بعد و

فهميم رفتار  مي ظاهر قانونمند كه بعداه ب شويم مانند سرايدار شنا ميآي ساكن در ساختمان ها خانواده
شـويم   مـي  متوجـه  بـاز  دهـد و بعـد   خوبي با همسرش ندارد  و در واقع از سر اجبار تن به قانون مي

ـ   ازي را پذيرفته اسـت قوانين اين ب همسرش او را دوست دارد و ت مـديره كـه خـود    او زن عضـو هي
گـذارد و در همـان حـال بـراي همسـايه       مي هم زير پا قانون گذار است اما قانون خود ساخته شان را

پارتمـان بـراي حفـظ    آن كه دنبال زير پا گذاشـتن قـواني   كند و همچنين زن اصلي فيلم مي ديگر توطئه
ـ آ براي جاسوسي  كه چند لحظـه قبـل از  منافع شخصي است و بعد استفاده از دختر كارگر  ه ن او را ب
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مشـكالت زن و   ها كمدش اخراج كرده بود و در واقع با اين صحنه يعلت كنكاش و جستجوي كشو
 يـك جامعـه   جاي يـك زنـدگي خصوصـي بـه تماشـاي     ه كند و ما ب شوهر ابعادي اجتماعي پيدا مي

ا اطالعات الزم و نسبتا كافي از ه حقيقت با نمايش كوتاهي از هر كدام از اين شخصيتدر.نشينيم  مي
متوجه بازيگر اصلي فيلم است كـه   يد مثال زني كه ماشينش پنچر شده و نگاه بدبين اوآ مي نها بدستآ

ديـالوگ  دم شكاكي است و همين نمايش كوتاه و چنـد  آگناه باشد اصوال  له بياد واقعا در اين مسشاي
ورد كه تماشاگر با هر بار ديدن دوباره او منتظر شروع يـك درگيـري   آ مي وجوده مناسب شرايطي را ب

 با همين چند صحنه نشان داده .دمان افتد اما دلشوره اش باقي ميميان اين دو است كه البته اتفاق نمي 
براي كسي  شهري و اصوالً در جامعه تجدد زده باال اين ساختمان شود كه هيچ حريم خصوصي در مي

تـوان از راه هـواكش    شـود مـي   مي خوانده نيست شماره گير تلفن يك همسايه توسط همسايه  ديگر
گويند همه نسبت به هم شـكاك و بـد دل    مي هاي خانه بغلي را شنيد همه به هم دروغ حمام صحبت

ند نها اين قوانين را وضع كـرده باشـ  آون دارند حتي اگر خود دست قانهستند و همه تمايل به فرار از 
ه روحيات طبقات مختلف اجتماع است مانند اعتماد فوري دو كـارگر  ييكي ديگر از محاسن  فيلم ارا.

ما رايج است و يـا تاكيـد دو خـواهر بـه دختـر       و طبقه سنتي به هم كه بيشتر در طبقات پايين اجتماع
مرفه و آشنا به مظـاهر مدرنيتـه   معامله گرانه قشر ري از شوهر كه نشان از روحيات كا كارگر در پنهان

 "بابا بوداي كاش  "جا در حمام از طرف زن كهه از جامعه ما دارد  و درست در همين زمان ديالوگ ب
در شـرايط  و حـس نوسـتالژيك آنـان    از جامعـه   سيب پذيري روحي ايـن قشـر  آكه همين يك جمله 

ـ   له ديگرامشكل اين زن و شوهر به يك مسبه طور خالصه  .دهد مي خوبي نشانه برا بحراني   ازهـم ب
شپز خانه بي در و آخواهند هم  ست مثال ميها جور زندگي ن تقابل تجدد و سنت در اينآگردد و  مي

 هم توقع دارند خانه بوي هل و هم هر روز هم پياز داغ و سير داغ درست كنند و پيكر داشته باشند و
ه باشـند و  خواهنـد زود ازدواج كننـد و خـانواده داشـت     مي يد همآب دهد  كه با هم جور در نمي گال

و الف  تن يك يادگاري خوب از خود هسـتند و در اذهان ديگران در پي گذاش فرزند اليق تربيت كنند
هم دور از چشم ديگران يك رابطه خارج از خانواده ه بزنند من پاك پاكم در عوض اگر كسي نفهمد ب

بهتـرين  يكي از  .شود ميبهتر است چون خرجش كمتر پيدا شد داشته باشند كه اگر در خانه روبرويي
فيلم نمايش داده شده است احساس نيـاز بـه امنيـت در خـانواده اسـت صـحنه        هايي كه در احساس

همان صحنه پاياني و يا   وتوسط ا ها وريد و بعد كشيدن پردهبيارا بياد  روحيپسر براي موشك پراني 
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دهد و نگاه تماشاگر بـه او از يـك زن كـه در حـال      فيلم كه قضاوت ما را  نسبت به سيمين تغيير مي
ويران كردن كانون گرم يك خانواده است به سمت يك زن كه نيازمند تكيـه گـاهي امـن بـراي ادامـه      

خانه كـه در ميـان تمـامي    رامش كودك در بازگشت به آكند و يا  مي زندگي و دوران پيري است تغيير
 .دهد مي خواب رفته است كه نشان از امنيت خاطر اوه رامش بآاحتي و در ه رسر و صداهاي اطراف ب

قضاوت نسبت به ظواهر  است يعنـي   نهم ريخته يكي از نكات مثبت فيلم ب دشاشاره گونه كه  همان
 زند و حرف راننده تاكسي را مي كبينيم مرد نسبت به زن خود غيرت دارد و حتي او را كت مي وقتي ما

شويم در واقع اين مرد است كـه خيانـت     مي متوجه زند و بعد شنويم كه از غيرت مردانه حرف مي مي
ـ      شبرويش جلوي همكارانآترسد  مي كار است و ريم در برود  و حق بـا زن او اسـت شـايد يـاد بگي

ن شـهري چـون تهـران مجـال آن را     كه البته زندگي به ظاهر مدرن كـال قضاوت خود صبور تر باشيم 
رسـد   پزد دائما به مـن شـك دارد بـه بچـه نمـي      گويد همسرم غذا نمي مي مرد در چند جا. دهد نمي
 من هر چه بخواهد برايش تهيه خواهد بفروشد و مي است بدون اجازه من و سر خود خانه را گير بهانه
بـه هـم    زناشـويي نسـبت  ما بگويد ما در رابطه بـا زنـدگي   ه خواهد ب مي در واقع فيلم ساز....كنم و مي

دهـد و   رتضي ميدر اين موارد حق را به م هر مردي. نها توجه داشته باشيمتعهداتي داريم و بايد به آ
زن  ي داشتن شرايطي است كه احسـاس كنـد  حداقل توقع يك مرد از زندگي خانوادگدارد كه  مي ابراز

توقع داشـت چنـين مـردي از ايـن محـيط      است پس نبايدرود پايبند  مي هم به وظايفي كه از او انتظار
گريزان نباشد اما باز هم اين را دليلي بر پشت كردن  به زندگي خانوادگي و جستجو براي داشتن يك  

اين همان چيزي است كه مدرنيته براي زندگي ايرانـي  . داند رج از خانواده از طرف مرد نميرابطه خا
شنبه سوري آن است كه اعمـال  رد حائز اهميت ديگر در فيلم چهاراز جمله موا. استبه ارمغان آورده 

 سوي مادر نسبت به فرزند نـدارد و  جز اعمال خشونت ازخشونت از سوي مرد نسبت به زن پيامدي 
شـود در   مـي  بـي منطـق  هـاي   انسانوليد خشونت لجام گسيخته و تربيت محيط خشونت بار باعث ت

رامش و اطمينـان  سوي افرادي مانند شوهر خواهر زن آكه محبت و مهرباني و قبول اشتباه از  صورتي
كه به تاكيد كودك بر پايبندي پدرش بـه   اي هكند و همچنين صحن مي را به درون فضاي خانواده منتقل

كوچـك  هره ظارا براي احترام به قرار دادهاي هر چند ب دكانرزوي كوآ.يشان اشاره داردها قول و قرار
 يـاد مانـدني در پايـان فـيلم    ه يك صحنه زيبا و ب.حق استه دهد كه بسيار ب و پيش پا افتاده نشان مي

سپارد و راهي محل  كارگر مي دست دختره سيمين كودك خود را ب زماني است كه مرد براي ديدار با
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نـد  كن مـي  گفتگو شود در انتهاي صحنه چند جوان روي كپسولهاي گاز نشسته اند و با هم مالقات مي
گرما چگونه اين جوانان با بي فكري روي كپسولها نشسـته انـد    و تشاين سوال كه در ميان اين همه آ

     خـرين مالقـات مـرد و سـيمين چگونـه      آظاهر سـاده  ماننـد   ه شايد ما را بفكر وا دارد كه يك عمل ب
بينـدازد اسـتفاده از ايـن شـيوه      خطره رسيده او را مجددا ب به آرامشتواند زندگي خانوادگي تازه  مي

يي سالن سينما را ترك كند كه او را ها بياني تصويري كمك كرده است تا تماشاگر ناخوداگاه با نگراني
تـر و   اهميـت جـاري در پيرامـون خـود بـا ديـدي عميـق        ظاهر ساده و  بـي ه ب مسايلكند به  مي وادار

 پيامدهاي يك نوع شبه مدرنيتـه و  است كه نشان ازين از نكات بسيار مثبت فيلم تر بنگرد كه ا گسترده
  .ي آن در زندگي ايرانيان دارد  رخنه

   ورود و خروج عليه پيكره

كـار پـايين شـهري در آسـتانه ازدواج و      دختـر خـدمت  . شود شروع مي روحيسوري با  چهارشنبه
دستشان بـه   هاي مردمي كه هاست؛ در خانه سرگرم آزمايش لباس عروسي كه كارش كارگري در خانه

اگر ما به مفهوم فرم بـه مثابـه يـك    .گيرد و پايان ميا فيلم با هم .اند»باالي شهري«رسد و  دهن شان مي
الگـويي اسـت    خواهيم دانست كه اين ورود و خروج،به معني تأكيد بر ساز و كار در فيلم آشنا باشيم،

نمايش  درصدد اي است كه لزوما پيكرهبلكه مبين  به هيچ وجه تصادفي نيست، و پايان، آن آغاز كه در
هاي محوري با حضور فردي است كه ورود و خـروجش، آن   ها و كنش و واكنش رابطه اي از مجموعه

اظهـار         1بـوردول . نامه آن را به گشـوده شـدن و بسـتن فـيلم پيونـد داده اسـت       قدر مهم بوده كه فيلم
، قـرار  3در جدايي با آنچه كـه محتواسـت   2يك مفهوم پندارند كه فرم به عنوان ، مردم غالبا ميمي دارد

كه فرم آن بـا محتـوا يـا ايـن و آن وجـه       شود در آن صورت، در بررسي يك اثر هنري گفته مي. دارد
تنـاقض ورود و  . در چهارشنبه سوري، چنـين سـخني بـي معنـي اسـت     . مضموني اش در تضاد است

. اختار و سيستم فرمي فيلم، دچار تنـاقض اسـت  ، با پيكره حضور او در فيلم، دقيقا با سروحيخروج 
. اند كه با ديگر اجزاي كالبدي فيلم دچار دردسر شـده انـد   اينها دو جزء پر اهميت تشكيل دهنده فيلم

                                       
1 Borduel 

2 Concept 

3
content 
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به حساب آيد ،خود فـرم اسـت و كاسـتي اش     روحيتواند محتواي حضور  اينجا درست آنچه كه مي
ر را بيهوده دچار اذيـت و آزار، در تفسـير سيسـتم    تماشاگ يك مشكل فرمي است و معني ندارد كه ما

دهد ، بـه   فرمي يك فيلم بي فايده كنيم در حالي كه آغاز و پايان فيلم انتظار فرمان خاصي را شكل مي
، تمهيـدي باشـد بـراي حـرف زدن از     روحـي آن پاسخ ندهيم و در عرض تمام فيلم وحتـي حضـور   

در  روحـي اين مسير، آن قدر پـيش رويـم كـه حضـور     و در  مژده جبار زني ديگر، يعني  موقعيت رن
پيكره فيلم، به يك سوژه درجه دومي و ابزاري بدل گردد و تحت الشعاع سوژه اصلي واقع شود و بـه  

اگر او  بايد بگويم، .يك سيستم فرعي روايي بدل شود كه ورود و خروج خود را هيچ توجيه نمي كند
آيـد   رود و مي منفعل مي روحي.بستن فيلم با او بي معني بود اين نقش را ايفا كند، گشودن و قرار بود،

  .گيرد قرار مي) مژده(و در خدمت گره افكني و گره گشايي وضعيت زن ديگر 

  هاي متناقض كشش كانون

كـانون خنثـي كننـده ايجـاد      چهارشنبه سـوري، ميـان دو   كننده اغتشاش ديدگاهي در عامل تشديد
دو به طور نهان، ناخودآگاه يا آگاه به وجودآمده كـه آسـيب    كشش، معطل مانده و كشمكش حول آن

اين دو كانون در روايت فيلم، فراينـد متضـاد،    .پردازي كامالً محسوس است آن در روايت و شخصيت
 مـن هـم وجـود    نمي گذارند و منظـور  موضوعي خاصي را پشت سر جدلي و رويارويي شخصيتي يا

نامه به هرعلت، نتوانسـته تصـميم    آيد، فيلم بلكه به نظر مي تضاد روايي ميان دو كانون نيست، تنش و
را  روحيموفقيت و تجربه  شكل بگيرد يا مژده حول محورگيري كند كه چهارشنبه سوري قصد دارد 

شد كه فيلم به هر دو به يك اندازه متوجه باشد؛ اما مشكل چهارشنبه سـوري   حتي مي .دهدببال  و پر
اي عمل كرده كه نتيجه آن مرعوب و مقهور شدن يـك كـانون    گونهه ن، بشكل داد آن است كه در كار

خـالل   با بازگشت به رابطه بين متني و جهان دو فيلمنامه نويس كه از .به سود كانون ديگر بوده است
بوده و  مستقيم توان حدس زد كه چنين وضعيتي كه بسيار غير شود، مي پيشين شان مكشوف مي آثار

هاي دراماتيكي اسـت كـه    محصول نهان روشي كانون اين كنش .شده اغتشاش منجربه پديدآمدن اين 
  . روايت بي لكنت مخفي است آگاهي و پشت آرامش و در
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  شناسي و استنتاج دوگانگي نشانه

. هسـتيم هـاي آن   شناسي فيلم و نتيجـه گيـري   نشانهدر دوگانگي شاهد نوعي چهارشنبه سوري، در 
لبـاس سـفيد عروسـي،     .اي است ر نشانه اي، فيلم پرظرافت و سنجيدهچهارشنبه سوري از نظر ساختا

ميـان   آستين حلقه روي بلوز سياه آستين بلند، اولين نشانه ترديد و تناقضي است كه در فيلم بـا مـا در  
 .بارد ما مي اي دارند، بر هاي كاركردي سنجيده ها كه همگي ارزش نشانه سپس سيلي از .شود نهاده مي

 بعـد از  شناسـي  نشـانه  رمزگشايي غافلگير كننده، هاي پيش از ها چند دسته اند، نشانه شناسي نشانهاين 
داللت  ها نشانه سوي فيلمنامه نويسان، از فرمان خيانت مرد صدور پيش از تا. »پليد مرد« افشاي چهره

دهـي   كلاي ارزش اطالع رساني دارنـد و در خـدمت پيشـرفت داسـتان و شـ      پاره اند؟ چه چيزي گر
دروغ  كاركردي كـه در  و هاي خالف انتظاري هستند كه سر خواهند رسيد؛ مثل زنگ خراب در پاسخ

   به گسـتردگي اطالعـات داسـتاني كمـك      ها، اي از نشانه دسته .داشت خدمتكار خواهد مصلحتي دختر
شخصـيت دسـت   هاي نهان  كوشند، به عمق حالت ها مي اي نشانه ، وپاره.و  مثل خانه آشفته كنند، مي

  .يابند

   هاي مهم متن در فيلم چهارشنبه سوري دال و مدلول

اي برف  صحنه در.فيلم فرهادي، برف وسپيدي رنگ  وسرماي آن است اولين دال موجود در .1
را داريم كه از تمدن شهري خبري نيست و تنها روحي و عبدالرضا سوار بر موتور راهي ناكجا آباد 

صافي و صميميت افراد طبقه پايين دستي جامعه و سردي آن سپيدي برف حكايت از . شهراند
اي كه  همان رابطه. اي گرم با وجود آن است حكايت از بي توجهي آنان به سرما و برقراري رابطه

هاي  اي كه با وجود گرماي فيزيكي اغلب خانه همان رابطه. شاهد آن ميان روحي و عبدالرضا هستيم
اي است كه سنت و مدرنيته  به سردي برف است و اين درست تحفهباال شهر و طبقه فرادست جامعه 

 .براي طرفداران خود به ارمغان آورده اند

چادر در فرهنگ  .دومين دال مهم فيلم است كه فرهادي به خوبي بدان اشاره كرده است چادر .2
بدالرضا كردن آن الي چرخ موتور ع گونه كه گير همان( پاگير بودن سنتي ايرانيان علي رغم دست و

حس پاكي و صداقت و وفاداري او به همسر خويش  زنانگي زن و مظهر) باعث واژگوني موتور شد
او از  سر روحي پس از بازگشت او از خانه مژده، به همين علت است كه با نديدن چادر بر .است
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ي اي جد عبدالرضا اين سوال را به اندازه .و اين كه آن را كجا گذاشته است پرسد چادرش مي
مهمتر از  گذاشته و يا چيز كند كه نكند روحي بچه ي خود را جايي جا پرسد كه انسان تصور مي مي
عنوان ه شود ب اما همين چادر كه نشان دهنده ي قداست در طبقه ي فرودست جامعه محسوب مي. آن

اين  از. شود عامل بازدارنده پيشرفت و رشد و حتي صاحب آن به عنوان يك انسان محروم تصور مي
گذارد و  دست جامعه چادر خود را به كنار مي روست كه روحي به محض حضور در ميان طبقه فرا

توان نتيجه گرفت كه چادر در جامعه ايران كاركرد اصلي  پس مي. شود تا رسوا نشود همرنگ آنان مي
مكاني به  زخود را كه همانا حجاب زن است از دست داده و تنها بنا بر جبر زمانه استفاده از آن ا

بينيم كه مژده براي پنهان نگاه داشتن هويت خود از چادر  در جايي مي. متفاوت استمكان ديگر 
مطلب ديگر اين كه چادر به تنهايي قداست براي يك زن نمي آفريند چراكه اگر  كند و استفاده مي

ايش مزاحمت كار همسرش كسي بر سرداشتن مژده در مقابل دفتر گونه بود با وجود چادر بر اين
 .ايجاد نمي كرد اما ديديم كه نتيجه عكس داشت و چادر سر كردن مژده برايش مشكل ساز شد

مصداق خواهي نشوي رسوا همرنگ  ديگر فيلم است كه براي بار برداشتن ابرو دال ديگر .3
ي مدرنيته سع. مظاهرمدرنيته فريبنده است و باالدستي و پايين دستي نمي شناسد .جماعت شو را دارد

   وارونه جلوه  در جامعه مدرن همه چيز. در جذب تعداد بيشتري از افراد و قرباني كردن آنان دارد
چادر از سر بر .. كردن چهره خود دارد دست جامعه سعي در زيباتر روحي ازطبقه فرو .كند مي
به آرايشگاه ... دكن اي به تن مي لباس عروس كرايه..... كند  هاي شاد و روشن به تن مي لباس... دارد مي

..... كند شهر است لباس تيره به تن مي رود و در نقطه مقابل مژده كه ساكن باال سيمين در باال شهر مي
او .صورت ندارد اي از خود غافل شده كه چشمانش سياهي رفته وحتي آرايش ماليمي هم بر به اندازه

نگرد و اين در  ايش كرده او ميخورد و با قبطه به چهره آر حسرت عوض شدن چهره ي روحي را مي
تواند او را نيز آرايش  كه آرايشگر است و مي حالي است كه او در يك قدمي خود سيمين را دارد

 .كند

ها به درستي بدان پرداخته شده است،  هاي مهم ديگر فيلم كه در برخي سكانس و پالن دال .4
آستانه تحويل  اي است كه در ههاي هفت سين تدارك ديده شد هاي ماهي قرمز، سبزه و سفره تنگ

سفره هفت سين و ماهي  .خورد هاي كالن شهر تهران به چشم مي خيابان سال جديد در گوشه و كنار
با ورود  چند ايرانيان است كه هر و نياكان ما قرمز و سبزه نمادهايي سمبليك به يادگار مانده از اجداد
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مدرنيته به ايران حتي نحوه ي تدارك آنها هم دگرگون شده و بايد آنها را از بيرون تدارك ديد اما 
هم در رنگ و شكل مدرن  البته آن .سنت در زندگي ما دارد كم رنگ مظاهرهر چند نشان از حضور 

ها  مه گروهه كه از نكته مهم ديگر در اين مورد اين .چناني هاي هفت سين تجمالتي وآن خود با سفره
 .هفت سين موجود در آن مقيد اند كنند و بر سفره هفت سين استفاده مي طبقات در شب عيد از و

هاي  همه و همه دال..... هاي درهم و برهم، زنگ خراب، الستيك پنچر و اتاق شيشه شكسته، .5
نها به فكر اي كه ت طبقه. دست جامعه دارد اند كه نشان از آشفتگي زندگي طبقه فرا مموجود در فيل

در نقطه ي مقابل روحي كه متعلق به . هاي درست خويشتن خويش است روزمرگي و نه ايفاي نقش
به عنوان خدمتكار  طبقه فرودست جامعه است را داريم كه با وجود آن كه براي كس ديگري و

 است رانظافت خانه كند تا به بهترين نحوي وظيفه ي خود كه همانا  مشغول به كار است اما سعي مي
بي نظمي موجود در  انجام دهد چرا كه او در بستري از اجتماع رشد يافته كه تاب و تحمل شلوغي و 

 .تالش براي بر هم زدن اين وضعيت است خانه را ندارد و در

در اين فيلم . هايي از فيلم بدان اشاره شده است آتش دال مهم ديگري است كه در سكانس .6
تواند مظهر زيبايي و  از يك سو آتش مي. دن ماهيت و كاركرد آنستتاكيد بر آتش روي دو وجهي بو

شب  همان آتشي كه طبقه فرادست جامعه در. گرما باشد و از سوي ديگر مظهر ناامني و حريق
برند در طبقه  كنند و از اين كار لذت مي چهارشنبه سوري از آن براي ترساندن ديگران استفاده مي

آنها . شود براي مهيا ساختن قوت اليموت اعضاي خانواده شناخته مي فروست جامعه به عنوان عاملي
از همين روست كه در باالي شهر با . اصوالً با پديده فندك آن هم از نوع موزيكال آن بي بهره اند

 صحنه مالقات مرتضي با صداي انفجار مواجهيم و در پايين شهر و در حريق و آتش بازي و
 .ستيمعبدالرضا شاهد سكوتي سرد ه

 

آتش بازي در ميان طبقه فرادست جامعه هم به  تالش براي برپايي مراسم چهارشنبه سوري و .7
خود بيگانگي كه  قشر فرادست جامعه به واسطه تنهايي و از. عنوان ديگر دال مهم فيلم مطرح است

ت خلوت كند تا سكو اي استفاده مي فرصت و بهانه كرده از هر زندگي ماشيني برايش مهيا مدرنيته و
الك تنهايي خود فرو رفته  او كه تمام طول سال را در. خود را شكسته و عليه وضع موجود طغيان كند

دست جامعه كه تعداد  مقابل طبقه فرو در .ميان جمع دارد تخليه روحي خود در به يكباره سعي در
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حضور در  ،گذارند اعضاي خانواده اش زياد است و همواره به صورت گروهي و جمعي روزگار مي
اصالً برگزاري چنين مراسمي برايش . جذابيت چنداني ندارد ي است ورجمع برايش عادي و تكرا

ه ب عبدالرضا هيچ اصراري ندارند كه بتوانند بينيم روحي و يا گونه كه در فيلم مي جذاب نيست همان
 .نداين مراسم اسم نمي بر موقع مراسم چهارشنبه سوري را برگزار كنند  و اصالً از

زندگي  همان عاملي كه در. عنوان دال مطرح ديگردر فيلم استه دروغ و دروغ گويي ب .8
توان ذكر كرد و  خورد و برايش يك دليل اساسي هم بيشتر نمي روزمره ايرانيان به وفور به چشم مي

 نه اين كه در جامعه. هاي شخصي و فردگرايي منتج از مدرنيته است آن رسيدن به مراد دل و خواسته
شود در راستاي منفعت  سنتي ايران نشاني از دروغ به چشم نمي خورد بلكه اگر دروغي هم گفته مي

عه دروغ و دروغ جمعي و يا مصلحت گروه است اما در نقطه ي مقابل در ميان طبقه فرا دست جام
كه روحي از محبت بينيم آنجا در فيلم مي. تبرد اهداف شخصي اس ن براي پيشگويي راهي مطمئ

شود هم چون در جريان  مادي سيمين در راستاي نگرفتن حق الزحمه آرايشگري بهره مند مي
دهد و يا براي رهانيدن سيمين از مشكل به دروغ ديگري  فردگرايي قرار گرفته تن به دروغ گويي مي

خود اما وقتي او دوباره در بافت و بستر اجتماعي خاص . شود ها از او متوسل مي مبني بر گرفتن بليط
گويد و صداقت در گفتارش موج     گيرد با صداقت و راستي سخن مي كه همانا سنتي است قرار مي

 .گونه كه در گفتگو با عبدالرضا شاهد آنيم همان. زند مي

دال ديگر موجود در فيلم نبود هيچ گونه حريم شخصي در زندگي مدرن يا شبه مدرن ايراني  .9
...... توان از دريچه حمام، ديوار داخل كمد، حافظه تلفن دستي و  ميراحتي ه در چنين زندگي ب. است

همان چيزي است كه در جامعه سنتي ايران به  اين. ديگران را رصد كرد و سر از كار آنان در آورد
 بارزترين صحنه فيلم صحنه پرتاب موشك از جانب پسر. واسطه بسته بودن بافت آن كمتر شاهد آنيم

مت روحي است كه شماره تلفن خود را براي برقراري رابطه با او روي آن نوشته همسايه روبرو به س
 .است

دال ديگر فيلم شك و ترديد موجود در زندگي ايرانيان چه سنتي و چه غير سنتي است كه  .10
شك و ترديد مژده به مرتضي، شك و ترديد خواهر مژده به . بع در زندگي مدرن بيشتر استطبال

ندادن به تلفن، شك و ترديد عبدالرضا به روحي و همچنين شك و ترديد همسرش مبني بر پاسخ 
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جامعه ايراني به يكديگر دارد كه درجه آن اعضاي مرتضي به سيمين همه و همه نشان از بي اعتمادي 
 .رسد دست به حداكثر مي در طبقه فرا

ا و عدم اطمينان دال ديگر موجود در فيلم رفتاري دوگانه در برخورد با افراد و اطمينان بي ج .11
هاي تلفن و  در فيلم شاهد صحبت كردن مژده با خواهرش در حمام، مروز كردن شماره. به آنان است

عدم خروج مرتضي از منزل  هاي مرتضي، اصرار مژده مبني بر ها، بوييدن لباس كنكاش در ماهيت آن
واسطه باز و بسته كردن ه بو تعقيب او با چادري كه بر سر دارد تا مقابل شركت و اخراج روحي تنها 

كشوي كمد همه و همه نشان از عدم اطمينان ايرانيان از يك سو و سپردن امير علي به روحي و 
عنوان يك غريبه، ه تنها گذاشتن خانه و سپردن آن به روحي ب اطمينان بي جا به يك فرد غريبه،

ين نيز نشان از اطمينان بي جاي استفاده از روحي به عنوان واسط براي انتقال اطالعات صحيح از سيم
داند  ايرانيان به اطرافيان خود دارد كه اين همه ناشي از عدم ثبات و تلون مزاج ايراني است كه نمي

كه واقعاً سنتي است يا مدرن؟ نمي داند كه كامالً شخصي و فردي و محرمانه زندگي كند يا جمعي و 
 .دوستانه و بدون هيچ گونه رمز و راز

مطرح در فيلم به زعم من كه با توجه به كم اهميت بودن ظاهري آن حايز اهميت  دال نهايي .12
اين صحنه در واقع تداعي گر . هاي گاز است اي جوان روي كپسول بسيار است صحنه نشستن عده

 دهيم تا مدرنيته و كه از يك سو به راحتي نشسته ايم و اجازه مي زندگي امروزين ما ايرانيان است چرا
بريم اما از سوي ديگر از  خواهند بياورند و حتي از آن لذت هم مي هر باليي سر ما مي مظاهر آن

بينيم غافل ايم و در واقع در  هاي آن را به وفور در زندگي مان مي انفجار قريب الوقوع آن كه نشانه
وار همچنان س ،كمال آگاهي و اطالع از بروز فاجعه خود را به بي خبري زده ايم و چشم و گوش كر

 .تازيم بر اسب مدرنيته مي
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   روش تحقيق

از ديدگاه وبر، تحليل محتوا روشي تحقيقي است . استل محتوي روش اين پژوهش روش تحلي
 1كريپندروف.آورد به عمل ميمتن  هاي معتبري از نتيجه گيري ها، يك سلسله عملكرد كه با استفاده از

هاي  قابل تكرار از داده و نيز معتقد است تحليل محتوا روش تحقيقي است براي گرفتن نتايج معتبر
نيز تحليل محتوا را روشي براي توصيف عيني، كمي و قاعده مند  2برلستون. استخراج شده از متن

 يا افراد رفتار مستقيم ي مشاهده يجا به محتوا تحليل روش در .محتواي آشكار ارتباطات مي داند

 قرار مطالعه و تحليل توجه، مورد اند آورده وجود به آنان كه آثاري و ها پيام آنها، در مورد پرسش
 هاي ارزش شناخت پي در گيرد مي صورت تحليل محتوا براساس كه اي مطالعه غالبا و گيرد مي

 در كه است چيزي محتوا 3.شود مي عرضه ها رسانه در كه است عمده اجتماعي هاي ديدگاه و فرهنگي

 .ماست نظر مد كه است پيام از بخشي محتوا .نيستند يكسان پيام و محتوا شود، مي منتقل ارتباطي جريان

 از بخش آن ما سوال به بسته بنابراين .ندن اگوناگو محتواهاي داراي ها پيام معنا، يك به پس

فيلمساز از سه  مشاهده آثار سينمايي منتخب سه بدين گونه با 4.كنند مي آشكار را خود پيام محتواهاي
خواهم داستان و روايت فيلم و بر اساس آن معناهاي  ؛ و بررسي كاركرد هر پالن ميدهه سينماي ايران

اي از رويدادها و  زيرا هر پالن در كنار هم زنجيره. آشكار و ظاهري متن در اين آثار را مشخص سازم
هاي تحقيق پي برده و پاسخي  و از اين طريق به ميزان درستي فرضيه. آورند را پديد مي روايت خاصي
هاي كيفي  شناسي را به عنوان يكي از روش همچنين روش نشانه. هاي بنيادين آن بيابم براي پرسش

و پيام  هفته ، پنهان و عميق متن وارد شدهتوان به معاني ن برگزيده ام ، بدين دليل كه با  اين روش مي
 ...)ديداري، شنيداري، گفتاري(نشانه آشكار سينمايي بدين شكل كه هر. بررسي كرد ها را پنهان فيلم

                                       
1 Kripendrov 

2 Berlston 

 .1382 معتمدنژاد، 3

 .1385 كوثري، 4
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كه توسط رمزگشايي  رساند اي را  مي شود كه مدلول آن معنا و مفهوم ويژه عنوان يك دال مطرح ميه ب
   1.اثر معاني نهفته در رمزگان فرم و فني فيلم را مشخص خواهد نمود

  :ترين هدف محقق در انجام تحليل محتواي ارتباطي دو هدف به شرح ذيل است اصلي
 توصيف ارتباطات  �

 استنتاج از زمينه توليد و مصرف ارتباطات  �

تحليل گران محتوا، چه در تحقيقـات كـاربردي،   . تحليل محتواهاي كاربردي اغلب توصيفي هستند
كننـد تـا بعـد سـواالت را مطـرح       را جمع نميهاي توصيفي  چه در تحقيقات بنيادي معموالً اول داده

در مورد تحقيقات .كه به سوال تحقيق برسند كنند عكس جريان تحقيق را طوري هدايت مي نمايند، بر
محقق براي نتيجه گيري درباره فراينـد  . شود بنيادي، سوال تحقيق در يك چهارچوب نظري مطرح مي

گـر   تحليـل  مثالً اگـر .وسيله يك نظريه هدايت شود هبايست ب هاي مصرف آن، مي توليد محتوا و پيامد
هاي خبري يـا   مورد رسانه هاي مردم در اولويت كند، بايد محتوا پوشش اخبار اقتصادي را بررسي مي

را )كيفي(در اين بررسي با توجه به مزاياي روش تحليل محتوي. ها را بشناسند ها براي رسانه آن اعتبار
انـدازه گيـري و پـي     وش بهترين ابزار و معتبرترين ابزار براي سـنجش و و در اينكه اين ر. امبرگزيده 

براي باال بردن قابليت اعتماد به جاي انتخاب . شكي وجود ندارد انديشه متفكر است، بردن به افكار و
. امعنوان واحد تحليل در نظـر گرفتـه   ه را بها  هاي فيلم پالنعنوان واحد تحليل، ه ب)روش كمي(واژه 

باشـد يـا   ) معناي سطحي متن(بايد محدود به محتواي آشكار تحليل محتوا آيا روش ديد كه  حال بايد
براي تفسـير   در اينجا كار برد؟ه تر معاني محصور در اسناد ب هاي عميق توان آن را براي تحليل اليه مي

 ايـن  در تحقيـق  روش .امتوامان در نظـر گرفتـه   را جمالت و فهم معاني مستتر در متن هر دو مقوله 

نظريات مـرتبط بـا    تحقيق اين در گيري نمونه چارچوب .است پنهان و آشكار محتواي تحليل پژوهش
سـينماي   80تـا   60هاي تحليل سه فيلم متعلق به دهه واحد سنت و مدرنيته و فرضيات برگرفته از آن،

 پاسخ سئوال اين به دارم سعي پژوهش اين در من .هاست هاي متشكله ي فيلم پالن زمينه واحد و ايران

هاي سينمايي تقابلي ميان سـنت و مدرنيتـه در زنـدگي روزمـره ي ايرانـي       آيا با توجه به فيلم كه دهم

                                       
 .119ص 1379استم و ديگران،  1
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آيا اصوالً گذاري از سنت به مدرنيته در زندگي روزمره ي ايرانـي رخ داده  و اين كه وجود دارد يا نه؟ 
  يراني تعامل برقرار است يا تقابل؟آيا ميان سنت و مدرنيته ي در زندگي او نهايتاً آن كه است؟ 

  وا در تحقيقات ارتباطينقش تحليل محت

هاي اوائل قرن بيستم دارد و بر اين باور است كه رفتارهاي  ريشه در نظريه: الگوي تأثيرات قوي) 1
برخي محققان علوم ارتباطات . ديد» پاسخ -محرك «توان به شكل يك مجموعه  انسان و حيوان را مي

          هـا، باورهـا و رفتـار مـردم از ايـن منظـر       هاي ارتباطي و تـأثيرات فرضـي آنهـا روي نگـرش     به پيام
مي نگرند، محققان عالقمند به اين تأثيرات نوعاً از روش تجربي براي آزمـون فرضـيه خـود اسـتفاده     

 . كرده اند

سـاده انگارانـه   فرض تأثيرات قوي كه مستقيم و يكنواخت بود به علت  :الگوي تأثيرات محدود) 2
موافقان ). 1سورين و تانكارد(بودن، مورد چالش قرار گرفت و حداقل الگوي تأثيرات قوي تعديل شد 

الگوي اثرات محدود، معتقدند كه مخاطبـان بـرخالف تصـورات قبلـي منفعـل و نـاتوان نيسـتند و از        
گوينـد   ت محدود پيـام مـي  طرفداران اثرا. كنند ها براي اهداف شخصي خود استفاده مي ها و پيام رسانه

ها و عقايدشان همخواني داشته باشد را انتخاب و بقيـه را   ها كه با باورها، نگرش مردم آن دسته از پيام
تصميم راجع به پذيرش، اقتباس يا آموختن از يـك پيـام، تـابع    همچنين معتقد هستند كه . كنند رد مي
را بـا  » تحليـل محتـوا  «ايـن الگـو    .ات اقناعيهاي اجتماعي و رواني موجود در آنهاست، نه اثر ويژگي

  .چالش روبرو كرد
گرديـد، امكـان آشـتي نتـايج      ارايـه اين الگو كه پس از نظرات پيشـين  : الگوي تأثيرات مشروط) 3

 . متضاد رويكردهاي تأثير قوي و تأثير محدود را فراهم آورد

  
    

   

                                       
1 Surin and Tankard 
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١٧٦ 

 

   مراحل تحليل محتوا

  تحليل ابتدايي .1
  اوليه تحقيقدست آوردن مواد ه ب .2
 .دست آمده و تفسير آنه بررسي نتايج ب .3

   تحليل ابتدايي
  .است به اطالعات هدف در تحليل ابتدايي سازمان دادن  

  :اين مرحله شامل
  )شناور(قرائت آزاد •
  انتخاب مدارك •
  تنظيم فرضيات و اهداف •
  ها ها و تعيين معرف عالمت گذاري نشانه •
   تهيه مواد قبل از شروع تحليل اصلي •

   )شناور(قرائت آزاد 

اولين فعاليت آشنا شدن با مدارك تحليـل و شـناخت آنهـا اسـت و بايـد صـبر كـرد تـا اثـرات و          
  .ها خود به خود به ذهن بيايند گيري جهت

   انتخاب مدارك

  .در اين مرحله بايد مدارك مربوط بـه تحليـل تعيـين شـود ايـن فراينـد را تشـكيل پيكـره گوينـد         
  :اعدي همراه استمرحله با رعايت قواين  

هـاي يـك    گفتگوهاي يك مصاحبه،پاسـخ ( كه ميدان پيكره تعيين شد زماني: قاعده جامعيت •
  .حساب آيد  بايست تمام عناصر آن به مي) پرسشنامه

  .مدارك انتخابي بايد همگن باشند و طبق معيارهاي معيني انتخاب شوند: قاعده همگني  •
  .و هماهنگ با هدف تحليل باشند بي بايد متناسبمدارك انتخا: قاعده تناسب  •
  .توان تحليل را روي نمونه انجام داد بعد از آماده شدن مواد مي: قاعده نمايندگي •
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خواهيم كار را روي آن  نمونه گيري زماني صحيح است كه نماينده مجموع مداركي باشد كه مي    
براي انتخاب شـدن شـانس   هاي جامعه  شروع كنيم و اين شرط وقتي قابل حصول است كه همه واحد

  .يكسان داشته باشند

   عوامل مهم در نمونه گيري تحليل محتوا

  زمان  •
  هاي نمونه گيري  استفاده از انواع طرح •
 مهيا بودن منابع اطالعاتي •

   تنظيم فرضيات و اهداف

شود لذا براي انجام يك  هاي تحليل انجام مي تنظيم فرضيات اغلب براي روشن شدن ابعاد و جهت
  .ل دقيق نيازمند مشخص كردن فرضيات و اهداف هستيمتحلي

   ها ها و تعيين معرف عالمت گذاري نشانه

كـار اوليـه    گويا كند ها را نآ تواند هايي است كه تحليل مي كه متون داراي نشانه مالحظه شود اگر
  .ها است ها به صورت معرف ها به تناسب فرضيات و سپس تنظيم آن انتخاب آن

   از شروع تحليل اصلي يه مواد قبلته

 مواد گردآوري شده بايد آماده شوند براي مثال گفتگوهاي ضـبط شـده در نـوار روي كاغـذ پيـاده     
براي اين كـار افـرادي كـه    .، جواب به سواالت باز روي فيش ضبط شوندشده، مقاالت و بريده جرايد 

  .را ببينندكنند بايد آموزش الزم  اساس كدها طبقه بندي مي ها را بر محتواي پيام

   بدست آوردن مواد اوليه تحقيق
اي كـه قـبال    اين مرحله شامل اعمال رمز گذاري، محاسبه يا شمارش متناسب با فهرست يا برنامـه  

  .تنظيم شده است
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   بررسي نتايج بدست آمده و تفسير آن
اسـت كـه   ) يل عـاملي تحل(پيچيده تر   يا) درصد گيري( اين مرحله شامل انجام اعمال آماري ساده

توانـد   گر مي دنبال آن تحليله ب .شود ارايه... دهد نتايج به صورت جدول، نمودار، تصوير و  امكان مي
پيشنهاد استنباط دهد و تفسيرها را در مورد اهداف پـيش بينـي شـده يـا كشـفيات پـيش بينـي نشـده         

  .گسترش دهد

   رمزگذاري اطالعات محتوا

هاي خام متن برحسب قواعد مشخص تغييـر   در رمزگذاري، داده .آنهابررسي مواد يعني رمزگذاري 
  :اين تغييرات عبارتند از. شوند داده مي

  انتخاب واحدها: برش يا تفكيك •
  انتخاب قواعد شمارش: شمارش •
  ها انتخاب مقوله: طبقه بندي و گردآوري •
  انتخاب واحدها: برش يا تفكيك •

؟ چگونه بايد متن را بـه عناصـر مشـخص بـرش داد و     چه عناصري از متن را بايد مد نظر قرار داد
   تقسيم كرد؟

هـاي مـواد و اهـداف تحليـل انتخـاب       هاي متن بايد متناسب با ويژگي هاي ضبط و واحد واحد    
  .گو باشند شوند و جواب

   واحد ضبط

تـوان   هاي ضبط كه مي جمله واحداز  ست از واحد معنا دار و قابل رمزگذاريا ضبط عبارت واحد
  :نام برد

توان تمام كلمات متن، فقـط كلمـات كليـدي يـا كلمـات مضـمون        در تحليل محتوا مي: كلمه •
  مانند اسامي، صفات، افعال. را مد نظر قرار داد) نمادي(

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

١٧٩ 

 

هاي معنا داري است كه ارتبـاط را   انجام يك تحليل مضموني عبارت از يافتن هسته: مضمون •
ـ  معموالً... ها، باورها و  ها، نظرات، ارزش مورد بررسي انگيزش مضمون در .دهند تشكيل مي عنـوان  ه ب

  .رود واحد ضبط بكار مي
  .توان واحد ضبط انتخاب كرد بازيگر يا بازي كن را مي: اشخاص نمايش •
  .ها ممكن است واحد ضبط متناسب حادثه باشد در مورد حكايات و داستان: حادثه •
  .زند فتگو يا مقاله در اطراف آنها دور ميمضامين محوري كه گ: موضوع يا مرجع •

، از واحد ضبط موضوع كه تاكيد آن عمدتاً بر مضمون محـوري در يـك   واحد ضبط تحقيق من    
  .باشد هاي تحت تحليل مي متن است كه در تحقيق حاضر مضمون محوري حول فيلم

   واحد متن

واقع الزم است كـه در بسـياري از   در  .رود كار ميه اين واحد براي فهم و رمزگذاري واحد ضبط ب
ارجاع به متن در تحليل ارزش و تحليل احتمـاالت بسـيار    .موارد آگاهانه به متن نزديك يا دور شويم

هـامون و    مادر،(، واحد متن همانا فيلم نامه ي سه فيلم مورد بررسي در تحقيق من .قابل اهميت است
  .است) چهارشنبه سوري

   ها انتخاب مقوله: طبقه بندي و گردآوري

هـاي آنهـا و    عمل طبقه بندي عناصر سازنده يك مجموعه از طريق تشـخيص تفـاوت  : مقوله بندي
) شباهت عناصر(حسب نوع عناصر سپس گروه بندي مجددشان براساس معيارهاي تعيين شده قبلي بر

جفـت و  (ت لغات و مصـطلحا ) افعال، صفات( تواند برحسب معنا، تركيب كالم معيار مقوله بندي مي
  .يا توصيفي باشدتعبيري ،)ها جور كردن مترادف

   پايايي

آل ايـن اسـت    در تحليل محتوا ايـده  .چند شرط كافي نيست پايايي شرط الزم براي اعتبار است هر
هـاي آنهـا مـورد     هاي يكساني را مستقل كدگذاري كـرده و پايـايي فعاليـت    كه دو يا چند كدگذار پيام

  .بررسي قرار گيرد
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   رين راه تعيين پايايي بين كدگذارهات ساده

مجمـوع  يا همـان   ضريب پاياييبرابر است با  هايي كه در يك طبقه كدگذاري شده اند تعداد واحد
گاهي بين دو يا سه طبقه شباهت زيادي وجود دارد و براي طبقه . هاي كدگذاري شده كل تعداد واحد

اين عدم توافق را ناشي از سه عامل زيـر  ) 1969(1استمپل .بندي آنها بين كدگذاران توافق وجود ندارد
  :داند مي

o ها به اندازه كافي عدم تعريف طبقه  
o عدم موفقيت كدگذاران در رسيدن به يك چارچوب داوري  
o سهل انگاري  
  :تواند جهت افزايش پايايي اقدامات زير را انجام دهد محقق مي 
  تعريف دقيق طبقات •
داوري طبقـات و اختصـاص كـد بـه هريـك از      تعيين روش كدگذاري و چـارچوبي جهـت    •
  .اجراي آزمايشي يك بار عمل طبقه بندي و كدگذاري آنها

از  )تحليل محتـوي (تحقيق حاضر در فرآيند سنجش، متناسب با روش مطالعه  2براي مطالعه پايايي
3شيوه باز آزمايي

هـر سـه فـيلم    ريق محقق دوم و در خصـوص  اين شيوه از ط. بهره گيري شده است 
  .درصد حاصل شد  95/0انجام شده كه ميزان توافق باالتر از مادر، هامون و چهارشنبه سوري 

   اعتبار
كـه قصـد    انـدازه گيـري كنـد    نظـرآن چيـزي را   مـورد  كـه ابـزار   شـود  تعريف مي اي اندازه اعتبار

 طـور ه هاي معتبر را ب گيرياحتمال نتيجه  هاي محتوا، ها و واحد گزينش مقوله.اش را داريم گيري اندازه
همچنين اعتبار هر بررسـي بـا طـرح نمونـه گيـري و پايـايي آن در        .دهد يكسان افزايش يا كاهش مي

براي مطالعـه   4.است و در اصل نمونه گيري مناسب و پايايي شروط الزم اما غير كافي اعتبارند  تعامل

                                       
1 Stample 

2
 Reliability 

3
 Test-re-test 

 .هاي تحقيق روش. علي دالور 4
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بر ايـن اسـاس از   . گيري شده استبهره  3و داوري تخصصي 2، تحقيق حاضر از روايي صوري1روايي
هاي وابسته به علوم ارتباطات و علوم اجتماعي درخواست كردم تا ميزان توافق خود  متخصصين رشته

موضوعات انتخاب شده اعالم نمايند كه ميزان توافق باال، مويد روايي بـاالي سـنجش مـن بـوده      را با
  4.است

  مراحل تحليل محتواي تحقيق حاضر

محتواي  تحليل طريق از و هاي آنها نظريات مطرح پيرامون سنت و مدرنيته و مولفه از استفاده با  من
. كنم مي دنبال فرضياتم يا رد و ، هدف خود در راستاي اثبات هامون و چهارشنبه سوري  سه فيلم مادر،

. هاست پالن فيلم زمينه واحد هامون و چهارشنبه سوري و  تحليل تحقيق حاضر سه فيلم مادر، واحد
موضوعات و  عنوانه ب  ي نهفته در فرضيات مطروحه راها اين سه فيلم، ويژگي محتواي تحليل براي
كه دهم چرا مي قرار استفاده مورد طور جداگانهه بهاي آن  هر سه فيلم در قالب پالن تحليل هاي مقوله

بر اين اساس، . شدبا واحد ثبت در فرايند تحليل محتوي من، موضوعات استخراج شده از فرضيات مي
اما پيش از . ها مورد توجه قرار گرفته است هاي ذيل در جهت تحليل ابتدايي فيلم موضوعات و مقوله

شرح ذيل ارايه نمايم تا با  چيز الزم است تا توصيفي از جامعه پژوهش خود در قلب جدول به هر
هاي تحليل محتوي اشاره  طرح ، به شش نوع از5ميكلسون: هاي انتخابي بيشتر آشنايي پيدا كنيمفيلم 
در عين حال، . كند كه ساده ترين آنها توصيف تعداد فراواني موارد شمارش شده در متن است مي

 .تواند در نوع رويكرد به تحليل محتوي ايفاي نقش نمايد گر مي جامعه محتوايي و هدف پژوهش
سينماي ايران  80تا  60هاي  سينمايي دهههاي  سه فيلم نماينده فيلم اين مطالعه، جامعه پژوهش را در

  . دهند كه در قالب تحليل محتوا، هر سه فيلم مورد مطالعه قرار گرفته اند تشكيل مي

                                       
1 Validity 
2 Face validity 
3
 Professional judgment 

4
  .289،  1385ساروخاني،   

5
Mickelson 
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   هاي تحقيق موضوعات و مقوله

. درست به عنوان واحدهاي تحقيق اسـت هايي  مقوله موضوعات و موفقيت تحليل محتوا به داشتن
موضوعات و مقوالت متشـكله   .اند ارتباط دروالت با موضوعات و مقها  اصل با فرضيه درموضوعات 

ترجمـه   هـا  ها يـا شـاخص   قالب معرف كه در تلقي كرد ها همان فرضيه توان مي مواردي درها را  آن
قالـب موضـوعات تحقيـق و    هاي مطالعه به روشني تعريف شدند،آنها را بايد در  وقتي فرضيه .اند شده

هـا   سرفصل ها، مقولهموضوعات و حقيقت،  در.تجزيه و تحليل قرار دادتحقيق مورد هاي  مقولهسپس 
برحسـب واحـدهاي    گيرنـد و  مـي  قـرار  ها اساس كـار  تحليل محتواي رسانه كه در عناويني هستند يا

  : عبارت اند از هارعايت كرد، مقوله موضوعات وتعيين  اصولي كه بايد در.شوند بندي مي مختلف طبقه
هاي تعريـف شـده بايـد بـا هـدف،       مقوله: له تحقيقاها با هدف و مس لهمرتبط بودن مقو) الف •
  . هاي تحقيق مرتبط باشد و بتواند به سؤاالت تحقيق پاسخ گويد له و فرضيهامس

ها، مجموعـه محتـواي    مقوله يعني اين كه زير: ها مقوله جامع و مانع بودن طبقه بندي زير) ب •
هاي هر مقوله،  مقوله نكته را هم در نظر گرفت كه عالوه بر زيرضمناً بايد اين . مورد نظر را در برگيرد

مانع بودن يك مقولـه بـدين   . (باشد ضروري مي "ساير"يا  "متفرقه"مقوله  منظور كردن يك مورد زير
  .)با تعريف مقوله ديگر يكسان نباشدمعناست كه تعريف يك مقوله 

نسـبت بـه يكـديگر جنبـه      لـه بايـد  هـاي هـر مقو   مقوله زير: ها مقوله انحصاري بودن زير) ج •
به ديگر سخن داخل هر زيرمقوله، زيرمقوله ديگري قرار نگيرد و هريك بايـد  . انحصاري داشته باشند

  .باشند تعريف عملياتي مربوط به خود را داشته 
الزم است بـا اسـتفاده از    قبل از انجام كدگذاري نهايي،: ها مقوله تهيه تعريف عملياتي زير) د •

  .درستي و جامعيت تعاريف مطمئن شد انجام داد تا از صحت، 1پيش تستي ملياتي،تعاريف ع
آورد،  ها به خودي خود، موجبات شكست تحقيق را فـراهم مـي   مقولهموضوعات و نادرست بودن 

  :گيرد آورد كه به دو صورت انجام مي عمل پس بايد در اين راه اقداماتي جهت آزمون آنها به 
  .هايي چند درآورند شود تا متن را بار ديگر به صورت مقوله مياز محققان خواسته  )1
  .شود براي همان متن مقوله تهيه كنند از محققان ديگري خواسته مي )2

                                       
١ Pre – Test 
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براين اساس،  .باشد موضوع مي هاي تحقيق مذكور، فيلم فرايند تحليل محتوا واحد ثبت در   
سپس با توجه به  استخراج شده و )شدكه درفوق بدان اشاره ( هاي تحقيق مبناي فرضيه موضوعات بر

هاي كالن يا به  موضوعات، دراصل شاخصر فيلم مورد توجه قرار گرفته است؛ هاي متشكله ه پالن
شوند  محسوب مي 2هاي وزن پذير چندگانه و يابه قول ساروخاني شخص1قول ويمر دسته بندي كالن

مطالب  اگر خواسته شود :طور مثاله ب .توانند يك محتواي را از زواياي گوناگون نشان دهند كه مي
هاي سبك مطلب، موضوع مطلب، نوع  توان آن را از جنبه طور اعم بررسي شود ميه يك روزنامه ب

غيره واكاوي كرد به هريك از اين شاخصها كه مجدد بايدشاخص  تيتر،محل رويداد، خبرسازان، و
مقوله بندي عبارت است از  :گويد مي 4لورنس بارناد. گويند مي 3موضوع مقوله بندي شوند سازي يا

هاي آنها و سپس گروه بندي  عمل طبقه بندي عناصر سازنده يك مجموعه از طريق تشخيص تفاوت
بيان  :گويد مي 6اتسلندر پيتر 5.مجددشان بر اساس معيارهاي تعيين شده قبلي برحسب نوع عناصر

 تنظيم يا تحليل محتوا، در آنها در ابل اندازه گيري متغيرهاي موجودق قالب عملي و ارايهو  ها فرضيه
 :شرط قائل شده است 6ها، براي مقوله 8اُ آرهولستي 7.نامند ساخت سيستم مقوله بندي مي

 .ها بايد با اهداف بررسي مرتبط باشد مشتق از نظريه باشد يعني طرح مقوله ها بايد مقوله •

 .باشد يعني بتوانيم همه محتواهاي ممكن را در آن جاي دهيمسيستم مقوله بندي بايد كامل  •

 .ها بايد با يكديگر مانع باشد مقوله •

 .ها بايد به يكديگر وابسته نباشد مقوله •

 .ها تابع يك نظام درجه بندي واحد باشند همه مقوله •

 .ها بايد صحيح تعريف شده باشند مقوله •

                                       
 . 236ص1384ويمر، 1

 .21ص1384ساروخاني، 2

3Subject 

4Lorance barnad  
 .26ص )1376(بارناد  5

6
Peter Atslander 

 .78ص ) 1371(اتسلندر  7

8
O.r. Holstey  
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   هاي فيلم مادر موضوعات و مقوله

  .هاي انتسابي اهميت هنجارهاي اخالقي، ارزشهاي عرفي و مذهبي و منزلت :موضوع اول. 1

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله 

  .اش حاج خانوم گوشه آسايشگاه بميره خواد مثل هم اطاقي نمي. اين خواست مادره) 1- 1
  .دبوس غالمرضا دنباله چادر مادر را گرفته مي. شوند طلعت وارد مي مادر و ماه) 1- 2
  .كرده آبجي كوچيكه بخواد زبون درازي بكنه غلط) 1- 3
   تا من سرپام تو اين خونه كسي دست تو جيبش نكنه) 1- 4
. آيد بيند، خود از روي تخت بلند شده بر سر سفره مي هايش را مي مادركه تفرقه بين بچه) 1- 5

  .گردد الدين نيز به احترام مادر به سر سفره برمي سپس جالل
. ارزيد به اينكه يه خونواده دلشكسته يه شب دلخوش باشن ميخت گذروندي؟شبو س )1- 6

  . سلطان
اصحاء آن درارزش الهدايا،.در قبول هدايا دو دل نباشيد د دارين،يقبول خودم ترد دراگر )1- 7

  .نيست
  .خواد رفيق آدم، زن، اوالد، همه هر كي آدمو واسه وجود خودش مي. همه نميشن مادر) 1- 8
مادر بر روي .اند ندانِ مادر همگي لباس عزاداري بر تن كرده و به يك صف ايستادهفرز) 1- 9

  . كند صندلي نشسته آنها را نگاه مي
گردين يه شام  شب كه ازسر خاك برمي. راضي نيستم.قاعده پنجاه تابيشتر وعده نگيرين )10-1

  . عزيز ازكربال آورده خَلعتَمم كه.خرج وخارج شب هفت روبدين خونه سالمندان. بدين والسالم
  .لبِ جوب، زير سايه درخت. ها نباشه اون تَه مه. سفارشم فقط واسه قبره

سماور بزرگ و استكان نعلبكي هم به . سر شام گريه نكنين، غذا رو به مردم زهر نكنين) 11-1
نه با  ها، آبروداري كنين بچه .ظروف قدر كفايت داريم، راه نيفتين دوره در و همسايه پيِ ظرف و

. رو حفظ كنين  حرمت زنيت مادرتون. پلو  سفره از صفاي ميزبان خرم ميشه، نه از مرصع. اسراف
  .ابراهيم، خيلي ريز نكن مادر، انوقت ميگن خورشتشون فقط لپه داره و پياز داغ محمد
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 اين تنها شيريني ضيافت مرگ عطر و .مي مونه يه حلوا، هديه صاحبان عزا به اهل قبور) 12-1
اين   شيريني مالك نيست، اما چربي و زعفرونم هست، روغن خوبم تو خونه داريم،. طعمش دعاست
  .هاشون ميذارن ها به مرده حرمتيه كه زنده

   انتقال احساسات و باورها از نسلي به نسل ديگر: موضوع دوم

  :فيلم مادر  در شده هاراي هاي مقوله

  بهشت زيرپاي مادران است) 2- 1
  .گلستونه خونه، فقط بوي مادررو كم داشت) 2- 2
  .كرده آبجي كوچيكه بخواد زبون درازي بكنه غلط) 2- 3
  ...مار از پونه بدش مياد) 2- 4
اي داشت، با سماور برقي  كردين، طعم و عطر ديگه چايي كه شما با سماور زغالي دم مي) 2- 5

  .چايي عمل نمياد، ميشه تُرك جوش
  ن داداشهچي سرگلش مال خا همه) 2- 6
  سركه به وجودت سازگار نيست، سكنجبين بخور مادر) 2- 7
  .خدا از سر تقصيراتت بگذره) 2- 8
ارواي خيكت ما كه تو دنيا بز . حكايت غالمرضا رو گفتم كه مشمول ذمه از دار دنيا نرم) 2- 9

  .هر دو سوختيم. ستا  حساب آخرتمونم حكماً يازده، يازده. آورديم
  .نبات داغتو بخور ثقل سرد نكني. باقالي سنگينه سر دلت ميمونه. اَمون بده غالمرضا،مادر، ) 10-2
  اس كنار شما هر كجا باشيم اسم اونجا خونه) 11-2
  خواد رفيق آدم، زن، اوالد، همه هر كي آدمو واسه وجود خودش مي. همه نميشن مادر) 12-2
اونقدر بهم . فهميدم هست پهلوم بود نميوقتي .از وقتي طلعت رفته از دل و دماغ افتادم )13-2

  .ديدمش منِ احمق نمي. نزديك بود مثل پلك چشم
  .پسرها بايد مرد بار بيان) 14-2
  .البت از زور خواستن. جخ چشم خودي بيشتر كارگره. امان از چشم بد. بگو ماشااهللا زولبيا) 15-2
  .نهك ميگه و مادر باور مي  چشم دروغگو رسواست، اما بچه )16-2
  .ايشااهللا ايشااهللا صد و بيست سال زنده باشين. هيشكي از شما چيزي نديده، االّ خوبي) 17-2
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  هاي مذهبي درگيري و تجانس با رسوم و سنت: موضوع سوم

  :فيلم مادر  در شده ارايه هاي مقوله

  مادربر روي تحت نشسته ومشغول خواندن دعا اس) 3- 1
  .باشد ميه مرگ مادر ميمحمدابراهيم در حال نوشتن اعال) 3- 2
ما يه سر خاك و فاتحه باهاس بيايم كه خب . انقدر ديگه مارو عاق والدين نكن از اون باال) 3- 3

  طلعت: ام ميشه از همين راه دور پيشكي حواله كرد، فاتحه اش جخ فاتحه. اونم ميايم
سب و برازنده رخت و لباستون از هرجهت منا. حاال خيالم از سرو ظاهرتون آسوده شده) 3- 4
  .ميمونه تداركات شام و ترتيب چاي و قهوه روز ختم. است
. ولي عاقبت اون جماعتي كه پناه آورده بودن به مسجد گوهرشاد به خاك و خون افتادند) 3- 5

  .فرمان آتش روگلوي ديگري صادر كرد
  .رو به آخرت فروختم يعني دنيام) 3- 6
خط سفيد رحمت بر سياهي دفتر خطايم بكش و   حرمت دعوت اين پير پشيمان، خدايا به) 3- 7

  روح افسرده پدري را از دل پسر شادمان كن
  خَلعتَمم كه عزيز از كربال آورده. خرج و خارج شب هفت رو بدين خونه سالمندان) 3- 8
اين تنها شيريني ضيافت مرگ عطر و طعمش .ا، هديه صاحبان عزا به اهل قبورميمونه يه حلو) 3- 9

  .ست نزول صلوات و حمد و قل هواهللا اجرشم. دعاست
. گوشت شوم عزاست. نه داش حبيبسالمتي رخت عافيت پوشيدن؟ مه؟ بهخانو نذري حاج) 10-3

  .اكبر اهللا. چه حال و احوالي. مردن مادر پير مام حكايتيه. مادر تدارك غذاي مرگشم ديده
  .الوداع. اوس مهدي ماروحالل كن) 11-3
اول . طي كرد ه مونده به اومدن قطار،ميگه خوش آن كارواني كه شب راهالبتاس، موقع بدرقه) 12-3

حال نمازصبح،اميد روز تازه،گفتم كه من با قطار شب عازمم، صداي .عالمي دارهصبح به منزل رسيدن،
  .آواي جرس، آواي چاوشي، قافله پا به راهه  بانگ جرس،. آد پاي قطار مي

  .گذارد تاقچه برداشته بر روي سينه مادر ميالدين قرآن را از روي  جالل) 13-3
خوبه تو رو خواهر برادرات اسم ميذاري؟ اين چوب خداست دردت امد؟ به خود بيا، از ) 14-3

  .گيري هر دستي كه بدي از همون دست مي
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  در نظر گرفتن سنت به عنوان متفرعات ادبيات و بازشناسي سنت با سنت: موضوع چهارم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

  .چراغ روشن كرد تلخي با قند شيرين نميشه شبو بايد بي) 4- 1
  .درياست كه دلشوره داره از پليدي دل. اش شُسته، يه تشت آب كافيه تنِ كثيف مايه) 4- 2
  .اش نوازشه نه سيلي اين تنبور محبت، زخمه) 4- 3
دنيا حكمِ دريارو داره، زندگي، .تر بهترهرچه سبكبار.زدنيا ميرهبرهنه هم ا.آدم برهنه به دنيا مياد)4- 4

  .جامه، اميد نجاتش بيشتره تا مسافر با اثاث بحريِ بي.آب در كشتي هالك كشتي است .زورق
جاي سيلي آبدار يك مشت  ميشد به .كنه،نه كسي جاشو تنگ رو تنگ مي سالك نه جاي كسي) 4- 5

  .صورت اين مصفّاه آب زد ب
هرچه پدر درخاك تبعيداسارت كشيد، پسرمرد .هد تبعيد پدرتونهع يادگار اين ناخداي جوان،)4- 6

  .درياشد و آزاده
منم شبو با عهد و  .حضور اجنبي خالي باشه به حرمت شب عاشقا،حريم اين خونه بايد از) 4- 7

  .شبتون سحر نشه سلطان. كنم براي بردن شما كنم، صبح اول وقت مراجعت مي مي عيالم سر
عكستون سرطاقچه، .رو از سرطاقچه خانه خودمون برنداشتن  كسمونع شكر، هنوز خدارو)4- 8

  .خانه و عشقتون در دلهاي ماست تا قيامت اسمتون بر در
ايستاده زير  ست، سارا ستون سنگي سختي.تامن هستم اين سقفها جرأت زمين ريختن ندارند) 4- 9

  .اسمشونو گذاشتم حوضهاي زمستوني ها هم اعتنا نكنيد، به اين حوضچههاي باران خورده، اين طوفان
  .نه حجره شريف شوهر من. فرمان آتش روگلوي ديگري صادر كرد) 4 -10
حاال .هم سردارين زنجير همان حمايل غُل و در.شدين صاحب نام بودين،  صاحب منصب) 4 -11
  .هاي شرف رو بر پيشاني داريد، فقط چند تا پولك را از دوشتون برداشتن  ستاره
كدبانوي عاشق نيازچنداني به .داري هرچه فقيرباشي توانگري ي يك زن كدبانو درخانهوقت) 12-4

  .اش، سفره سفرة ضيافت از بركت دستهاش مطبخ هميشه دايره و حسن سليقه. رفتن بازار نداره
. رو به ياوري نگيرم عهد كردم تا اتمام دوره زندان براي گذران زندگي بجز دستام، دستي) 13-4

رادرم خويشاوندان شما،حتي كسبه، به محمدابراهيم پيغام دادن به مادر بگو، بياد بار و همه هستن،ب
  .با چرخ اين چرخ خياطي رفتم به جنگ چرخ فلك.قبول نكردم.ما با سلطان حساب داريم.بنشن ببره
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  .كشيم مثل سيمرغ سوي شما گيرم پر مي هارو بال و پر مي هر جا برين، بچه) 14-4
حاصل آن وصلت اين .سامان همسري گرفت به خواست من،زني ازطايفه بدو مردبي) 15-4

خاطر شكوه يك شوهر و عزت زنانه من، پشت  ست، به پسري كه از شكم زن ديگري. است  نابرادري
  .ابر غرور پنهان بود

تنبيه خطاكار، .درد شالق، شرم گنارو شست.تازيانه آن دعوا،مجازات كينه جاهالنه بود) 16-4
  .خوابم به اميد صبح كينه مي امشب، شبِ رحمته كه من بي. رحمته
  .مادر نگاه عاشقارو داره امروز، و امشب اميد ديدار يار. عشق سپر بالست) 17-4
كنند درقعربحر يك پيرزن نشسته فوق بناتات بحري گهواره  غواصهاي پير نقل مي) 18-4

  .كند صيد ميهر غواصي حوالي طفلش نگردد يك مقدار صدف . جنباند مي
حيرت كردم وقتي ديدم اهلي با . الدين اهل عرفانه و محمدابراهيم گمراه اُم شما گفت جالل) 19-4

  .از حسن يوسف قهر برادر مبدل به آشتي شد.كند كه وحشي با اهلي وحشي همان مي

  )حس نوستالژيك(ها  غم از دست دادن سنت: موضوع پنجم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

  .روز مالقات ما و آب دادن گلهاي باغچه.خانم امروز دوشنبه است پاشو حاج) 5- 1
اين دوشنبه بايد يه كاري بكنيم كه بتونيم پيش از . داداش من االن پيش مادرم،خونه سالمندان) 5- 2

ببريمش  خواسته.ماشين الزمه. اثاثشم تحويل دادن. منم دست تنهام.حال مادرخوب نيست.ظهر بيائيم
  .جوري برسون خودتو يه. كردم رو نمي داداش، بميرم الهي، هيچوقت فكر همچين روزي. خونه
  .مادر خواسته اين روزاي آخر. قراره همه دوره هم باشيم) 5- 3
اي داشت، با سماور برقي  كردين، طعم و عطرديگه چايي كه شما با سماور زغالي دم مي) 5- 4

  .وشچايي عمل نمياد، ميشه تُرك ج
  .دوره فُرقت نزديكه. تو هم بشو هم پالكيِ قافله چال، دوري نكن مادر. الدين، بيا ننه جالل) 5- 5
  . كنن ها دلتنگي مي بچه. هارو ببيني يه سر نمياي خونه بچه) 5- 6

  . خود منم دلتنگم. ها كه پيش آقاجون تنهان بيشتر خوششونه تا با من ها؟ بچه بچه
  .ام دلتنگ توئه خونه. تو كه االن منو ديدي. خواي ماه به رخم ببيني مي
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كاش هنوز تو قابِ بچگي .كرد كاش مادر ماهارم مث عكسهاي توآلبومش حفظ مي)5- 7
  .كندن حاال سخته از اينجا دل.بوديم
مونه، ميتونيم بزنيم  خور داماد؟ آبجي كوچيكه تو خونه خودمون كه زن ذليليم، اينجام تو سري) 5- 8

  ست جداگونه، واهللا كنيم و دست بزن ندارين امري آقايي مي حاال ما. تو سرش
. آقاجون. ذارم پا به اسكله نمي. اگه بندر درياي آتيش باشه و كشتي به ساحل برف نشسته) 5- 9

تا نبينم .شم اس،كور مي  اگه بازم چشمام بيمار حصبه.منير ديوارجدايي بين شما و مادر نيست ديگه ماه
خوام  ترسم، مي شما كه سركوچه باشين نمي.باباي غريب. آقاجون.ايي مردنرو ازدرد تنه مرگ پدري

  .داد بزنم مادر، مادر آقاجونو آوردم از تبعيد
  .گيريم زير شير سماور آقا جون رو مي ام كله. ترسم ديگه از آب داغم نمي) 10-5

  كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي در ميان افراد: موضوع ششم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

  .به من اعتماد نكردي؟ قصد زنداني فراره، وظيفه محافط محافظت) 6- 1
  اگر در قبول خودم تردد دارين، در قبول هدايا دو دل نباشيد) 6- 2
خواهركان من كه از يك . در كنعان اين خانه چشم انتظاري نداشتم جز يك پير نامادري) 6- 3

  .اند كه، قبيله قيس با ليال با من غريبهتباريم و يك پدر، انقدر 
  . كرد رو داشتم و حقوقم مخارج تحصيل و تأمين مي  نمايندگي شركت) 6- 4
خان داداشم منو عزل كرد و خودش با چند . داييم افتاد مرد، خدا رحمتش كنه، بره به بهشت) 6- 5

  .رو ادامه داد خارجي كارش تا جمله دست و پاشكسته آلماني كه ياد گرفته بود، بيواسطه باشركتهاي

  رشد نوعي نظام طبقاتي بورژوازي و روحيه سرمايه داري و شيفتگي به آن:  موضوع هفتم

  :فيلم مادر  در شده ارايه هاي مقوله

  منشي دكتر آزادي يه هفته ميخواد بره دريا) 7- 1
شده بود،شوهررو زن يه بساز بفروش .شوهرشو آورده بود.فرشته نباتي،اومده بود فيزيوتراپي) 7- 2

. گفت مهندسه خودش مي.مرديك چهارچنگولي مونده بود دوال.نفهميدم چي به روزگارش آورده بود
  .اما بسازبفروش بود. شركت ساختماني داره
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  الخصوص آبليموي دست تا من سرپام تو اين خونه كسي دست تو جيبش نكنه،علي.زولبيا) 7- 3
مشت ور  مشت.كوت كردم اسكناسوگذاشتم لب طاقچه...كباب برگشم كه گوشت شُتره؟ا. افشار

  دارين، بخرين و بپزين و بلمبونين،
شوهراشون به موقع سرشونوميذارن زمين باعزت،زناشون يه .زناي مردم شانس دارن واهللا)7- 4

 يه كرور دالر و.بانو، بنده خدا تو چهل سالگي سكته كردشوهر . كشن يا چارصباح فس راحت مين
مرادخان شوهر وجيه،جاي پسر تو .اشت واسه زنش تو فرنگستون بگرده وحظ كنهملك و امالك گذ

اونچه جواهرفروش وبوتيك دارِ تو تهرون دست به سينه .بود، سرطان خون گرفت،نه زاقي نه زوقي
كنه، زنشو  شوهرش تو سيستان بلوجستان جاده صاف مي. وضع رفيعه ماشااهللا از همه بهتره. زنشن

. كننِ گل دوماد اينارو ميگن مرد،جون كالم، خاك كفش پدرزنو برميدارن مي .فرستاده ساحل نيس
منم حال و . جون دخترات اش خورده به تو، تنبونشون دو تا نشده دم در آوردن افتادن به  دومادونتم تنه
ام خو خواستم بدوني مي. شونو انداختن سر من، يا فالگيرن يا سلموني ها بچه. داري ندارم حوصله بيوه

  .همين. توام يا خودت مياي يا خبرت. با فريده و محمود برم دبي، يا با شلوار جين مياريم
منو زنهاي فاميل .اعتنا به پول بازاريِ بي.ميگن نصف تهرون مال باباش بود.زاويه بازاري بود)7- 5

وب،چه چه خ. مدام مهموني داشتيم.شوهر،كارمون مهموني رفتن بود،خريد پارچه،خياطي،طال،جواهر
  .يه زندگي مثل سفر. يه خونه مثل هتل. عاشقانه

  .بساز و بفروش وهزارحالل و حروم ديگه.كه كفاف اردوي مفتخورا رو نميدهزهتابي .اي مادر)7- 6

  وجود نوعي عقالنيت ابزاري در زندگي روزمره:  موضوع هشتم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

  .اش گرفتم يه هفته مرخصيرو واسه  حقوق يه ماه دختره) 8- 1
مردمو . رو كه نميارن خونه موت آدم دم. اين رسم و رسوما ديگه كهنه شده، آبجي كوچيكه) 8- 2

  .همونجا تو سالمندان قبض رو ميگيره و آفيدرزن. زابرا نكن
مهتابي .غروب،آفتاب صالت ظهر نميشهخورشيد دم .ز مرهيزش ميدين كه چيپرهي) 8- 3

بذارين حال كنه اين دماي آخر،حال و وضع ترنجبين بانو عينهو . ه باطريش سستيه، دو ساعتاضطرار
آجيل  وقت اضافيِ حال كنه اين دماي آخر،حال ووضع ترنجبين بانوعينهو وقت اضافيِ بازي فيناله،
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. گازم نرفتن، سربااليي زندگي گيرم اينجور وجودا موتورشون رولزرويسه،تخته.گشاشم پنالتيه مشگل 
گلشم تاجِ گُله، . اشون وصله به برق توكل،اينه كه حكمتش پنالتيهف يك شوت سنگين، گُلهدينام 
  .آبي آبليموجات! قرمزته
. م گفت ياجاي منِ حوري بلوري يا اين گوريل انگوري عشقي جون،عياالت متحده) 8- 4

  .اش كنم پيش من نبود كه تو وانِِ شيرقهوه استرليزه. خونه گذاشتمش ديونه
رو از حكم تيراندازي  تمرد من. نه. رفت خودت نميگي كاش شوهرم به اون مأموريت نميبا ) 8- 5

  .ولي عاقبتت اون جماعتي كه پناه آورده بودن به گوهرشاد به خاك وخون افتادند.قبول داري؟بله
ات زندگي  اگر خواسته. صلح كردي با اشقيا. موندگار شدي؟پس محفل اُنس اونجا بود) 8- 6

 از بعد. كردم جاي پرستار هميشه كشيك روزا زندگيمو مي منم به. ز اول ميموندي با اونافاميلي بود ا
ما شديم .بود،حاال مطبش وقت شش ماهه ميدنگيتي تو درس پسِ قافله .زدم مطب ظهرام يه سر مي

دخترتنبالي دانشگاه رفتن پيِ پسر بازاريا ماكه يه آب و رنگي داشتيم وخط و ربطي، .خانم پرستار
حاال اونا از بركت پول پسر بازاريا متخصص و ماما . استيم همگلمون بره باال شديم همصحبت آقاخو

  .و استاد دانشگان، ما بوتيمار شب بيدار
خوام ببينم شما دلت براي  آقا، بابا يه چيزي از شما بپرسه، باال غيرتاً راستشو ميگي؟ مي علي) 8- 7

تازه يه داييِ جديديم پيدا كردي كه برات يه عالمه .نيرو ببي مامان تنگ نشده؟ خُب ببرم مامانت
  .سوغات آورده

. نگرفت،اوس مهدي، خودت بيشترآمپرت رفته باال. اين، دل نازكترين خودت چي؟آخه شما بچه 
  .بزرگ اگه بخواي حاضرم كمكت كنم بريم خونه مامان

بود، شبام من كشيك  صبحا و بعدازظهرها اون بانك و شركت. ما هيچ وقت با هم نبوديم) 8- 8
حاال اتاق بچه هست ولي حوصله . براي خريدن آپارتماني كه بچه اتاق جدا داشته باشه. بيمارستان
  .اما نوار سكوت ميگه كه نيست. فهميدم صداش كه رو ضبط بود معني جدايي رو نمي. بچه نيست

نه، از وقتي طلعت رفته . ممكنه از اسيداوريك باشه. بياين آزمايش. ديگه دستم به اره نميره) 8- 9
بيا جلو،مادرببينه كه پاكيزه شدي، ماشااهللا، . فهميدم هست وقتي پهلوم بود نمي. از دل و دماغ افتادم
عوضش سر   من،.سياه و كبود كرده) 8- 10بشكنه دستش خير نبينه، كي صورتتو .ماشااهللا، هزارماشااهللا

  .زدمش. رفت زير آب داغ نمي. و نفرينهدونستم دستمزد دالكي ناله  ديگه نمي.و تنشم شستم
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. په پس ما قاقيم،موسيو؟اختيار دارين چه قابل. براي غالمرضاخان گرفتم.بستني خريدم) 11-8
. بده من. اش نپزه تو گرما از بسكه آبستنه زنش، بستني خريده، خنك شه، بچه. قدر كفايت هست به

  .اس متعلق به همه. بفرماييد ميل كنيد

  وجود بايدها و نبايدهاي تعريف شده براي جامعه سنتي: موضوع نهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه هاي مقوله

  .با روپوش نرين تو خونه خاك اره بره الي فرش درآوردنش مكافاته) 9- 1
  .كند طلعت كه باردار است به سختي آبپاش را از آب حوض پر كرده حياط را آبپاشي مي ماه) 9- 2
  مادران استبهشت زيرپاي ) 9- 3
ام بذارم تو سفره،  هاي محمود بكن، من اگه مسما بادمجون يه فكري هم براي ناهار دوشنبه) 9- 4

جه . خوره اش كه بشه سنگم مي پول بهش ندين آقاجون گشنه. بازم تو دكه ساندويچيه، به ابوالفضل
  .دوغ برسه به آب

  .وم گوشه آسايشگاه بميرهاش حاج خان خواد مثل هم اطاقي نمي. اين خواست مادره) 9- 5
  .شود احترام مادر از جا بلند مي دوز به پينه) 9- 6
سپس .آيد بيند،خود ازروي تخت بلند شده بر سرسفره مي هايش را مي مادركه تفرقه بين بچه)9- 7
  .گردد الدين نيز به احترام مادر به سر سفره برمي جالل
  .وشبا سماور برقي چايي عمل نمياد، ميشه تُرك ج) 9- 8
  .خورد كردن برنج است كه يكباره حالش بهم مي مادر بر روي تخت مشغول پاك) 9- 9

  .پسرها بايد مرد بار بيان) 10-9
  .خان ناصري قلي سردار حسين. اس كنار شما هر كجا باشيم اسم اونجا خونه) 11-9
اين  حاصل آن وصلت. سامان همسري گرفت به خواست من، زني از طايفه بدو مرد بي) 12-9

  .ست نابرادري
  .انقدر چركي كه اول باهاس ببرم يه جا بتكونمت) 13-9
  زني است زدن در حياط مشغول پنبه درِ حياط خانه باز است و پنبه) 14-9
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بيا ببينم، مث اينكه بايد به زور . كجا؟ با سر نميري تو طويله، بدبخت ادبار گرفتت... بيا) 15-9
  .ت آواره بلندشو، بلندشو ببينمد بيا، بدبخ. دگنك ببرمت حموم

محمدابراهيم نيز در كنار . سالخ در حال تيز كردن چاقويش براي ذبح گوسفند است) 16-9
  .حوض مشغول آب دادن گوسفند است

  .شود الدين درگير مي محمدابراهيم كمربند خود را كشيده با جالل) 17-9
  .كه برن سر زندگيشونهر كدوم از دخترا عالحده آپارتمان جهيزيه دادم ) 18-9
  .محمدابراهيم برروي تخت در حياط لميده است و غالمرضا مشغول ماليدن پاهاي اوست) 19-9
  .طلبد دوز را براي بازكردن در به كمك مي محمدابراهيم بادستاني پر ازميوه،پينه) 20-9
بيا، از خوبه تو رو خواهر برادرات اسم ميذاري؟ اين چوب خداست دردت امد؟ به خود ) 21-9

  .گيري هر دستي كه بدي از همون دست مي
   كنن، شكالت و پول توجيبي شون برسه، دو تا آقاجون بار ما مي. ها باز معرفت نوه) 22-9
  اند فرزندانِ مادر همگي لباس عزاداري بر تن كرده و به يك صف ايستاده) 23-9
  .جه سبكبارتر بهترهر . برهنه هم از دنيا ميره. آدم برهنه به دنيا مياد) 24-9
  .حاللشه. گيرم اومده بود يه نظر زنشو ببينه و بره. خوب رفتار نكردي پسر) 25-9
  .بفرمايين. فرمايين تو؟ دم در بده چرا نمي) 26-9
  .تدبير ما مغلوب تقدير شد) 9-  27 

  .ها از يكديگر تنها و منزوي بودن شهروندان جامعه و جدا زندگي كردن آن: موضوع دهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه هاي مقوله

  .داداش من االن پيش مادرم،خونه سالمندان) 10- 1
جايي  شودو درآشپزخانه درحالي كه مشغول جابه الدين واردآپارتمان مي مهين، همسرجالل) 10- 2

  .گذارد كند و براي جالل پيغام مي باشد، ضبط صوت را روشن مي اجناس كه خريده است مي
. گفت اينجاياجاي منِ حوري بلوريه يااين گوريل انگوري ن،عياالت متحدهعشقي جو)10- 3

  . خونه  گذاشتم اش ديونه
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به دنبال . رود مادر كه از شنيدن حرفهاي محمدابراهيم ناراحت شده به داخل ساختمان مي) 10- 4
  ماند كنند و محمدابراهيم تنها مي منير و غالمرضا حياط را ترك مي الدين، ماه او نيز جالل

  . ها شديم اهل آن شهر تا تبعيدگاه وطن باشد براي پدر، نه غربت من و بچه. پدر تبعيد شد) 10- 5
خدمه .رو بريد پاي همه. گفتم حال رفت و آمد با فاميل شوهررو ندارم.من كه كدبانو نبودم)10- 6

  .موندن و من و زاويه
  .ناچار به سقط بچه شدم. نجانداري در جان م. ترسيدم از اين موجود ناشناخته مي) 10- 7
شايد مجبور بشم شب خونه . وقتهامو عوض كردم..لفن كرد،مثل اينكه مادر حالش طلعت ت) 10- 8

  .مياد خبر ميده.كارخاصي پيش آمد تلفن كن مغازه مهدي.مجال نشد نوارت روگوش بدم.مادر بمونم
اي رو تو خودم  تحمل موجود ديگه.باشروع دوره بارداري حالت عصبي من عود كرد) 10- 9

  .كشيد نداشتم، با اون همه توهم و ترديد و وسواس، يكي با من نفس مي

  .هاي متافيزيكي تمركز بر معرفت: موضوع يازدهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

  .مادر خواسته اين روزاي آخر. قراره همه دوره هم باشيم) 11- 1
خط سفيد رحمت   حرمت دعوت اين پير پشيمان، خدايا بهبارالهي، روا نبود، اين ستم بود، ) 11- 2

  .بر سياهي دفتر خطايم بكش و روح افسرده پدري را از دل پسر شادمان كن
  .رسه من عمرم به چادر تازه نمي. رو بده به توبا خانم اين قواره چادري) 11- 3
  امشبه وعده من با عزيزم. اينم خودش يه وصلته. ام راهم نميگه بچه پر بي) 11- 4
. گوشت شوم عزاست.سالمتي رخت عافيت پوشيدن؟ نه داش حبيب خانومه؟ به نذري حاج) 11- 5

  اكبر اهللا. چه حال و احوالي. مردن مادر پير مام حكايتيه. مادر تدارك غذاي مرگشم ديده
اين تنها شيريني ضيافت مرگ عطروطعمش .ميمونه يه حلوا،هديه صاحبان عزابه اهل قبور)11- 6

  .دعاست
. اس، البته مونده به اومدن قطار، ميگه خوش آن كارواني كه شب راه طي كرد موقع بدرقه) 11- 7

گفتم كه من با قطار شب عازمم، حال نماز صبح، اميد روز تازه،. هاول صبح به منزل رسيدن، عالمي دار
  .آواي جرس، آواي چاوشي، قافله پا به راهه  بانگ جرس،. صداي پاي قطار مياد
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تازه اين پلوام، .  مادر نگاه عاشقارو داره امروز، و امشب اميد ديدار يار. عشق سپر بالست) 11- 8
  .خواد عروسي كنه، عاشقا عروسي ميكنن ديگه مادر مي. پلوي عروسيشه نه عزا

  محوريت ارضاء عاليق و منافع شخصي در روابط بين فردي: موضوع دوازدهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله 

 شوهر زن يه بسازبفروش شده بود،.شوهرشو آورده بود.فرشته نباتي ،اومده بود فيزيوتراپي) 12- 1
گفت  خودش مي. مرديك چهارچنگولي مونده بود دوال.رو نفهميدم چي به روزگارش آورده بود

  .اما بسازبفروش بود. شركت ساختماني داره. مهندسه
مردمو . رو كه نميارن خونه موت آدم دم. كوچيكهاين رسم و رسوما ديگه كهنه شده، آبجي ) 12- 2

  .همونجا قبض رو ميگيره و آفيدرزن. زابرا نكن
. دست اين قوم تاتارهاماتيسم قلبي بگيريم خالص شيم ازبلكه به خواست خدا ر.بده بپوشم)12- 3

ره بعض واهللا آدم لخت و عور از دنيا ب. خب آورده آبجي خانوم.واي خدا اون روزو نياره خان داداش
  .گوريا سرا بشينه، يكه زياد بشنوه از اين گره اينه كه تو اين ماتم

 گذاشتم. لوري يااين گوريل انگوريم گفت ياجاي منِ حوري ب عشقي جون،عياالت متحده)12- 4
  .خونه ديونه
  .كنن ها دلتنگي مي بچه. هارو ببيني يه سر نمياي خونه بچه) 12- 5

  .خود منم دلتنگتم. تنهان بيشتر خوششونه تا با منها كه پيش آقاجون  ها؟ بچه بچه
دخترام كه كركره .به هركدوم ازدختراعالحده آپارتمان جهيزيه دادم كه برن سر زندگيشون)12- 6

  .اومدن حجره پدرشون وردست ماميشون حموم سونا ميگيرين. آپارتمانشونو كشيدن پايين
يك زبون پيدا كرد قاعده . م دم درآوردرو به اسمش كر اهل بود مادر، همچين كه خونه) 12- 7

اي، انقدر از گرده ما باركشيدن . ميدوني خان داداشو چي صدا ميكنه مادر؟ ميگه بوفالو. باتون اسكي
آت هرچي چرب و چيلي و. نه پرنسس آنخود بوقلتونشو با ماساژ و سونا داره ميك. تا شديم بوفالو

فرنگي و هزار  فورت و تره شو بست به آب گريپخود. آشغال بود خورد ما داد، كردمون خُمره
  .الغركن ديگه
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اون جالل . شناس شدي دم رفتن به؟ ابراهيمِ مادر دوست؟ نمرديم و ديديم قوم و خويش به) 12- 8
توام خوب شدي . ات ندارن گو و طلعت ماما خميرم كه دست كمي از داداشي خُله و آبجي چله يكه

اون تا همه مارو نذاره تو گور . نترس. ات خرابه مادرجون پيليسه ميون دارشون واسه اون يه خشت
شوهراشون به موقع سرشونو ميذارن زمين باعزت، . زناي مردم شانس دارن واهللا. خيال رفتن نداره

يه . شوهر بانو، بنده خدا تو چهل سالگي سكته كرد. كشن يا چار صباح زناشون يه نفس راحت مي
مرادخان شوهر وجيه، .گذاشت واسه زنش تو فرنگستون بگرده و حظ كنهكرور دالر و ملك وامالك 

اونچه جواهر فرش و بوتيك دارِ تو تهرون . جاي پسر تو بود،سرطان خون گرفت،نه زاقي نه زوقي
شوهرش تو سيستان بلوجستان جاده صاف . وضع رفيعه ماشااهللا از همه بهتره. ان  دست به سينه زنش

كننِ  اينارو ميگن مرد،جون كالم، خاك كفش پدرزنو برميدارن مي. احل نيسكنه، زنشو فرستاده س مي
. جون دخترات اش خورده به تو، تنبونشون دو تانشده دم در آوردن افتادن به  دومادونتم تنه. گل دوماد

خواستم بدوني .شونو انداختن سرمن، يا فالگيرن يا سلموني ها بچه. داري ندارم منم حال وحوصله بيوه
  .همين. توام يا خودت مياي يا خبرت. خوام با فريده و محمود برم دبي، يا با شلوار جين مياريم يم

ات زندگي  اگر خواسته. صلح كردي با اشقيا. موندگار شدي؟ پس محفل اُنس اونجا بود) 12- 9
بعد از . كردم جاي پرستارهميشه كشيك روزا زندگيمو مي منم به.فاميلي بوداز اول ميموندي با اونا

ما شديم . گيتي تو درس پسِ قافله بود، حاال مطبش وقت شش ماهه ميدن. زدم مطب ظهرم يه سر مي
دختر تنبالي دانشگاه رفتن پيِ پسر بازاريا ماكه يه آب و رنگي داشتيم وخط و ربطي، . خانم پرستار

يا متخصص و ماما و حاال اونا از بركت پول پسربازار.خواستيم همگلمون بره باال شديم هم صحبت آقا
  .استاد دانشگان، ما بوتيمار شب بيدار

  .حاال اتاق بچه هست ولي حوصله بچه نيست) 10-12
  . ناچار به سقط بچه شدم. جانداري در جان من. ترسيدم از اين موجود ناشناخته مي) 11-12
جداش كرد، پدر، بيماري منحوس من از مادر . خانمان شد، دكتر در غربت موند زاويه بي) 12-12

  .طالع نحس من شوم بختشون كرد. مرداي زندگي من همه بزرگوار بودند. پدر از درد جدايي مرد
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  توجه به خود در عين مالحظه به ديگران: موضوع سيزدهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

. مرغ داريمشام شنيتسل . كردن يخچال كارمون شده پر و خالي.گوشت و ميوه و نون خريدم) 13- 1
. رو تا گلو روغن نكن، كافيه تا ماهيتابه چرب بشه ماهيتابه. منشي دكترآزادي يه هفته ميخواد بره دريا

واسه يك شنيتسل يه خروار ظرف كثيف نكني،مايع ظرفشويي . ظهر هم ميرم مطب دكتر از فردا بعداز
باالخره . ز كه كتاب تازه خريديبا.اش گرفتم رو واسه يه هفته مرخصي حقوق يه ماه دختره. گير نمياد

هاجر خانم  .شنبه است ا فردا سه.چرخ جلو ماشين صدا ميده،طرف راننده.نگفتي آخركليدر چي شد
خاله نفيسه .بگو خانم گفت بروسراغ رخت چركها تا خودم بيام. مياد، ممكنه قبل از اومدن من برسه

تو اين هفته تلفن زده، يك كلمه تلفن كرد، گفت از جالل بپرس تكليف وام چي شد،سه دفعه 
. بگوكيو ديدم؟فرشته نباتيو،اومده بود فيزيوتراپي.رو آپارتمان ميتونه وام بگيره يا نه.جوابشو بده

مرد . زن يه بساز بفروش شده بود،شوهررو نفهميدم چي به روزگارش آورده بود.شوهرشو آورده بود
اما بساز بفروش .شركت ساختماني داره. هگفت مهندس خودش مي. يك چهارچنگولي مونده بود دوال

رو  باز در شكردون .تري جالل چندهزاردفعه بهت بگم تو كارخونه به من كمك نكني سنگين.بود
  .درست نبستي، خونه شد دنياي مورچگان موريس مترلينگ

  الخصوص آبليموي دست تا من سرپام تو اين خونه كسي دست تو جيبش نكنه،علي.زولبيا) 13- 2
مشت  مشت. كوت كردم اسكناسوگذاشتم لب طاقچه... كباب برگشم كه گوشت شُتره؟ ا. افشار

. وردارين، بخرين و بپزين و بلمبونين،فقط حساب شيكم داداشتونوداشته باشين كه اين سيرموني نداره
  .هاشو ميتركونه ناغافل ميزنه روده

ست، ايستاده  را ستون سنگي سختيسا.تا من هستم اين سقفها جرأت زمين ريختن ندارند) 13- 3
هاي مسين هم اعتنا نكنيد، اسمشونو گذاشتم  زير اين طوفانهاي باران خورده، به اين حوضچه

  .حوضهاي زمستوني
بدنبال او .رود مادر كه ازشنيدن حرفهاي محمدابراهيم ناراحت گشته به داخل ساختمان مي) 13- 4

مادربه بالكن . ماند كنند ومحمدابراهيم تنها مي ا ترك ميمنير و غالمرضا حياط ر الدين، ماه نيز جالل
  خدا از سر تقصيراتت بگذره. دهد رفته محمد ابراهيم را مورد خطاب قرار مي
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. رو به ياوري نگيرم عهد كردم تا اتمام دوره زندان براي گذران زندگي بجز دستام، دستي) 13- 5
محمدابراهيم پيغام دادن به مادر بگو، بياد بار و همه هستن، برادرم خويشاوندان شما، حتي كسبه، به 

  .باچرخ اين چرخ خياطي رفتم به جنگ چرخ فلك. قبول نكردم. ما باسلطان حساب داريم. بنشن ببره
گردين يه شام  شب كه از سر خاك برمي. راضي نيستم. قاعده پنجاه تا بيشتر وعده نگيرين) 13- 6

. خَلعتَمم كه عزيز از كربال آورده.بدين خونه سالمندانخرج و خارج شب هفت رو . بدين والسالم
  .لبِ جوب، زير سايه درخت. ها نباشه اون تَه مه. سفارشم فقط واسه قبره

وعده من با عزيزم امشبه ميخوام تا فردا . اينم خودش يه وصلته. ام راهم نميگه بچه پر بي) 13 - 7
فقط . امروز تنفتش ميدين، تا فردا طوريش نميشهرم  زميني گوشت و پياز و سيب. كاري باقي نمونه

  .خوام يه پلو دم كردن و جاافتادن خورش بمونه مي
   هر كدوم از دخترا عالحده آپارتمان جهيزيه دادم كه برن سر زندگيشون) 13- 8
تُنگم آب كن واسه .س ميشه يه بشقاب بكش بذاركنار مادر،غالمرضا نصف شب گشنه) 13- 9
منير حكماً قرصشو بخوره، بيخوابي  مراقب باش ماه. سيگاري بذارام زير محمدابراهيمالدين، براي   جالل

ها كه بتونين صبح  شب بخوابين بچهسر. خواد مهياكنين ببينين اين داداشتون هم چي مي. نزنه به سرش
  .زود پاشين، فردا خيلي كار دارين

بزرگ و استكان نعلبكي هم به  سماور. سرشام گريه نكنين، غذا رو به مردم زهر نكنين) 10-13
. ها،نه با اسراف آبروداري كنين بچه.قدر كفايت داريم،راه نيفتين دوره در و همسايه پيِ ظرف وظروف

نيت مادرتون.پلو سفره از صفاي ميزبان خرم ميشه، نه از مرصعمحمدابراهيم، . رو حفظ كنين حرمت ز
  .ه داره و پياز داغخيلي ريز نكن مادر، انوقت ميگن خورشتشون فقط لپ

رخت و لباستون ازهرجهت مناسب و برازنده . حاال خيالم از سرو ظاهرتون آسوده شده)11-13
. ميمونه يه حلوا، هديه صاحبان عزا به اهل قبور. ميمونه تداركات شام و ترتيب چاي و قهوه. است

،زعفرونم هست، روغن خوبم تو خونه داريم. اين تنها شيريني ضيافت مرگ عطر و طعمش دعاست
  .هاشون ميذارن ها به مرده اين حرمتيه كه زنده  اما چربي و شيريني مالك نيست،
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لذت و رضايت  عدم اهميت نقشهاي مردانه و زنانه و(اهميت فمينيسم ليبرال:موضوع چهاردهم

  )فردي

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

اما . عيالمون دستش به سوزن نخ نميره، جراح خانوماگه شيكم مار وكارد سالخم بشكافه، ) 14- 1
  .هاش داره واسة رخت تو خونه توله ته دلت بخواد ووگ و بوردا ميخره، الگو ورمي

رو  بازدر شكردون.تري جالل چندهزاردفعه بهت بگم توكارخونه به من كمك نكني سنگين) 14- 2
  .درست نبستي، خونه شد دنياي مورچگان موريس مترلينگ

صبحاوبعدازظهرهااون بانك وشركت بود،شبام من كشيك .ماهيچ وقت باهم نبوديم) 14- 3
حاال اتاق بچه هست ولي حوصله بچه .براي خريدن آپارتماني كه بچه اتاق جدا داشته باشه. بيمارستان

  .نيست
ميل منو زنهاي فا.اعتنا به پول بازاريِ بي.ميگن نصف تهرون مال باباش بود.زاويه بازاري بود) 14- 4

مادر ميگه . مدام مهموني داشتيم.شوهر، كارمون مهموني رفتن بود،خريد پارچه،خياطي، طال، جواهر
. گفتم حال رفت وآمد با فاميل شوهررو ندارم.من كه كدبانو نبودم.باغبون،آشپز. كلفت ونوكر داشتين

  .خدمه موندن و من و زاويه. رو بريد پاي همه
ات زندگي  اگر خواسته. صلح كردي با اشقيا. اونجا بودموندگار شدي؟پس محفل اُنس ) 14- 5

بعد از . كردم جاي پرستارهميشه كشيك روزا زندگيمو مي منم به.فاميلي بود ازاول ميموندي با اونا
ماشديم خانم .ماهه ميدن6گيتي تودرس پسِ قافله بود،حاالمطبش وقت.ظهرام يه سر ميزدم مطب

پسر بازارياماكه يه آب و رنگي داشتيم وخط و ربطي،خواستيم  دخترتنبالي دانشگاه رفتن پيِ. پرستار
حاال اونا ازبركت پول پسر بازاريامتخصص و ماما واستاد .همگلمون بره باالشديم هم صحبت آقا

  .دانشگان، ما بوتيمار شب بيدار
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  .فرهنگي  –جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي : موضوع پانزدهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

من يه چند .حال مادر خوش نيست،گفته ببريمش خونه.ها بفهمن خوام مهدي و بچه نمي) 15- 1
  .روزي گرفتارم

  .به سالمت بابا. نگران نباش، سر صبر به كارات برس. فكر زحمتش هستم. نگران ما نباش) 15- 2
مادر و .شود پشت در پنهان مي كند و عادت زمان كودكيش در را باز مي غالمرضا به) 15- 3
  .بوسد غالمرضا دنباله چادر مادر را گرفته مي. شوند طلعت وارد مي ماه

  .سلطان مار هم وقتي از جلدش درميومد عاشق عطرپونه بود) 15- 4
  .مادر خواسته اين روزاي آخر. قراره همه دوره هم باشيم) 15- 5
  .دوره فُرقت نزديكه. قافله چال، دوري نكن مادر تو هم بشو هم پالكيِ. الدين، بيا ننه جالل) 15- 6
ماست و ماهي و خربزه و عسلم با يه قارچ هندونه،ساالد فصلوككتل دندون تيزكنمون ) 15- 7
  .ميشه
حاصل آن وصلت اين .سامان همسري گرفت به خواست من،زني ازطايفه بدو مرد بي) 15- 8

خاطر شكوه يك شوهر و عزت زنانه من، پشت  ست، به پسري كه از شكم زن ديگري. است  نابرادري
  .ابر غرور پنهان بود

ارزش الهدايا، در اصحاء آن . اگر در قبول خودم تردد دارين، در قبول هدايا دو دل نباشيد) 15- 9
  .طور كه اُم شما نقل كرد از اوالد خود براي ناپسر آن. اينها تصور خودم از شما بود. نيست
اطفال اخالق محبت از مادر . ف خانه مادري حاال صفاي طفوليت دارنداين اخوان از لط) 10-15

  .كسب كنند احسن، تا سرّ عشق از پيران
. نشينند الدين بر روي يك نيمكت به حالت قهر در كنار يكديگر مي محمدابراهيم و جالل) 11-15

هاي يكديگر را گذارد و هردو برادر دست سرانجام محمد ابراهيم دستش را زيربازوي جالالدين مي
  .بوسند گرفته روي هم را مي

مادر بر روي . اند فرزندانِ مادر همگي لباس عزاداري بر تن كرده و به يك صف ايستاده) 12-15
  . كند صندلي نشسته آنها را نگاه مي

  .  شناس شدي دم رفتن به؟ ابراهيمِ مادر دوست؟ نمرديم و ديديم قوم و خويش به) 15 -13
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ات زندگي  اگرخواسته.صلح كردي با اشقيا.ار شدي؟پس محفل اُنس اونجا بودموندگ) 15 -14
  .فاميلي بود از اول ميموندي با اونا

. زنم رو بهم نمي خلوت جمع فاميل.بفرمايين.فرمايين تو اوس مهدي؟دم در بده چرا نمي)15-15
  .كنم زحمتو كم مي

  تغيير پيوسته ي سبك زندگي: موضوع شانزدهم

  :فيلم مادر  در شده رايها هاي مقوله

مردمو . رو كه نميارن خونه موت آدم دم. اين رسم و رسوما ديگه كهنه شده، آبجي كوچيكه) 16- 1
  .همونجا قبض رو ميگيره و آفيدرزن. زابرا نكن

جايي  شودو درآشپزخانه درحالي كه مشغول جابه الدين واردآپارتمان مي مهين، همسرجالل) 16- 2
  .گذارد كند و براي جالل پيغام مي باشد، ضبط صوت را روشن مي مي اجناس كه خريده است

  .شام شنيتسل مرغ داريم) 16- 3
نويس اعالميه مرگ  نشيند و بر روي دفترچه يادداشتش پيش محمدابراهيم بر روي پلكان مي) 16- 4

  .نويسد مادر را مي
ريده باد اي گلوي اي آب ناب، تو نه دريايي نه چاه آب، آبگيركوچك، حوضك، نايت ب)16- 5

اين ناتني برادران .شكند صداي تو،خواب درچشم ترماهيان مي پرفرياد، كه اهل خانه خوابند وفرياد بي
الحق مهربانتر از برادران يوسفند، و منِ يعقوب مرده،دركنعان اين خانه چشم انتظاري نداشتم جز يك 

اي . اند كه، قبيله قيس با ليال با من غريبه خواهركان من كه از يك تباريم و يك پدر، انقدر.پير نامادري
افروزِ اين بزم شبانه  ساقيان شناور، رقصندگان نرم تن، ماهيان سرخ دامن، محرمانِ حرم آب، شما آتش

  .باشيد، كه من آب نَبردم و از پا افتاده به خشكي
الل وحروم بساز وبفروش و هزارح. زهتابي كه كفاف اردوي مفتخورا رونميده.اي مادر) 16- 6
  .ديگه
دخترام كه كركره .هركدوم ازدخترا عليحده آپارتمان جهيزيه دادم كه برن سرزندگيشون) 16- 7

  .اومدن حجره پدرشون وردست ماميشون حموم سونا ميگيرين. آپارتمان اشون رو كشيدن پايين
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اهل بود   كنن، شكالت و پول توجيبي شون برسه، دو تا آقاجون بار ما مي. ها باز معرفت نوه) 16- 8
ميدوني . يك زبون پيدا كرد قاعده باتون اسكي.رو به اسمش كرم دم درآورد مادر، همچين كه خونه

  .خان داداشو چي صدا ميكنه مادر؟ ميگه بوفالو
خان داداشم منو عزل كرد و خودش با چند تا جمله دست و پا شكسته آلماني كه ياد ) 16- 9

  .رو ادامه داد خارجي كارش واسطه با شركتهاي گرفته بود، بي
كشيم  گيرم پر مي هارو بال و پر مي هرجا برين، بچه. (همين. توام يا خودت مياي يا خبرت) 10-16

  .)مثل سيمرغ سوي شما
عهد كردم تا اتمام دوره زندان .(گيري؟آينه دق مي خبرم بياد دالر مفت اونوقت از كي ) 11-16

همه هستن، برادرم خويشاوندان شما،حتي . و به ياوري نگيرمر براي گذران زندگي بجز دستام، دستي
قبول . ما با سلطان حساب داريم. كسبه، به محمدابراهيم پيغام دادن به مادر بگو، بياد بار و بنشن ببره

  ).با چرخ اين چرخ خياطي رفتم به جنگ چرخ فلك. نكردم

  عهتفاوت سبك زندگي طبقه مدرن با طبقه سنتي جام: موضوع هفدهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه يها مقوله

كند  طلعت كه باردار است به سختي آبپاش را از آب حوض پركرده حياط را آبپاشي مي ماه) 17- 1
  .اند اش در قايق بادي كوچكي در استخر نشسته در مقابل توبا همسر محمدابراهيم همراه دو نوه

دست هنرمند يك نمك .دارين دوغ منم نگه شام شنيتسل مرغ داريم جالل درمقابل سهم آب) 17- 2
. خوره اش كه بشه سنگم مي گشنه.ناهار نميخورم  اصالً.دوغ خيار دوست ندارم مامان اي داره آب ديگه

  .دوغ جه برسه به آب
يه كرور دالر و ملك و امالك گذاشت .شوهر بانو، بنده خدا تو چهل سالگي سكته كرد) 17- 3

مرادخان شوهر وجيه، جاي پسر تو بود، سرطان خون . حظ كنه واسه زنش تو فرنگستون بگرده و
وضع رفيعه .ان  اونچه جواهر فرش و بوتيك دارِتوتهرون دست به سينه زنش.گرفت، نه زاقي نه زوقي
كنه،زنشو فرستاده ساحل  شوهرش توسيستان بلوچستان جاده صاف مي. ماشااهللا از همه بهتره

  .اينارو ميگن مرد.نيس
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جاي پرستار هميشه  منم به. ات زندگي فاميلي بود از اول ميموندي با اونا خواستهاگر ) 17- 4
گيتي تو درس پسِ قافله بود، حاال . زدم مطب بعدازظهرام يه سر مي. كردم كشيك روزا زندگيمو مي

دختر تنبالي دانشگاه رفتن پيِ پسر بازاريا ما كه . ما شديم خانم پرستار. مطبش وقت شش ماهه ميدن
حاالاونا از بركت .آب و رنگي داشتيم وخط وربطي،خواستيم همگلمون بره باالشديم همصحبت آقا يه

  .پول پسر بازاريا متخصص و ماما و استاد دانشگان، ما بوتيمار شب بيدار

  هاي جديد اصالح سنتهاي پيشين توسط سنت: موضوع هجدهم

  :فيلم مادر  در شده ارايه هاي مقوله

اين عاقبت پدرشوهرِ .برگردي خونه توگلستون تحويل ميدم.شه عروس گُلهخيالت راحت با) 18- 1
  .از منصب آقابزرگي تدريجاً تغيير سمت ميده، ميشه مادرشوهر. زن مرده است

گردين يه شام  شب كه از سرخاك برمي.راضي نيستم. قاعده پنجاه تا بيشتر وعده نگيرين) 18- 2
  .ن خونه سالمندانخرج و خارج شب هفت رو بدي. بدين والسالم

سماور بزرگ و استكان نعلبكي هم به قدر . سرشام گريه نكنين،غذا رو به مردم زهر نكنين) 18- 3
. ها، نه با اسراف آبروداري كنين بچه.كفايت داريم، راه نيفتين دوره در و همسايه پيِ ظرف و ظروف

نيت مادر. پلو سفره از صفاي ميزبان خرم ميشه، نه از مرصعرو حفظ كنين تونحرمت ز.  
يني ضيافت مرگ عطر و اين تنها شير.وا،هديه صاحبان عزا به اهل قبورمونه يه حل مي) 18- 4

اين  روغن خوبم توخونه داريم،زعفرونم هست،اماچربي وشيريني مالك نيست،. طعمش دعاست
  .هاشون ميذارن ها به مرده حرمتيه كه زنده
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   هامون هاي فيلم موضوعات و مقوله

  هاي انتسابي هاي مذهبي و منزلت اهميت هنجارهاي اخالقي، ارزش: موضوع اول .1

  :هامون فيلم  در شده ارايه هاي مقوله

  ..... اون تو اين قضيه دستش پره ناكس.هت ميگم ديگه هيچ راهي نمونده اگر من وكيلتم كه ب) 1- 1
  .من طالق نمي دم. كنم بره يعني ولش..... ها  من كه نمي تونم به اين سادگي. گم مهشيد رو مي

  .اي خسرو خوبان نظري سوي گدا كن) 1- 2
گيج ..... قشنگه نه؟ حاال بريم تو. از اين پالكها گرفتي؟ آره بهم داد) نمايي از گنبد مسجد) ( 1- 3
نمايي از زيارت مهشيد و بوسيدن صحن امام زاده وشنيده شدن صداي (چقدر قشنگه؟ ....شي  مي

  ).تالوت قرآن
  ).گيرد هامون كه گردن بندي با نشان علي را از دست مهشيد مي نمايي از دست( ) 1- 4

  .دستت رو بيار. علي....... اه: هامون
  بابا مهشيد چه گناهي كرده حاال شما همتون هي بند كردين؟) 1- 5
نمايي ازهامون با اتومبيلش در راه بقعه شاهزاده ابراهيم وگشت وگذار نوستالژيك او )(1- 6

گرفت خودش رو بكشه يا كس  تصميم مي..... كشت اگه ابراهيم خودش رو مي).و كنار بقعه درگوشه
... شد كرد ياپشيمون مي كرد يا شك مي اي رو به جاي اسماعيل براي قرباني كردن انتخاب مي ديگه

  .تو يه كسي بود مثل من و... كه ديگه پدر ايمان نبود ... اگر... كرد از خداش و اگر و اگر  شكوه مي
  .ده اين مساله طالق و اين حرفا به نظر من بوي مرگ مي.... خوره حالم داره به هم مي) 1- 7
  .من طالقش نمي دم...... عشق منه...... حق منه..... سهم منه..... اين زن) 1- 8
چرا باز غيبت زد؟ ...... آقاي من..... استاد من...... اي بچه محل صميمي.... اي علي عابديني) 1- 9

نمي دونم واسه چي؟ . سال پيش بود كه يهويي غيبت زد 10سال پيش بود يا شايد هم  8ي بود؟ ك
بازم نمي دونم واسه چي؟همه دنيا رو گشتي پي . وقتي ام كه اومدي خونواده ات نبودن

آخ كه زجري ..... تنهايي بود و انتظار..... وقتي پيدات شدي و برگشتي خونه. نرسيدي بهشون.....اشون
...... به بودا..... به الئوتسه.... هات بود كه به راهت رسيدي توي همون تنهايي...... دي تو علي جونكشي

كار براي كار نه براي ..... حرف از كار زدي...... تويه دهات چاه زدي. به حافظ..... به علي و حالج 
حاالم تنگه .. چه خوبه آتيش... آتيش . آتيش روشن كردنها.. غايت بي نهايتش مثل همين بيل زدنها
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تو حوض نقره .... به جستن و واجستن . به سوز تب نمونده.... چيزي به شب نمونده . غروبه
  .اين جوري بودكه جستي تو حوض نقره ات و به خودت و خداي خودت رسيدي كاكو.جستن
تدكه اف چشمش به قصابي مي.گردد هامون همچنان درميان جمعيت بدنبال علي عابديني مي )10-1

هامون بشقاب غذا به دست وارد حياط  .گوسفندي را قرباني كرده و خونش را روي زمين ريخته
او همچنان به دنبال . كند شود و آنرا خوب ورانداز مي شود و با علم بزرگ دسته عزاداري روبرو مي مي

علي او را . يابد كه مشغول نذر كردن شمع در بقعه سركوچه است گردد و او را در حالي مي علي مي
  .شود در آغوش گرفته و دور مي

شه به زماني كه من  ببينين من بايد قبول كنم كه سر اونو بچه داد زدم  ولي اين مربوط مي) 11-1
راستش خودم هم دچار ترس و لرز ...... كردم كه  داشتم به اين فكر مي. كردم داشتم روي تزم كار مي

خواستم به عمق عشق ابراهيم به  چرا ابراهيم پدر ايمانه؟ ميخواستم بدونم  ببينيد من مي. شده بودم
خواسته اسماعيل رو  خواستم بدونم آيا واقعاً ابراهيم از فرط عشق و ايمان مي مي... اسماعيل پي ببرم

آخه يعني چي خانم سليماني؟آدم به ..... پسرش رو..... عزيزترين عشقش رو..... قرباني كنه؟ اسماعيل
تو اون ... تونست بگه نه  مي... تونست نره رش رو بخواد ببره؟ خب ابراهيم ميدست خودش سر پس

... امر . همينه... همينه... همينه: گفت.اما رفت واسماعيل رو زدش زمين.روزي كه تو راه بود4
  .امرخداست وكارد رو كشيد

  . دونم كه خيلي بهش احتياج داري بگو چقدر؟ مي.... بگو چقدر بنويسم؟ ) 12-1
چرا الل شدي؟چي رو ميخواي بخري؟آزادي ....هي ).هاج و واج به مادر مهشيد نگاه ميكند هامون(

  .يا كه حيثيت من رو. مهشيد رو
شايد معجزه من يه ... يه معجزه بفرست مثل ابراهيم. يه معجزه براي من.... خدايا.... خدايا) 13-1

چي ... خدايا.يه اون طرفي..... ن طرفييه اي. يه جهش..... يه چرخش . حركت كوچيك بيشتر نباشه
  .همه جا عشق و وفا.... خواستم ميشد؟ همه جاصلح و آشتي ميشد اگه همه چي اون جوركه من مي

او از حال رفته و به دوران كودكي خود . رود هامون از حال مي در حين خونگيري از خود،) 14-1
چرخيد و  ظرف خرما به دست ميان عزاداران ميبه زماني كه تاسوعا و عاشورا بود و او . گردد باز مي

  .عزاداران حسين حسين سر داده اند. گشت همچنان دنبال علي عابديني مي
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   انتقال احساسات و باورها از نسلي به نسل ديگر: موضوع دوم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

حميد مبني بر اينكه آدم وسط تمرين سوره توحيد با مادر و خواندن نماز و تذكر مادر به )2- 1
  .نماز حرف نمي زنه

اي رو  گرفت خودش رو بكشه يا كس ديگه تصميم مي..... كشت اگه ابراهيم خودش رو مي) 2- 2
كرد  شكوه مي... شد كرد ياپشيمون مي كرد يا شك مي به جاي اسماعيل براي قرباني كردن انتخاب مي

  .يه كسي بود مثل من و تو... ه پدر ايمان نبود كه ديگ.... اگر...... از خداش و اگر و اگر 
شايد معجزه من يه ..... يه معجزه بفرست مثل ابراهيم. يه معجزه براي من...... خدايا..... خدايا) 2- 3

  .يه اون طرفي..... يه اين طرفي. يه جهش..... يه چرخش . حركت كوچيك بيشتر نباشه

  اد از آنهاي سنتي و انتق توجه به فرهنگ: موضوع سوم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

گم ولش كن بره زنيكه احمق عوضي  مي.... احتياج به قيم داري.... تو هم مثل بابات صغيري) 3- 1
  .ولش كن بره در به درو...... خواي اسير عبيدش باشي؟  تا كي مي..... بذار بره گم شه .... رو 

اگه مطرحه خب ..... جد و آباد..... مادر... پرسين؟ پدر ميچي چي .... دكتر اگه اين طوريه ) 3- 2
اومد كه  آسته مي...رفت  من بايد بگم كه مادرم خيلي زودرفت و پدرم هم اونقده ساده بودكه آسته مي

  .ولي من درست ضد بابامم. گربه شاخش نزنه
خواست من  دلش مي.. اوورد كه ازدواج كنم بابا فشار مي. دونم؟ همون كليشه معروف چه مي) 3- 3

  . رو بده به يه آدم پولدار عوضي
درباب وصل و يگانگي و ... من ديگه اين شرو ورهاي تو روگوش نميكنم ... نه ... نه ) 3- 4

تو عمالً نشون ميدي كه يه آدمه ... استحاله در ديگري و با معبود يكي شدن و اين مزخرفات رو
  ....اي ديگه
اي سال  و خرده 40. ولي هيچ پخي نشدم... شم  ردم يه گهي ميك دكتر من يه موقع فكر مي) 3- 5

ها به كجاي اين شب تيره بياويزيم  چي كار كنم؟ ما آويخته. آويزون...... ازم گذشته و هنوز آويزونم
  .قباي ژنده و كپك زده خودمون رو؟ دكتر شما بفرمايين
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... با اين كه بابا ....... ه كارش برسهب..... آروم باشه..... من خيلي سعي كردم اون راحت باشه )3- 6
به هر حال . سعي كردم يه جوري از دلشون در بيارم... سخت با اين ازدواج مخالف بودن.... مامان 

  .... ولي هميشه مشكل بود . عاشقش شدم) كشد مهشيد آه بلندي مي(من .... تقصير من بود
  ين كسش رو بكشه؟ اين آخه عشقه؟اين كجاش عشقه كه پدري يگانه پسرش رو و عزيزتر) 3- 7
.... آقا.... من كوركورانه بايد قبول كنم؟ حق طالق اصالً حق زنه... گين  هر چي شما مي) 3- 8

. حتي راجع به طالقش... هيچ وقت نمي توني تصميم بگيري . مساله اصلي اينه كه حق طالق با مرده
  .تونه طالق بده اما مرد هر وقت دلش خواست مي

  .همش كه پول نيست... همش كه خرجي نيست آقا.... نفقه .... نفقه ) 3- 9
خواستم به عمق عشق ابراهيم به  خواستم بدونم چرا ابراهيم پدر ايمانه؟ مي ببينيد من مي) 10-3

خواسته اسماعيل رو  خواستم بدونم آيا واقعاً ابراهيم از فرط عشق و ايمان مي مي... اسماعيل پي ببرم
آخه يعني چي خانم سليماني؟ آدم به ..... پسرش رو..... عزيزترين عشقش رو..... سماعيلقرباني كنه؟ ا

تو اون ..... تونست بگه نه  مي...... تونست نره دست خودش سر پسرش رو بخواد ببره؟خب ابراهيم مي
امر ... امر . همينه.....همينه......همينه:گفت.اما رفت واسماعيل رو زدش زمين.روزي كه تو راه بود 4

  آخه چطور ممكنه آدم عزيزترين كسش رو از بين ببره؟. خداست و كارد رو كشيد
  .ديگه به هيچي ايمان نداري...چقدرگول خوردي؟توهم مثل مني حاالميفهمي مادربزرگ كه )11-3

  

  تاكيد بر شناخت سنتي و انتسابي افراد جامعه: موضوع چهارم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

اون وقت خودت يه قدم ور . چاكرت باشن.. دوست و مخلصت باشن .. تو ميخواي همه ) 4- 1
  . نميداري

روي تو هم ... تا فيوز پروندم  6ها كه مهشيد سرهم كرده كه من  شه اين دري وري معلوم مي) 4- 2
  آد؟ اثر گذاشته آره؟ مهشيد تو رو هم گول زده؟ راستش رو بگو چقدر گيرت مي

  اينه دست مزد من؟...... ايل و تبارت ...... جد و آبادت .... دوستي با بابات سال  20بعده 
  .توقيف نشي...... از دست مامور .... از دست پليش.... اووردمت اينجا توي خونه خودم
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كني به  ظلم مي.. مبتال به جنون ادواري هستي... تو حسن سلوك نداري... كنه  اينجا ثابت مي) 4- 3
گه تا بچه يه خرده گريه  مهشيد مي.... محيط خونه رو پر از تشنج و عذاب كردي .اون و بچه اش

  .صداي بچه افكار من رو مغشوش كرده..... گه  مي.... كشه  هامون فرياد مي ...كنه  مي
  .......هاي زندگي رو تامين نمي كنه هزينه...... شوهر ..... نفقه نمي ده...... شوهر) 4- 4

  من هزينه زندگي رو تامين نمي كنم؟.... گفته؟ من اينا رو مهشيد 
  ......تك و تنها...... يه زنه بي سرپرست

كردم دو دستي تقديم  هر چي قرض و قوله مي... اووردم  من كه هر چي از اين ور و اونور در مي
وه به عال. هزار تومن فقط خرجه رنگ و بوم و قلم موهاش بود10-12هر ماه حداقل . كردم خانم مي

  .ها و مزخرفات ديگه اش كثافت كاري
خواستي  تو يه دفعه مي... گه تو  مهشيد مي..... اونا ديگه تامين جاني ندارن توي خونه بمونن ) 4- 5

خواست خودكشي  مي. دروغه...اينا همش دروغه .... بابا جون . از پشت بوم خونه پرتش كني پايين
  .شاهد دارم. كنه نجاتش دادم

در ... حتي مدارك پزشك قانوني .... شهود محلي.... ماموركالنتري .... مور پليسگزارش ما) 4- 6
 اون نه تنها از نظر رواني كه از... مورد جراحات ناشي از كتك كاري و به گفته دكترروانكاو سماواتي

  من مريضم؟....... من مريضم؟ . لحاظ جسماني هم مريضه
تازه به خونه جديدمون كه .... صبح كذايي شروع شد همش از اون . مهشيد....... اي مهشيد) 4- 7

اسباب كشي كرده .... بساز بنداز معروف باالخره بهمون قالب كرد ..... اين يارو مرتيكه عظيمي ناكس
  .بوديم
با اون ديد منفي پر از سود . كرد بدتر همه چي رو خراب مي. هامون هم هيچ كمكي نمي كرد )4- 8
  كردي؟ به كي تلفن كردي؟  كجا بودي؟ چي كار مي. ت نمي گذاشتاش يه دقيقه من رو راح ظن
  .پوسم با تو دارم مي.... خود اينجوريم رو دوست ندارم .... خود اين جوريم رو  نه ..... نه) 4- 9

و طبيعيه كه از هر ... كني كشي؟ تو داري يه بحران رواني رو طي مي تو چرا پاي من رو وسط مي
  ...بدت بياد كسي و هر چيزي كه ممكنه

من و باباي مهشيد خيلي به گوشش . اين ازدواج به نظر من از همون اولش هم اشتباه بود) 10-4
گول .....گول كله ات رو.......گول ظاهرت رو خورد. نداشتاي  خونديم كه صرف نظر كنه ولي فايده
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ترين مرد زمانش ازدواج كرد با بزرگ خيال مي.كردي هي براش فلسفه بافي مي......سواد و معلوماتت رو
زندگي كه فقط پول . شماها نمي فهمين.كرد كه شماها عقب افتاده اين هي ما رومسخره مي.ميكنه
  .سال عذاب كشيد تا فهميد 5. كتاب نوشته. خيلي باسواده...شما حميد رو نمي شناسينش.نيست

  ها غم از دست دادن سنت: موضوع پنجم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

شناختمش؟تو يعني  سال پيشي؟تو همون آدمي هستي كه من مي 2تو واقعاً خودتي؟توآدم)5- 1
  اصالً عوض نشدي؟

تا .... هاي زندگي ام رو كنار هم بذارم و ببينم از كي رابطه ام با مهشيد خراب شد بايد تكه) 5- 2
  .....عاشقانه..... عالي..... يكي دو سال پيش همه چي خوب بود 

خواهد  هامون در تخيالت شيرين گذشته همسر و پسرش را همانگونه كه او مي -فالش بك) (5- 3
او خود را درحال شكستن تخمه و گفتن يك لطيفه به مهشيد و . بيند در كنار خود در اتومبيل مي

ه من ميگ... ازمهموني كه برميگرده ميبينه كفشاش نيست ... ره مهموني  يارو مي).بيند پسرش علي مي
  كي رفتم؟

  . بندد اي تصنعي بر لبان مهشيد نقش مي هامون خنده براي لطيفه بي مزه
  .بره توي دهات بمونه...... آدم بره بمونه تو ده) 5- 4
  قشنگه نه؟. ها گرفتي؟ آره بهم داد از اين پالك) نمايي از گنبد مسجد( بريم زيارت؟ ) 5- 5

  قشنگه؟چقدر ..... شي گيج مي..... حاال بريم تو
نمايي از زيارت مهشيد و بوسيدن صحن امام زاده و شنيده شدن صداي تالوت قرآن و نمايي از ( 

  ).هامون و مهشيد در كبابي و شنيده شدن صداي خنده آن دو حضور
  .آزمودم عقل دور انديش را بعد از اين ديوانه سازم خويش را آقاي دكتر) 5- 6
مراجعه او با ساك كتابها .اش واشك ريختن او حين رانندگيهامون داخل اتومبيل  نمايي از) (7-5 

  ).وكيف دوشي اش به كاشان وخانه سنتي وقديمي دوست قديمي اش علي كه حكم مرشداو رادارد
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هامون با اتومبيلش در راه بقعه شاهزاده ابراهيم و گشت و گذار نوستالژيك او در  نمايي از) (5- 8
من كه .... سال پيش  3 –سال پيش  2فراموشش كنم؟ كي بود؟ چرا نمي تونم ). گوشه و كنار بقعه

  .با علي و مهشيد اومده بوديم اينجا... پاك حساب سالها و روزها از دستم در رفته
ببين كره داره كجا ... بدبخت.... هامون  دست از اين بدويت تاريخي كپك زده ات بردار) 5- 9
  .......تايوان كجا ميره.......ره ين كجا ميفيليپ....... ره اندونزي كجا مي...... ره مي

گي؟ عين يه مشت سوسك و مورچه داران تو  ره؟ آخه به چي رسيدن اينايي كه مي كجا داره مي
معنويت چي شد .مرداب تكنيك دست و پاميزنن همش هم به خاطر اين شكم صاحب مرده است

  بدبخت ؟ به سرعشق چي اومد؟
چرا باز غيبت زد؟ ...... آقاي من..... استاد من...... ه محل صميمياي بچ.... اي علي عابديني) 10-5

نمي دونم واسه چي؟ . سال پيش بود كه يهويي غيبت زد 10سال پيش بود يا شايد هم  8كي بود؟ 
 .....گشتي پي اشونزم نميدونم واسه چي؟همه دنيا روبا. وقتي ام كه اومدي خونواده ات نبودن

آخ كه زجري كشيدي ..... تنهايي بود و انتظار..... شدي و برگشتي خونه وقتي پيدات. نرسيدي بهشون
به علي و .... به بودا... به الئوتسه.. هات بود كه به راهت رسيدي توي همون تنهايي...... تو علي جون

كار براي كار نه براي غايت بي ..... حرف از كار زدي...... تويه دهات چاه زدي. به حافظ... حالج 
. حاالم تنگه غروبه..... آتيش چه خوبه... آتيش .آتيش روشن كردنها...... تش مثل همين بيل زدنهانهاي

. تو حوض نقره جستن.... به جستن و واجستن . به سوز تب نمونده.... چيزي به شب نمونده 
  .اينجوري بود كه جستي تو حوض نقره ات و به خودت و خداي خودت رسيدي كاكو

هامون هم ضمن گوش دادن به  .زند شاهد تاري هستيم كه علي بدان چنگ ميدر نمايي ) (11-5
  ).زند و به نقشه ايران در اعصار گذشته تمركز  ميكند ساز كتاب اطلس جغرافيا راگشوده و ورق مي

  .چرايهويي انقده كوچولو شد.....اه....قاجاريه....صفويه...سلجوقيان...صفاريان..ساسانيان..هخامنشيان
هامون وارد اداره   .شود هامون در شلوغي شهر و خيابان شنيده مي ار همچنان با حضورصداي ت(
  تو كجايي؟.... علي عابديني ..... آخ). كند شود و در ضمن زير لب با علي نجوا مي مي

  از زن و بچه ات چه خبر علي؟) 12-5
  .شه پيداشون مي... ولي باالخره ان شاء ا.... واال هيچي 

  وش بيني؟پس هنوز هم خ
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  .از ما گذشته ديگه...... كنه چه فرقي مي. نااميد...... بدبخت..... اميدوار.... خوش بين: علي
او از حال رفته و به دوران كودكي خود . رود هامون از حال مي در حين خونگيري از خود،) 13-5
چرخيد و  عزاداران ميبه زماني كه تاسوعا و عاشورا بود و او ظرف خرما به دست ميان . گردد باز مي

). آشپزها برنج آبكش ميكنند.عزاداران حسين حسين سر داده اند.همچنان دنبال علي عابديني ميگشت
  شما علي عابديني رو نديدين؟..... عمو
افتد كه  چشمش به قصابي مي.گردد هامون همچنان درميان جمعيت دنبال علي عابديني مي(

هامون بشقاب غذا به دست وارد حياط  .وي زمين ريختهگوسفندي را قرباني كرده و خونش را ر
او همچنان به دنبال . كند شود و آنرا خوب ورانداز مي شود و با علم بزرگ دسته عزاداري روبرو مي مي

  .يابد كه مشغول نذر كردن شمع در بقعه سركوچه است گردد و او را در حالي مي علي مي
اش  او آلبوم قديمي و دوران كودكي. شود زيرزمين مي هامون فانوس به دست با عجله راهي )14-5

  ).گردد زند و با دست كشيدن روي عكسها با حسرت دوباره به عالم كودكي باز مي را ورق مي
نگراني . پريدن داخل حوض...... هاي كودكانه بازي..... تلمبه دستي آب...... حوض وسط حياط

وره توحيد با مادر و خواندن نماز و تذكر مادر به تمرين س. مادربزرگ از افتادن حميد داخل حوض
  .حميد مبني بر اين كه آدم وسط نماز حرف نمي زنه

هامون با  در تعقيب و گريز،. هامون با اتومبيلش علي را تعقيب ميكند تا بتواند به او برسد )15-5
تومبيل علي نگاه او با چشم حسرت به ا..... بدون توجه به تصادف . كند اتومبيل ديگري تصادف مي

اندازد كه نتوانسته خود را به آن برساند و بعد با افسوس و دريغ دوباره اسم علي را به زبان  مي
  )اي نشسته و باخود حرف ميزند بينيم كه تنها و مستاصل كناررودخانه هامون را مي درنمايي).(آورد مي

  فرادكاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي در ميان ا: موضوع ششم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

. از دشمنت نترس... نترس...... بذار دبيري عصباني بشه.... بذار مهشيد عصباني بشه.... نترس ) 6- 1
  .ولي قبل ازهر چيزي ميخوان تو رو لختت كنن. همشون دست بدست هم دادن ميخوان تورو بكشن

اون زنيكه چه اهميتي داره؟ مگه مرگ من چه مگه مرگ تو چه اهميتي داره؟ مگه مرگ ) 6- 2
  .بينه دنيا رو يه جور ديگه مي.. مونه  اون بچه مثل يه غنچه مي.. اهميتي داره؟ من به فكر اون بچه ام
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نمونه اش همين . هيچ بعيد نيست كه نگاهش از من و تو گه تر باشه... اشتباه نكن... نه.... نه.. نه
  .ام ركب زد ببين چه جوري به من و بچه. زن

  رشد نوعي نظام طبقاتي بورژوازي و گرايش به روحيه سرمايه داري: موضوع هفتم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

بساز بنداز معروف باالخره ..... تازه به خونه جديدمون كه اين يارو مرتيكه عظيمي ناكس) 7- 1
  .اسباب كشي كرده بوديم.... بهمون قالب كرد 

كردم دو دستي  هر چي قرض و قوله مي... اووردم  كه هر چي از اين ور و اونور در ميمن ) 7- 2
به . هزار تومن فقط خرجه رنگ و بوم و قلم موهاش بود 10-12هر ماه حداقل . كردم تقديم خانم مي

  .ها و مزخرفات ديگه اش عالوه ي كثافت كاري
حاال هم ..... نقاشي .... موسيقي... تئاتر . دهنصفه كاره ول كر..... هر كاري رو كه شروع كرده ) 7- 3

آخ . هاي اونه كه من رو تا خرخره فرو برده توي قرض آره همون ريخت و پاش. بند كرده به مد لباس
قسط ...... قسط ماشين ...... قسط ...... قسط ..... آخ با اين همه سفته و چك چكار كنم؟ قسط .... 

  .اين قسط كمر من رو خرد كرده..... قسط ...... ط مبلمان قس...... قسط خونه ......  فرش 
عظيمي همون كسي . ها باهم رابطه غير افالطوني دارن االغ مادر مهشيد با عظيمي شريكه اين) 7- 4

. سازه تا آپارتمان داره براش مي 10. كند كه تو خونه رو ازش خريدي داره براش آپارتمان سازي مي
  .ن مرتيكه عظيمي رو به عنوان شوهر آينده دخترش كانديد كردهمادره اي. چشمات رو وا كن

ببين كره داره كجا   ..... بدبخت..... هامون  دست از اين بدويت تاريخي كپك زده ات بردار) 7- 5
  .......تايوان كجا ميره.......ره فيليپين كجا مي....... ره اندونزي كجا مي...... ره مي

ها بايد به دكتر سروش پرزنته بشن و  راه بيافت امروز اين دستگاه... هامون  اذيتم نكن ديگه) 7- 6
مگه اين تو نبودي كه تو اون جلسه از مرغوبيت و محبوبيت . فقط تويي.... هيچ كس جز تو نيست 

. كردي اسباب بازيه خيال مي.. ذوق زده شده بودي ..... كردي تعريف مي..... زدي  ها دم مي دستگاه
  .خوره تو انبار داره خاك مي.... اونا مونده رو دستمون  تا از 500حاال 
كارت ..... شه؟ دسته چكم تا چقدر مي 1000.... تا 300.....تا 200...... چقدر بايد پول بدم) 7- 7

  .بيا اينم پول هوايي كه اينجا تنفس كردم. بيا اينم كتم...... پوالم ....... ماشينم
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  در زندگي روزمره وجود نوعي عقل ابزاري: موضوع هشتم

  :هامون فيلم  در شده ارايه هاي مقوله

. كني اصالً نمي دونم چرا باهاش جر و بحث مي. اون كي گفت نمي خوام؟ فقط گفت گرونه) 8- 1
ازدستگاه خيلي .قلق دكتردستم اومده.بهتره دستگاهت رو راه بندازي وطرزكارش رونشون بدي

  .زودتر راهش بنداز.خوشش اومده
  .دكتر جان بايد كاركردش رو ببينين...قيمتش نصف دستگاه شماست..بيني  من اينرو ميعزيز ) 8- 2
او سريعاً و با دستپاچگي به سمت .كند تا دستگاه را راه اندازي كند هامون انگيزه پيدا مي )8- 3

اختيار زمايش در قدار از خون خود را براي انجام آخواهد تا يك م دود و از او مي خدمه بيمارستان مي
هامون به اتاق ديگري كه دكتر سروش و ديگر كادر .گريزد هامون مي او قرار دهد اما زن هراسان از

رود تاشايد بتواند مقداري خون براي آزمايش تهيه  توانبخشي مشغول آزمايش يك ويلچر برقي اند مي
نشيند و مشغول خون  اي از بيمارستان رفته ومي به ناچار به گوشه. كنداما موفق به اينكار نميشود

  .رود هامون از حال مي در حين خونگيري از خود،. شود گرفتن از خود مي
ها بايد به دكتر سروش پرزنته بشن و  راه بيافت امروز اين دستگاه... هامون   اذيتم نكن ديگه) 8- 4

بوبيت مگه اين تو نبودي كه تو اون جلسه از مرغوبيت و مح. فقط تويي.... هيچ كس جز تو نيست 
حاال . كردي اسباب بازيه خيال مي..ذوق زده شده بودي ..... كردي تعريف مي..... زدي  ها دم مي دستگاه

تاش مونده من  500خيلي خب اگه.خوره توانبار داره خاك مي.... تا ازاونا مونده رو دستمون  500
  .تارو واست رد كنم 500قول ميدم هر... كنم ردش مي

پس يادت . دستگاه روهم كه بلدي راه بندازيش.... اين كاتالوگ . ده انداينجا همه فروشن) 8- 5
حرف طرف كه تموم شد اون وقت اعتراض اون . باشه كه به اعتراض طرف مقابلت خوب توجه كني

اگه خواست بيشتراعتراض كنه بذاراعتراض كنه اونقده اعتراض .رو براش تكراركن تا خودش بشنوه
 very interestingميگي .ش نوبت توئه وقتي اون از پا افتاد تو شروع كنيبعد. كنه تا از نفس بيفته

پرسيدن و بعدش يكي يكي با ارايه مدرك  چقدر جالبه كه آقاي فالني و فالني هم همين چيزا رو مي
  .دي كه چقدر از شناخت درست دستگاه غافله و دليل منطقي نشون مي

من بايد . رسن ها براي قرارداد سر مي يگه اين ژاپنيدقيقه د 5تو كجايي پسر؟ تا .... هامون )8- 6
  .بيخ خرشون رو بچسبم و همين امروز كار رو تمومش كنم. اونجا باشم
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هامون بي توجه به حرف مرد، يكي از قبوض جريمه گذشته ي  .....(ها چسبونن آقا جريمه مي) 8- 7
  ).ردگذا خود را از داشبود اتومبيلش خارج كرده و آن را پشت شيشه مي

  عدم وجود معيار قطعي اخالقي و بي معنا بودن همه چيز: موضوع نهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه هاي مقوله

هامون اينجا داره هدر  زندگيم با. نمي دونم. برم يه جايي كه بشه نفس كشيد... دونم چه مي) 9- 1
 4. خوام ثابت كنم رو مي چي.... بي خاصيت بودن كارم..... اين احساس بي خاصيت بودن خودم. ميره

  چه اهميتي داره؟. تا تابلوي نقاشي كه بعد از مرگم روي در و ديوار خونه ي مردم بخوره
  اهميتي نداره؟ 

كردم هركاري كه اززيرقلم موي من مياد بيرون يه واقعه مهم  فكر مي....كردم مهمه قبالً فكر مي..چرا
  .جلوي اين همه مرده...... ندارههيچي برام معنا .... ولي حاال .... تاريخيه

اي سال  و خرده 40. ولي هيچ پخي نشدم... شم  كردم يه گهي مي دكتر من يه موقع فكر مي) 9- 2
ها به كجاي اين شب تيره بياويزيم  چي كار كنم؟ ما آويخته. آويزون...... ازم گذشته و هنوز آويزونم

  قباي ژنده و كپك زده خودمون رو؟ 
.... خواد براي خودم كسي باشم دلم مي.... جاه طلبم ..... دونم خودخواهم  مياز يه طرف ) 9- 3

  كجا؟ ..... جاي من اينجا نيست بايد برم. بينم ولي خودم رو واسه مردم و اين مملكت زيادي مي
  .هامون اينجا داره هدر ميره زندگيم با. نمي دونم. برم يه جايي كه بشه نفس كشيد... دونم چه مي

  ها ها و واقعيت وجود نوعي دوگانگي ميان ارزش:  همموضوع د

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

  .روم اي آشنا و غريبه به سويي مي بينم كه در كنار دريا هستم و با عده خواب مي) 10- 1
  اي استوار است نمايي از افراد سياه پوش در يك قاب تصوير كه بر باالي تپه(
  )هامون د خطاب قرار دادن حميدحضور يك ديو و مور(  

  .بيا...... بيا..... بيا.... بايد خيلي خوب توي حس بري . بيا نقشت رو فراموش نكن
  )هدايت مهشيد به سمت ديو توسط يك سري آدم كوتوله(
  )ها هامون به سمت تپه و نگاه كردن از دور به آن حركت حميد( 
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پذيرش واقعيت در مقابل تشويق افراد جمع هامون به سوي جمع و عدم  بازگشت پريشان حميد(
  )هامون به سوي ديو به رفتن

در اوج خواستن نمي ... سازد انسان از آن چيزي كه بسيار دوست ميدارد خود را جدا مي) 10- 2
. خواهد كه متنفر باشد دارد اما در عين حال مي دوست مي...... در اوج تمنا نمي خواهد ..... خواهد 

اما .... آورد  همواره به ياد مي.اميدوار است كه اميدوار نباشد.... اميدوار است كه ... اميدوار است اما
  .خواهد كه فراموش كند مي

اي  دونم كه قلبت چي ميگه اما خب چاره مي........ مي فهمم......منم حس دارم..... فهمم مي) 10- 3
  .بايد واقعيت رو قبول كرد. نيست
..... ازدواجمون ديگه نمي تونه ادامه پيدا كنه...... هم زندگي كنيم ما ديگه نمي تونيم با) 10- 4

  .بايد قطعش كنيم..... ديگه هم ندارم... گفتنش دردناكه ولي من هيچ وقت به تو عالقه نداشتم 
در باب وصل و يگانگي و ... من ديگه اين شر و ورهات رو گوش نميدم ... نه ... نه ) 10- 5

تو عمالً نشون ميدي كه يه آدمه ...عبود يكي شدن واين مزخرفات رواستحاله در ديگري و بام
  ....اي ديگه
يعني . عدم قطعيت بهتره....ذاري؟عدم يقين چه معادلي مي  Uncertainty principalتو براي) 10- 6

. اين به معناي استيصال مغز بشر هم هست.... عدم قطعيت درست تره.... همون اصل فقدان يقين؟نه 
گه كوچكترين ذرات عالم هنوز  ببين اساساً مي. اي بيرونيه گه كه كل جهان موجود يا پديده مييعني 

  معلوم نيست چيه؟ موجه؟ ذره است؟ روحه؟ جسمه؟
من ديگه . دارم هرز ميرم. اندازم ولي به هيچ جايي نمي رسم دكتر من مرتب شلنگ تخته مي)10- 7

  اين يعني چي؟. رم دارم هدر مي. د ندارمبه هيچ چي اعتقا... به هيچ چي اعتماد ندارم

  شهروندان دروغ گو، فريبكار، ترسو و ضعيف : موضوع يازدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

چرا اينقده در برابر ابراز قدرت ضعيفم؟اين ضعف از كجا مياد؟از پدرم؟از مادرم؟ از )11- 1
  مهشيد؟

  .مگه ديگه برات چي مونده؟ بزن برو. جراتش رو نداري...... احمق..... ترسو..... ترسو) 11- 2
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از دروغ نفرت ..... مهشيد عاشق حقيقته ..... مي دوني حميد.....حرف راست كه نمي زدي) 11- 3
  .گفتي هميشه بهش زور مي. گفتي تو هم كه هميشه بهش دروغ مي..... داره
شه به زماني كه من  ي اين مربوط ميببينين من بايد قبول كنم كه سر اونو بچه داد زدم  ول) 11- 4

راستش خودم هم دچارترس ولرز شده ..كردم كه  داشتم به اين فكر مي.كردم داشتم روي تزم كار مي
  خواستم بدونم چرا ابراهيم پدر ايمانه؟ ببينيد من مي.بودم
عرض شود . ترسم از ترس زرد كنين خوام بگم ولي مي مي. مناسبه.... قيمت؟ ارزونه ) 11- 5

  .درصد سود 10خدمت شما كه اين قيمت تمام شده ي ماست با 
او سريعاً و با دستپاچگي به سمت . كند تا دستگاه را راه اندازي كند هامون انگيزه پيدا مي)11- 6

خواهد تا يك مقدار از خون خود را براي انجام آرزمايش در  دود و از او مي خدمه بيمارستان مي
  .گريزد هامون مي هراسان ازاختيار او قرار دهد اما زن 

  .برو يه چاخاني بكن تو كه خوب بلدي) 11- 7
  

  محوريت ارضاء عاليق و منافع شخصي در روابط بين فردي: موضوع دوازدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

من . هاي خودش حاضر همه چي رو فدا كنه به خاطر خودخواهي.خواد فقط خودش رو مي) 12- 1
همش از دلهره و . بيند از اين كه همه چيز رو فاجعه آميز مي. هامون خسته شدم هاي سياه بدبينياز 

..... طراحي . خواد من دلم كار مي. ره انگاري كه همه چي داره رو به نابودي مي. جودي حرف ميزنه
  .بسازم ...... بپاشم ....... بريزم ..... آينده ..... برنامه 
هر كاري رو كه ........ چي رو ساخته؟ هيچي....... بسازم ...... بپاشم ...... يزم بر...... آره) 12- 2

آره .حاال هم بند كرده به مد لباس..... نقاشي .... موسيقي... تئاتر . نصفه كاره ول كرده.....  شروع كرده 
ن همه سفته آخ با اي.... آخ . هاي اونه كه من رو تا خرخره فرو برده توي قرض همون ريخت و پاش

قسط .... قسط خونه ...... قسط فرش .... قسط ماشين ... قسط ... قسط ... و چك چكار كنم؟ قسط 
  .اين قسط كمر من رو خرد كرده..... قسط ...  مبلمان 

اون وقت خودت يه قدم ور .چاكرت باشن.تو ميخواي همه دوست و مخلصت باشن) 12- 3
  .نميداري
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ظلم .. مبتال به جنون ادواري هستي...... تو حسن سلوك نداري.... ه كن اينجا ثابت مي.... مهشيد 
گه تا بچه يه خرده  مهشيد مي.... محيط خونه رو پر از تشنج و عذاب كردي. كني به اون و بچه اش مي

بابا جون من تو . صداي بچه افكار من رو مغشوش كرده...ميگه .. هامون فرياد ميكشه  ...كنه  گريه مي
  .نويسم دارم مي.. كنم  كار مي خونه دارم

ديگه نميتونم ... ميخواي همه خفه خون بگيرن ... كله ات روكردي تو اون كتابهاي لعنتي ات)12- 4
  .....تحمل كنم

  شناختمش؟تويعني عوض نشدي؟ مي سال پيشي؟توهمون آدمي كه2تو واقعاًخودتي؟توآدم)12- 5
  ....خواد براي خودم كسي باشم دلم مي.... م جاه طلب..... دونم خودخواهم  از يه طرف مي) 12- 6
  ....آد بيرون يه واقعه مهم تاريخيه كردم هر كاري كه از زير قلم موي من مي فكر مي) 12- 7
  .بسازم ...... بپاشم ....... بريزم ..... آينده ..... برنامه ..... طراحي . خواد من دلم كار مي) 12- 8
. دوني چيه؟ اينه كه پات رو از گليمت بيرون گذاشتي گرفتاريه تو مي..... تقصير خودته آقا) 12- 9

حوري بورژوازي پول پرست فاسدي رو ..... دانشمند و هوشمند ...... گول طبقه باال رو خوردي
  ....آبروت رو..... شخصيتت رو..... خودت رو. مي خواستي پولدار بشي خودت رو فروختي.خوردي
با فك و .. مهشيد دخترخوبي بود.درصدش از فرط عشق بود 90خودتم ميدوني كه) 10-12

  .خودش برام مهم بود. من به پول باباش كاري نداشتم.... كرد فاميلش فرق مي

  توجه به خود در عين مالحظه به ديگران: موضوع سيزدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

 40واينك زايش من پس ازدرد . گريم لخ ميمنم كه از اين گونه ت...... آري منم..... منم ) 13- 1
كه نوازش است و ..... در دامان تو كه اطمينان است و پذيرش است. در نگراني اين نيم روز تفته. ساله

ها دراز ميشوند وشب با قدمهاي كوتاه دردم را  در نگراني اين لحظه ياس آلودكه سايه.بخشش است
  .انبارد مي

از ذوق و شوق كودكانه .... شها از خل بازي.... ازش خوشم اومد.... هامون آشنا شدم بعد با) 13- 2
خيلي .اون باعث شد من پوست بندازم... معلوماتش چه ميدونم از سواد و...... هاش يكنجكاو از.. .اش
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با شنيدن ... هامون كه بيرون ايستاده و به صحبتهاي دكتر با مهشيد گوش ميدهد . (چيزها رو فهميدم
  ).بندد مهشيد لبخندي به نشانه رضايت بر لبانش نقش مياين حرفهاي 

  خودسانسوري و سكوت معادل با موافقت: موضوع چهاردهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

هامون در حال درست كردن چرخ پسرش علي است كه در اين حين مهشيد از راه رسيده ) (14- 1
هاج و واج به اين حركت مهشيد نگاه  هامون .كند دور ميهامون  و علي را درآغوش گرفته و او را از

برد اما علي و مهشيد دير  كند و با سكوت و غربتي خاص دستش را به عالمت خداحافظي باال مي مي
  ).كند اي از خيابان پارك مي هامون اتومبيل خود را در گوشه .زماني است كه رفته اند

  

  هاي قابل درك مردانه قالبتغيير الگوهاي زنانه به : موضوع پانزدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

تو .... نه ....... كرد تميز مي..... پخت مي.... خريد مي دايماًاون كه ... خواستي كمكش كني مي) 15- 1
  .حق زنت رو پامال كردي.... آدم خودخواه و زورگويي از آب در اومدي.... هم مثل همه ي مردا 

كه هيچ وقت معلوم نبود چيكار تو هم .ديد خونه مثل يه زنداني ميتو اون خودش رو )15- 2
  .ميكني
  .لحظه ي آخر بازم اون مرده كه بايد بياد و امضاء كنه و طالق بده) 15- 3
تا شرط هستش كه شوهر  14ببينين تو اين عقد نامه شما .... اين طور نيست..... نه خانم) 15- 4

تونين از دادگاه تقاضاي طالق  شما مي... كدوم از اينها رو اجرا نكنه  ده كه هر شما به شما وكالت مي
  ....ندادن نفقه و ..... اعتياد. مرض غير قابل عالج..... از جمله جنون. كنين
از همون سيلي از همون خشونت بي دليل و ظالمانه اش دلم شكست ديدم بي اونكه ) 15- 5

فقط به خاطر اين كه يه بابايي باال سرم و ايستاده كه . مگناهي كرده باشم، تنبيه و خوار و ذليل شد
  ......اه . زورش از من بيشتره بنابراين بايد بهم زور بگه

ديگه نميتونم ... ميخواي همه خفه خون بگيرن .. كردي تو اون كتابهاي لعنتي اتكله ات رو) 15- 6
  .....تحمل كنم
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  و هويت افراد وجود رابطه ي ميان طبقه اجتماعي: موضوع شانزدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

. دوني چيه؟ اينه كه پات رو از گليمت بيرون گذاشتي گرفتاريه تو مي..... تقصير خودته آقا) 16- 1
حوري بورژوازي پول پرست فاسدي رو ..... دانشمند و هوشمند ...... گول طبقه باال رو خوردي

.... آبروت رو..... شخصيتت رو..... خودت رو. رو فروختيمي خواستي پولدار بشي خودت .خوردي
  .هويتت رو

  تالش براي تمايز خود از ديگران و ايجاد هويت شخصي كامالً قالبي: موضوع هفدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

  فرانين زويي؟. اين يه چيزيه پر از درد و رمز و راز و عشق..... فرانين زويي) ) 17- 1
خواي يه خورده  اگه مي). كتاب آسيا در برابر غرب(خواي مخت كاركنه اين رو بخون  اگه مي حاال

  ).كتاب ابراهيم در آتش(بسوزي بيا اين رو بخون 
  .بيا اين يكي رو هم بگير. كليات شمسه –كتاب اول . بيا اين كتابها رو بگير بخونشون) 17- 2

همينه كه دچارمساله كيفيته و ميگه از طريق  اين.ذن و هنر نگهداري از موتورسيكلت..... اوه
  .خوامش مي..... خوامش اينو مي. توني به عروج عرفاني برسي پرداختن به موتور سيكلت مي

  .واسه مزاجت خوبه..... بخونش
. عدم قطعيت بهتره.... ذاري؟عدم يقين چه معادلي مي  Uncertainty principalتو براي)  17- 3

اين به معناي استيصال مغز بشر هم .... عدم قطعيت درست تره.... يقين؟ نه يعني همون اصل فقدان 
گه كوچكترين ذرات عالم  ببين اساساً مي. اي بيرونيه گه كه كل جهان موجود يا پديده يعني مي. هست

گه؟  هنوز معلوم نيست چيه؟ موجه؟ ذره است؟ روحه؟ جسمه؟ حاال بذار ببينم دريابندري چي مي
گه؟ چيه تو هنوز درگير اين فلسفه و فيزيكي؟ موندي توش؟ عين  گه؟ عنايت چي مي آشوري چي مي

  خر تو گل واموندي؟
كردن چون  اونا مهشيد رو خوب درك مي. اون به به به و چه چه ديگران خيلي محتاج بود) 17- 4

م و شعور بار فه 100مهشيد . اونا آدماي با شعوري بودن. كردن كشيد تعريف مي از هر آشغالي كه مي

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٢٠ 

 

ولي همينا بودن كه دست به دست هم دادن و ...... فهميده...... با شعور. اونها رو به رخم كشيده بود
  .من رو به اين حال و روز انداختن

  .كي؟ آقاي عظيمي.... تا از تابلوهات رو خريدن 5مهشيد جان ) 17- 5
صداي صوت يكي از  شنيده شدن. نمايي از چك كشيدن مرد نوكيسه و تقديم آن به مهشيد(

  ).ناظرين مبني بر باال بودن مبلغ چك
خواست هر طور شده  مي. تازه زده بود به يونگ و عرفان بازي.... واقعاً هم مريض بود ) 17- 6

  .مركز عاطفي وجودش رو مهار كنه
  

  .فرهنگي –جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي : موضوع هجدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

كردم تا شايد ...... اون اتاق.....انقده اين اتاق ..... از صبح تا حاال پدرم دراومده.... گوش كن ) 18- 1
. بايد به اعصابت مسلط باشي.... كنن مگه قبول مي. يه كاري كنم از دادن مهريه و نفقه خالص بشي

رو تحريك كنه و بخواد تو رو عصباني  مهشيد ممكنه تو ي دادگاه تو. بايد اعصابت رو كنترل كني
  .كوچكترين عكس العملي نداشته باشي..... مراقب باش.... كنه

  .امضاء ش كن پسر تموم شه بره پي كارش)  18- 2
اون تو اين قضيه دستش پره .....اگرمن وكيلتم كه بهت ميگم ديگه هيچ راهي نمونده)18- 3

  .....قضيه رو بكني راحت تريهر چي زودتر قال . گم مهشيد رو مي..... ناكس

  تغيير پيوسته ي سبك زندگي: موضوع نوزدهم

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

  ......توشيبا...... كونيكا...... ميتسوبيشيا...... سوزوكيا...... هيتاچيا..... برو سراغ سونيا) 19- 1
يند كه لباس آهني به تن كرده و ب هامون در تخيالتش، چهره رييس را در هيبت يك سامورايي مي (

. كند نهايتاً شاهد مرد عربي هستيم كه وارد شده و سر از تن رييس جدا مي. كند اي صحبت مي به كره
شود كه دراتاق رييس است و در مدت  هامون از تخيالتش خارج شده و تازه متوجه مي با زنگ تلفن،

هامون از اتاق رييس بيرون  .خطور كرده است گفته اين تخيالت به ذهنش زماني كه او داشته سخن مي
  ).افتد آمده و در طول راهرو به راه مي
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  .زنت.... بايد دخالت داشتي االغ دخالتي نداشتي؟.يه نداشتممن اصالً هيچ دخالتي تو اين قض)19- 2
  گرفتارم يعني چي؟ زندگيته؟. اونقده گرفتارم نمي تونم سرم رو بخارونم... بابا من 

  اهميت طبقه اجتماعي و تحصيالت  براي نگهداشت سبك زندگي: بيستمموضوع 

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

من و باباي مهشيد خيلي به گوشش . اين ازدواج به نظر من از همون اولش هم اشتباه بود) 20- 1
گول ..... ت روگول كله ا....... گول ظاهرت رو خورد. اي نداشت خونديم كه صرف نظركنه ولي فايده

كرد با بزرگترين مرد زمانش  خيال مي.كردي هي براش فلسفه بافي مي...... سواد و معلوماتت رو
زندگي كه فقط . شماها نمي فهمين.كردكه شماها عقب افتاده اين هي ما رومسخره مي.كنه ازدواج مي
  . كتاب نوشته. خيلي باسواده... شما حميد رو نمي شناسينش. پول نيست

  توجه و تاكير بر آزادي به عنوان پيشتاز سنت مدرن جامعه: ع بيست و يكمموضو

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

اين طور چيزا . ديگه به تو عالقه نداره. آد چه گناهي؟ تنها گناهش اينه كه از تو بدش مي) 21- 1
خداييش هنوز . كه انتخاب كنهآزاد بار اومده و خودش آزاده . اون زن آزاديه. آد براي زنها پيش مي

  .هيچي نشده كلي خواستگار براش پيدا شده
هش چي چرازندگي اش رو با تو هدر بده؟مگه تو ب. بر و رويي داره ...مهشيد هنوز جوونه ) 21- 2

  اين همه كشيده بس نيست؟. دي؟ خب نمي خواد باهات زندگي كنهدادي؟ اصالً چرا طالقش نمي
با اين حرفش خردم . ستري كنمبه من گفت كه بايد تو رو اينجا ب مامان مهشيد زنگ زد) 21- 3
  .راحت كن خودت رو..بزن بندازش دور ديگه نميدونم اين عرق فاميلي چيه؟بابا لقد به اين زنيكه.كرد
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  وجود روحيه آزادي خواهي و كمال پذيري بيش از عقل باوري: موضوع بيست و  دوم

  :امونه فيلم  در شده ارايه هاي مقوله

ديگه ... خواي همه خفه خون بگيرن  مي..... كله ات رو كردي تو اون كتابهاي لعنتي ات) 22- 1
خواي من باشم؟ اگه من هموني باشم كه  خواي من اوني باشم كه تو مي تو مي.....نمي تونم تحمل كنم

  .يعني من خودم نيستم. من نيست..... خواي باشم اون وقت ديگه اين من  تو مي
سال پيشي؟ تو همون آدمي هستي كه من  2تو واقعاً خودتي؟ تو آدم . خب آره) 22- 2
مهشيد .تو رو ديگه دوست ندارم.... عوض نشدم..... شناختمش؟ تو يعني اصالً عوض نشدي؟ نه مي

  .همه اش دروغ بود..... ها عشق...... ها زندگي..... ها  يعني همه ي اون زمزمه... واقعاً اين جوريه؟ 

  تاكيد بر روابط مبتني بر سود و زيان و روابط حساب شده: بيست و سوم موضوع

  :هامون فيلم  در شده ارايه يها مقوله

آبروريزي . دن كه كارا رو فيصله بدم من رو به اين شرط تو دادگاه راه مي. آبرو ريزي نكن) 23- 1
برنت  بعد هم به زور مي....رو بديمهريه ..... اگه اينجا رو امضاء نكني بايد نفقه رو بدي... هامون نكن

. به من ظلم شده. گي؟ اصالً آقا منم كه شاكي ام اين مزخرفات چيه مي. پزشكي قانوني معاينه ات كنن
. فك و فاميالشون دست بدست هم دادن كه من رو نابودم كنن...... اين آقا..... آقاي رييس اين خانم

حاال هم بايد نفقه اش رو .نگاري من جنايت كردما..... پاسبون گذاشته سرمحل كه من رو بگيرن
هم شرفم رو ..هم عمرم رو بدم...هم بچه ام رو بدم..هم مهريه اش رو بدم..... هم خونه رو بدم..... بدم
  .چرا؟من نميتونم طالق بدم.بدم

ش تا خونه رو به اسم خود. ها..ها رو چيده بوده  اين ناكس از قبل همه ي برنامه..... ببين) 23- 2
  .كرد من رو انداخت بيرون

جهيزيه روهم اگه امضاءداده .... گيره نفقه اش رو هم مي...تونه بگيره اونكه حقه زنه مي) 23- 3
  ...گيره  باشي مي

هر ...... غيبت داري.. آي  دير مي.... توكجايي اصالً معلومه؟ توكه هيچ وقت اداره نيستي) 23- 4
  ....بدش به من اين گزارش رو. كشه تا جنازه برسه ميساعت طول  2فرستم دنبالت  وقتم مي
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خب هممون ...... مرد حسابي..... آخه اين هم شد حرف .....گرفتار بودم..... گرفتار بودم )23- 5
يعني تو واقعاً نمي دوني اين گزارش براي ما چه اهميتي داره؟ چقدر حساسه؟ واقعاً نمي . گرفتاريم

  چه؟ دوني كه از لحاظ اقتصادي يعني
من فكر ميكنم اونا همه چي رو جفت و جور كردن تا تو مهشيد .....حقيقت داره....آره )23- 6

  .بلند شو. پاشو خودت رو ناراحت نكن....... حقيقت داره.... حقيقت داره علي؟ آره. روطالقش بدي
كسي كه عظيمي همون .اينها باهم رابطه غيرافالطوني دارن االغ مادرمهشيد باعظيمي شريكه)23- 7

. سازه تا آپارتمان داره براش مي 10. كند تو خونه رو ازش خريدي داره براش آپارتمان سازي مي
  .مادره اين مرتيكه عظيمي رو به عنوان شوهر آينده دخترش كانديد كرده. چشمات رو وا كن

  

   هاي فيلم چهارشنبه سوري موضوعات و مقوله

  هاي انتسابي هاي مذهبي و منزلت ارزشاهميت هنجارهاي اخالقي، : موضوع اول. 1

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله 

  كني تو اين عكس؟ كجا رو داري نگاه مي.....مرده شور قيافه ات رو ببرن..... قيافه اش رو.. اه) 1- 1
  .شتهبينه ز يكي مي...... حاال ديگه آدم نمي تونه نامزدش هم نگاه كنه؟ اين عكس رو جدا بذار 

  .بينيم نمايي ازتنگهاي ماهي قرمزهاي شب عيد وسبزه وسفره هفت سين دركنار خيابان مي) 1- 2
  شه؟ دستمزدت چقدر مي....... چيه كمه؟ . من اين همه راه اومدم تا اينجا...... پنج تومن خانم) 1- 3
  .اين پول اصالً حرومه. آخه من پول چي رو ازتون بگيرم. خانم..... نه
گيرد كه به منزل مژده مراجعه كرده و خبر رابطه مرتضي و سيمين را  نگيز تصميم ميروح ا)1- 4

گردد و حرف او ناقص  خواهد مطلب را به مژده اطالع دهد مرتضي باز مي فاش سازد اما تا او مي
  .....خانم من امروز: روح انگيز .ماند مي

پيغام دادم . كه به آدم نمي دنچرا انقده دير كردي؟ زنگ زدم بهت جواب درست و حسابي ) 1- 5
  .بهت بگن كه من دير ميام

  ..... بيا. گم برات مي.... چادرت كو؟ بيا بريم حاال ) 1- 6
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  هاي مذهبي و آييني درگيري و تجانس با رسوم و سنت: موضوع دوم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

  .و جوش آخر سال مردمصداي دايره و دهل شب عيد و نمايي از جنب ) 2- 1
ها  صداي آمبوالنس. شهر آشوب است و همه جا صداي نارنجك و ترقه و آتش و دود است) 2- 2

  .رسد هم به گوش مي
  

  تاكيد بر شناخت سنتي و انتسابي افراد جامعه: موضوع سوم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

. هاي عبدالرضا هستند بينيم كه مشغول تماشاي عكس ميروح انگيز را در آرايشگاه سيمين ) 3- 1
اونقده رفت و اومد تا ...... اونقده رفت و اومد. ها از چشاش معلومه كه شيطونه. سليقه ات خوبه..... نه

  .دوستت داره؟ آره خيلي. اين كه آخرش بابام ذله شد از دستش و گفت بيا بابا اين تحفه مال تو
  ترسيم صبح عروسي تو دو قلو بزاي اين عبدالرضا اينقده هوله كه مي... .گن خواهرم اينا مي) 3- 2
.... اوه. رم خودم باهاش عبدالرضا اونجاست مي. دستتون درد نكنه. شم من همين جا پياده مي) 3- 3

  .معلومه خيلي دوستت داره نه؟ تو اين سرما اومده اينجا منتظرته

  اعتمادي در ميان افراد كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي: موضوع چهارم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

اي كه قرار است در آن مشغول به كار شود نزديك تر شده و زنگ آن را  روح انگيز به خانه) 4- 1
هاي آهني درب منزل، خوب تمام مجتمع مسكوني را ورانداز  او از پشت ميله. آورد به صدا در مي

ه كسي در را براي او باز نمي كند او به ناچار زنگ واحد ديگري را به صدا در از آنجا ك. كند مي
. زنگ بغلي رو زدم جواب نميدن....كيه؟ببخشين خانم . زني از پشت آيفون جواب ميدهد. آورد مي

در ..... شما؟ من از موسسه خدمات منزل اومدم براي كار ...... آيفونشون خرابه دونين كجان؟ شما مي
  .بذار من تلفن كنم خودشون در رو باز كنن .كنين رو باز
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ها كه همراه فرزندانش از خريد شب عيد برگشته اند قصد ورود به مجتمع  يكي از همسايه) 4- 2
به محض ورود آنها به مجتمع،روح انگيزهم به دنبال آنها وارد ميشود امازن مانع از اينكار . را دارند

  .17واحد  خوام برم خانم كجا؟ من مي. شود مي
  ...كنه؟ من كه االنه اومدم تو حاال چه فرقي مي.كنن زنگ واحدشون رو بزن خودشون باز مي

  .بفرمايين....كنين؟ بفرمايين خانم خب من از كجا بدونم شما تو اين ساختمون چيكار مي
 رم بيرون هزار تا گوشي من پيش تواه؟ براي چي گوشي من رو بردي؟ من دارم مي..... الو) 4- 3

  .گردم يه ساعته دارم دنبال گوشي ام مي.... رم بيرون  من دارم مي..... كار دارم
  خوام برم؟ امروز؟ كجا مي.... خوام برم شركت خواي بري؟ مي كجا مي) 4- 4

  زنيمت همين بود؟ شينيم حرف مي مي. گه كه كارشون گيره محمود زنگ زده مي
شود كه در حال  در آنجا با روح انگيز مواجه مي .شود مژده به خانه بازگشته و وارد اتاق مي)4- 5

او به محض ديدن مژده دستپاچه شده و كشوي كمد را به . بيرون كشيدن كشوي كمد داخل اتاق است
گفتم . توي آشپزخونه رو ديدم نبود. وايتكستون كجاست؟بيا اينجا... سالم خانم. برد داخل فرو مي

نمي خواد . شه ؟اونا رو كه بشورم كلي خونه خلوت ميخواين همه ي ظرفها رو بريزم توي وان مي
ولي .... دونم  مي. من كه هنوز كاري نكردم خانم...... شه؟ اه چقدر مي.... خسته نباشي.. ديگه مرسي

  .من قبالً گفتم يكي بياد
كي شما رو معرفي كرده؟ . براي ابروهام. خواستم وقت بگيرم براي آرايشگاه مي. سالم خانم) 4- 6

  .باشه بعد از ظهر بياين...... خانم رحيمي؟. خانم رحيمي): كمي تعللبا (
  حواست كجاست؟..... چرا گوشي ات رو ور نمي داري؟ دروغ نگو.... الو) 4- 7
كارگر خواستن بعد كه من ... صبح خودشون تلفن كردن شركت . ولي خانم اون يه جوريه) 4- 8

آخه چرا؟  فكر كنم خانم به من شك داشت . خوام گه برو من كارگر نمي اومدم به من پول داده مي
  .ترسيد من يه چيزي از خونه اشون بلند كنم مي... 

  .شناسيش؟ نه علي شما اين خانم رو ميدمش شما ببرين؟اميرمن باچه اطميناني بچه رو باصالً)4- 9
  .با كي قرار داري؟ ببخشيد. من قرار دارم بايد برم) 10-4
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  عقالنيت ابزاري در زندگي روزمرهوجود نوعي : موضوع پنجم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

گفتيم صبح به خاطر اينكه امير علي .محمود هميشه هست.اونجا هميشه منتظر تو هستن) 5- 1
  .نمي خوام موقع حرف زدنمون امير علي باشه. نباشه
  .به من كمك كنهمگه قرارنبود بياد.. اه .رميگردهزنم رفته بيرون ب.بيادكارش دارمبه خانمت بگو)5- 2

وقتي اومد بگو بيادكارش .. باشه. رفته يه خرده خريد مريد كنه واسش.. خانم رضوي صداش كرد 
به هيات مديره چه مربوطه؟ .هيات مديره گفته كه از اين به بعدخانمت نبايد كاركنه.. واال خانم. دارم

تو . موني گه از كار مجتمع مي هيات مديره مي........ گه دارمها رو ن ره باال من بايد بچه آخه وقتي مي
  .كنم من خودم با هيات مديره صحبت مي... بگو بياد باال

تا كار داشتم بي خودي من رو عالف چي  2000ببين من . آقاي محمود آقا اين نميشه) 5- 3
گه بايد  ارگردانه گير داده مياون ك.... بابا تقصير من چيه. 13موند براي بعد از  ذاشتي مي مي.. كردي

يه كاريش بكن بريمش بده براي پخش اين كار ما .  اين كار تا شب سال تحويل آماده پخش بشه
من نمي دونم يه كاريش بكن . چيكار بايد بكنم..... نمي تونيم بابا جان..... كار شركت تبليغاتيه. نيست
  .ديگه
. نمي خواد توي زحمت بيفتينشما....اتوبوس هست نه.برمت يي ميبيا دخترتو رو هم تا يه جا)5- 4

چرا تعارف . رم خودم راهم بد مسيره مي. ديم بقيه اش رو ما خودمون انجام مي. بچه خب ديرت ميشه
ببينم تو خونه ات كجاست؟ امامزاده . ذارمت دم يه آژانسي چيزي حداقل مي.ميكني؟مي برمت ديگه

.... نه .رسونمت خب بعد مي... برمش پارك مير علي رو مياگه يه كم صبر كني ا. داوود و اونطرفها
خواي بري؟  آخه تو با اين وضع خيابونا چه طوري مي.خيلي ديرم ميشه ديگه...عبدالرضا منتظره

هر چي هم كه امروزكاركردي بايد يه چيزي هم بذاري روش .تا شبم نمي رسي.ماشين گيرت نمي آد
  .تو چه ميدوني تو اين شهر چه خبره. چه زحمتي نه بابا. زحمتتون ميشه.بدي پول آژانس
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  وجود بايدها و نبايدهاي تعريف شده براي جامعه سنتي: موضوع ششم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

  .ها روحي ببين مواطب باش تا دير وقت نگهت ندارن) 6- 1
هاي خياباني كه براي مژده پيش  زاحمتبيند كه م مرتضي از باال و از پنجره دفتر بيرون را مي)6- 2

او به محض . دود با عجله به سمت پايين مي. شود آمده او را كالفه كرده و ديگر طاقت اش طاق مي
جماعت او را ازمژده .گيرد پايين رفتن بامزاحم خياباني مژده درگيرشده وسپس مژده را به بادكتك مي

  .جدا ميكنند
. تاكسي دارم طول اين خيابون رو ميرم باال ميام پايينبار با 100ازظهر تاحاال من) 6- 3

  .شه كه خونش به جوش بياد يكي پيداش مي..... نفر بي غيرتن  100.... نفر بي غيرتن10باالخره

  تنها و منزوي بودن شهروندان جامعه : موضوع هفتم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

... كه توبراي خودت ساختي؟حاالخوبه همسايه ات سلموني دارهعزيزمن اين چه قيافه ايه ) 7- 1
  .هميجا بيخ گوشت

حين دورشدن ازمقابل خانه مژده،خواهرش بانگاهي توام باهمدردي ودلسوزي خانه او را ) 7- 2
  .نظاره ميكند

. بيند كه روي تخت امير علي خوابيده اند مرتضي وارد خانه ميشود و مژده و امير علي را مي) 7- 3
كندكه به خوابي عميق فرو  كند او اهميتي نميدهد و طوري وانمود مي رچه مرتضي مژده را صدا ميه

پس از خروج مرتضي از اتاق، مژده چشمانش را باز ميكند و با نگاهي نگران به فرزندش . رفته است
نمايي  در. كشد مرتضي رامي بينيم كه به تنهايي روي تخت درازكشيده وسيگار مي.نگرد اميرعلي مي

ديگر شوهر سابق سيمين را داريم كه در ادامه همان انتظار كشنده در بيرون خيابان منتظر بازگشت 
  .پسرش از نزد سيمين است
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  عدم وجود معيار قطعي اخالقي و بي معنا بودن همه چيز: موضوع هشتم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

كجاش جلوي در پاركينگ؟ مگه .پارك كردين خانم رحيميبازم كه جلوي در پاركينگ ) 8- 1
  خوان ببرن تو؟ تو نديدي اين رو كي پنچرش كرد؟ تريلي مي

  هاي شخصي مژده است روح انگيز در خانه نشسته و مشغول نگاه كردن به آلبوم) 8- 2
 آبرو براي من...... تو چادر اين دختره روسرت كردي رفتي اونجا تو خيابون وايستادي)8- 3

  .نذاشتي
  

  ها ها و واقعيت وجود نوعي دوگانگي ميان ارزش: موضوع نهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

فرستاديش خونه بعد تو خونه با هم صحبت  كردي مي صداش مي..... رفتي بي سر و صدا مي) 9- 1
نمي دونم دارم ...... شدممن اصالً رواني . اون آبروريزي هم تو خيابون درست نمي شد. كردين مي

  .خير سرم مثالً فردا مسافرم. كنم چيكار مي
واال خانمت ديوونه كه نيست ظهر تا االن وايسته و اينجا ..... به نظر من تو يه گافي دادي ) 9- 2

كي همچين غلطي كردم؟ پس واسه چي .... ساله باهات رفيقم 11بابا خير سرم من . كشيك تو رو بده
  .كنم؟ اصالً نمي دونم اال اصالً نمي دونم دارم چيكار ميگذاشتي بره؟  و

  شهروندان دروغ گو، فريبكار و ضعيف : موضوع دهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

از اين كه عطر . بويد كند و لباسهاي او را مي مژده در كمد لباسهاي مرتضي را باز مي) 10- 1
بالفاصله او به حمام . دهد رسد احساس بدي به او دست مي گوش مي اي از لباسهاي مرتضي به زنانه

ايستد تا شايد چيزي  كند و از هواكش آن كه به خانه سيمين خانم راه دارد گوش مي مراجعه مي
اما چند لحظه بعد پشيمان شده و از اين كار . گيرد با خانه سيمين تماس بگيرد بعد تصميم مي. بشنود

كندتا اين كه  هاي ذخيره شده در حافظه تلفن را مرور مي باكنجكاوي شمارهاو . كند خودداري مي
  .بيند ناگهان شماره ي تلفن ناآشنايي را كه به زعم او بايد شماره منزل سيمين باشد مي

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٢٩ 

 

ها؟  وقتي رفتي آرايشگاه نگي اينجا بودي.زود باش برو آرايشگاه ديرت نشه... زود باش )10- 2
  .حواسم هست. م رحيمي معرفي ات كرده؟خوب شد گفتينچرا خانم؟مگه نگفتي خان

وقتي خانم رحيمي . تو كه گفتي خانم رحيمي معرف منه؟ خانم رحيمي معرفي كرده) 10- 3
  .ماشينش رو پنچر كرده بودن ديدمش و شما رو معرفي كرد

نگ من زياد نمي شناسمشون فقط شوهرش رو چند بار تو پاركي. فكر نمي كنم اينطور باشه) 10- 4
  .كنم مرد محترم و باشخصيتي باشه فكر مي... ديدم 

  

  محوريت ارضاء عاليق و منافع شخصي  در روابط بين فردي: موضوع يازدهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

..... خوام شب عيدي دست زن و بچه ام رو بگيرم ببرم يه طرفي مي....... بليط دارم به خدا) 11- 1
  .داري تا نصف شب من رو اونجا نگر مي... دقيقه بيام  5من كه ميدونم ميگي .... كن بابا توامولمون 

خيلي . رفتيم تو لك. گفتم رفت تا بعد از عيد. چرا اينقده دير كردي؟گفتم ديگه نمي بينمت)11- 2
  . كار خوبي كردي اومدي

يه خرده هم به . بگذرهولي تو سعي كن بهتون خوش .... توعيد برنامه ات چيه؟هيچي) 11- 3
خوش بگذره؟ چه جوري؟ من يه روز كه نمي بينمت قاطي .پاي چشات گود افتاده. خودت برس

  چه جوري بهم خوش بگذره؟.... زنم گيج مي.... كنم مي

  توجه به خود در عين مالحظه به ديگران: موضوع دوازدم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

  چه عجب اين وقته سال اومدي كه بري خونه ي كسي براي كار؟...... روحي خانمبه به ) 12- 1
  .....اومده خرج عقدش رو دربياره: زن همكار

او در تنهايي وخلوت .روح انگيز دراتاق، لباس عروس را پوشيده و آن را امتحان ميكند) 12- 2
  .ان خود را ورانداز ميكنداوهمچن.خود،خوب لباس را وراندازكرده وازفرط ذوق وخوشحالي ميخندد

  شنبه خوبه؟ آره؟ 5خوايش؟  براي كي مي. تن 5مبارك باشه به حق ..... كجايي؟ به به ) 12- 3
  .كرايه اش رو هم هر چي دوست داشتي بده...... آرمش باشه برات مي
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  .كند زند و سالم و عليك مي بنا به خواست مژده، روح انگيز زنگ در خانه سيمين را مي) 12- 4
  .براي ابروهام. خواستم وقت بگيرم براي آرايشگاه مي. الم خانمس

  )عدم اهميت نقشهاي مردانه وزنانه و لذت و رضايت فردي(اهميت فمنيسم ليبرال:موضوع سيزدهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

از اين جا شروع . كنيشما بيا از اين اتاق شروع كن تا خانم بياد خودش بهت بگه چي كار ) 13- 1
. اينجا خرده شيشه ريخته رو زمين...... بيا اين دمپاييها رو بپوش. اينجا خيلي به هم ريخته است. كن
  .ره تو پاهات مي

تو سر خود كارگر واسه چي خبر كردي؟ من به زن سرايدار مجتمع گفته بودم بياد واسه ) 13- 2
  .زن سرايدار..... ن سرايدارگي ز هي مي..... خونه رو گند ورداشته . نظافت
همين خيابون رو . رم يه دوش بگيرم و بعدش هم بخوابم مي.... ره ببين من سرم گيج مي) 13- 3

 2حوالي ساعت ..... مدرسه شهيد پاك نژاد ..... حوالي يه پارك يه مدرسه است .... ري مستقيم مي
فقط يادت . ساعت هم اينجاست.ها يادت نره.... داري مياريش ري پسر من رو از مدرسه ورش مي مي

اسم بچه . تلفن رو هم جواب نده در رو هم به روي هيچكي باز نكن. بري بياريش 2باشه سر ساعت 
كالباسي چيزي از تو ... اگه اومديم من خواب بودم . كالس اوليه..... اتون چيه؟ امير علي سليمي

  .يخچال وردارين بخورين
يه روز عمه . كنن؟ يه روز نشد يه نفر ثابت بياد دنبال اين بچه آخه چرا اينا اينطوري مي) 13- 4

. خب مامانش كار داشت. امروزم كه شما اومدين..... آد يه روز خاله اش مي.... آد دنبالش اش مي
  ها كار ندارن؟ مامانش كار داشت يعني چه خانم؟ مگه والدين ديگه بچه

.... چيزي نگفتن ..... نمي دونم. واال رفت بيرون.... من رو فرستادن دنبالش.... سالم آقا) 13- 5
تو خوبي؟منم ..... الو سالم بابا. خواد صحبت كنه بچه اتون مي... چشم . همين جوري يه دفعه رفتن

ببين امير علي ..... خرم  مي..... خرم قربونت برم باشه فشفشه هم برات مي. فشفشه برام خريدي. خوبم
  .خداحافظ.... حاال برو ..... باشه بابا .ها دست اين خانم رو ول نكني

به حرفاش هم .... دست روحي خانم رو ول نمي كني....... بيا بابا..... بيا ...... امير علي ) 13- 6
  .آم دنبالتون همين جا باشين من همين جا مي. خب.... طرف آتيش هم نمي ري....... دي گوش مي
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  گران و ايجاد هويت شخصي كامالً قالبيتالش براي تمايز خود از دي: موضوع چهاردهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

هفته پيش اصرار  2تا همين . كنم؟ اصالً نمي دونم واال اصالً نمي دونم دارم چيكار مي) 14- 1
م گفتم چش. بايد بريم دبي: گفتم كجا بايد بريم؟ خانم گفت. بايد بريم... پشت اصرار كه بايد بريم 

. گه نمي آم دبي امروز صبح مي...... افته ريم اين حال و هوا از سرش مي گفتم يه مدت مي. بريم دبي
يه روز ديدم يارو . خونه رو رنگ زدم. نمي آم يعني چه آخه؟ گفت خونه رو رنگ بزن گفتم چشم

. ش خونهگم يعني چه چند؟مي گه آگهي دادين براي فرو گه آقا خونه اتون چند؟ مي تلفن كرده مي
بابا من . شم زنه كه من آب مي يه حرفايي جلوي بچه مي. رفته بدون اجازه من آگهي كرده خونه رو

اصالً گيريم شوهر تو .... تا ماشين براش بوق زدن 60... نديدي كه تو. سوزه دلم به حال خودش مي
  تو بايد بري وايستي سر خيابون اونجوري؟..... اين كاره است

آقا با اين رفت . تو فاميل اش هم با هيچ كي خوب نيست آخه... اين....  آدم بدآقا من اصالً)14- 2
.... بابا زندگي مردم رو ببين. اين يكي اينجوريه..... اون يكي اونجوريه.... آد از اين بدم مي. و آمد نكنيم

  بشين زندگي ات رو بكن چته؟. زناي مردم رو ببين
دست .ببين من تو زندگيم آزارم به هيچ بني بشري نرسيده .خوام وايستا مژده من معذرت مي)14- 3

ببين تو چه كردي كه مجبورشدم .. خودت هم خوب ميدوني...نه مرد... نه زن.. رو هيچكي بلندنكردم
  .دست روت بلند كنم

  در نظرگرفتن هويت اجتماعي بعنوان خاصل توافق يا عدم توافق ميان افراد: موضوع پانزدهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

من اينجوري فردا .من تكليفم روشنه.توتكليف خودت روروشن كن.گوشي ام رو بده)15- 1
  .ها نميام

. هامون صادر شده ببين بليط... زنم دارم با تو حرف مي..... نمي آم يعني چه؟ نگاه به من كن مژده
اون وقت من وايستادم تو خونه . ضروريهزنه كه كار من  نمي آم يعني چه؟ اونجا اون يارو زنگ مي

گفتم؟ ديشب فقط تو حرف  ديشب من بودم داشتم شر و ور مي. دم دارم به شر و وراي تو گوش مي
  .روانيه ديوونه.... من رفتم بابا. زدي
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خوام  گرفتارم مي.. مگه قراره ايناچقده بيشتر از من كرايه بدن؟اصالًبحث اجاره اش نيست)15- 2
گفتم كه پولش رو .كه قصدفروش نداشتين يهويي پس چي شد؟حاال تصميم گرفتمشما. بفروشمش
ها زنگ زدن خونه ام از شما گله و  در ضمن انقده اين همسايه. خوام بفروشمش گرفتارم مي.نياز دارم

اگه  خب چرا. ها كي زنگ زده از من گله و شكايت كرده؟همسايه.شكايت كردن كه ديگه خسته شدم
اما االن .چرا به شما؟خب شما اينجا رو مسكوني اجاره كردينخودم نمي گن؟مشكلي دارن به 

آقا مگه من تا حاال براي شما . دو تا دونه صندلي و يه ميز كه ديگه اين حرفا رو نداره. آرايشگاه زدين
..... خودتون مگه اذيت شدين؟ براي من نه. ها ندارم من اصالً كاري به همسايه. اذيت و آزاري داشتم

خوب روشون ....عروس ميارن. و ميرن تو مجتمعآن  ميگن آدماي غريبه مي. انها ناراضي  لي همسايهو
تازه يكي دو هفته پيش پخش يكي از . زنن هر شب دارن غرش رو به من مي. نمي شه به شما بگن

  .ماشينهاي تو پاركينگ رو زدن

ثبت و برون گروه بعنوان افراد د مدرون گروه بعنوان افرانگاه افراد به اعضاء:ضوع شانزدهممو

  .منفي

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

  . بازم اين زنه اوورده ماشينش رو پارك كرده جلوي در) 16- 1
.... پس ديگه چرا به شركت زنگ زدين؟ من زنگ نزده ام.... خب. من قبالً گفتم يكي بياد) 16- 2

مگه طلب كاري؟ .شما زنگ زده باشين يا شوهرتون.. خانمكنه  خب چه فرقي مي.شوهرم زنگ زده
نميدونم ... به خدا من كاري به اون كمد نداشتم... خانم.اما حاال ديگه پشيمون شدم. اصالً زنگ زدم

  .بيا اينم پولت. باشه عيب نداره. كردم كه يهويي در رفت ازجاش چي شده بودكه داشتم تميزش مي
با هيات مديره صحبت .... گم سيمين خانم رو مي.... وبروييتون راستي بابت اين واحد ر) 16- 3
  .صاحب خونه اش روخبر كنيم بياد مشكل رو حلش كنيم... اي هم داشت؟قرار شد فايده.. خب .شد

شر ... فقط ميخوام بدونم كار اون زنيكه ديوونه است؟خانم رحيمي بيا اين ور تو رو خدا)16- 4
  ترسم؟ ر بياد مگه من ازش ميخب بذا. ولش كن. ها شه درست مي

. ديشب هم شوهرش يه بشكن بشكني راه انداخته بود. همه تو مجتمع از دستش عاصي ان) 16- 5
  .زد شيشه اتاق رو شكوند
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  شناسمش كني؟ شوهر منه من مي تو چرا داري بي خودي ازش دفاع مي) 16- 6
خواست  را كه گويي مي مژده مشغول كشيدن جاروبرقي است كه ناگهان حالت روح انگيز) 16- 7

  .رود چيزي را به اواطالع دارد به يادآورده و به فكر فرو مي

  فرهنگي –جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي : موضوع هفدهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

  .برين دبي چي كار كنين آخه؟ ببين يه وقت هم ديدي نرفتيم) 17- 1
  .اينجا و اونجا نداره كه. ه جا نا امنه قربونت برمهم) 17- 2
بيند كه صاحب خانه اش  كند و مي سيمين در باز مي. آيد زنگ خانه سيمين به صدا در مي) 17- 3

علي رغم اين كه او وضعيت خود را مناسب بازديد خانه اعالم . براي خانه  مشتري جديد آورده است
  .دهد كه چندان به طول نيانجامد كند اما صاحب خانه به او قول مي مي

مگه صد دفعه نگفتم از اين مواد منفجره حق .حاال من با شما دو تاچيكار كنم.... خب )17- 4
ها يواشكي اووردن گذاشتن تو  بچه..... آقا به خدا ما روحمون خبر نداره . ندارين بيارين تو مدرسه

آقا به خدا . آرن ميذارن تو كيف شما ميهامفتي  تومن رو بچه 600اي  اين همه جنس ورقه. كيف ما
ناظم بعد از خروج دانش آموزان . بياين برين بيرون تا تكليفتون رو روشن كنم. تومنه 400اي  اونا بسته
روح . افتد ها را روشن كند تا ببيند چه اتفاقي مي به همكارش پيشنهاد ميكند كه يكي از ترقه.. از دفتر 

  .خندد و به آنها  مي انگيز هم شاهد اينكار آنهاست
اما او دوست . ها در ايوان مخفي كرده اما مژده او را پيدا ميكند امير علي خود را زير نايلون) 17- 5

آخه مگه من . شما چرا اومدين؟ دستم رو ول كن..... اه. ندارد تا به همراه مادرش از آنجا خارج شود
خوايم بريم؟كجا  كجا مي. ين كفشات رو بپوشبش. بيا بريم. بيا ببينم اينقده غر نزن. چيكار كردم

زود باش بپوش . آد بريم چهارشنبه سوري االن بابا مي. خوايم بريم؟ ياال ببينم بپوش لباسات رو مي
  .خودت حرف نزن ديوونه. اينقده حرف نزن

منم جدي حرف . زنم دارم جدي باهات حرف مي. قرارمون اين بود؟ول كن تو رو خدا) 17- 6
شدم . قاطي كردم. نمي دونم چيكار كنم. فهمم شه و اين رو من قشنگ مي زنت داره داغون مي. ميزنم

جلوي . امروز رفتم تو خيابون زدمش. اين جوري كه درست نيست. آد از خودم بدم مي. عينهو گاو

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٣٤ 

 

خب پس . االن ديگه مطمئنه كه بين من وتو هيچي نيست.. آخه چرا؟فهميد نه؟ نه. مردم زدمشهمه 
  .براي چي؟براي اينكه تمومش كنيم ديگه.خوب وقتيه

فقط حال هر اينطوري . ببين من جوابت رو نمي دم. زنم من رسيدم اونجا بهت زنگ مي) 17- 7
عادت .... عزيزم ..... مي توني.زنم من زنگ مي. نمي تونمتو چرا نمي فهمي؟ .شه دوتايي مون بد مي

ببين . اصالً انگار نه انگار...... مرد برام ولي ولم كرد و رفت مي.... منم شوهرم اوال عاشقم بود . كني مي
اونجا زندگي ..... ري دبي تو هم داري مي.... تموم شد رفت. اصالً فكر كن همه اش يه خاطره بود

  . ديگه چه خريهاصالً سيمين ..... كني مي
  

  اي كه خوشايند ديگران باشد رفتار كردن به گونه: موضوع هجدهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

  هاي من زدن؟ مشتري. تازه يكي دو هفته پيش پخش يكي از ماشينهاي تو پاركينگ رو زدن) 18- 1
مثالً ) با اشاره به روح انگيز.( شناسينهاتون رو نمي  باالخره يه غريبه ديگه؟ شما كه همه مشتري
دونين كه ايشون كي هستن؟ ايشون خواهر زاده ي من  االن اين خانمي كه اينجا هستن شما از كجا مي

  .خاله چايي بريزم؟ دستت درد نكنه خاله. هستن
گه؟ اصالً سر و  زنه راجع به من به شما چيزي مي خوام بدونم كه كي زنگ مي فقط مي) 18- 2
همراهاش يه نوار گذاشتن به ...فقط يه روز يه عروس اووردن  آد؟ ي از من تو اين خونه در ميصداي
  .زنم مگه من حرفي مي...اندازن پارتي مي.گيرن ني ميهمه اهالي اين مجتمع مهمو.دقيقه هم نشد10خدا
بعد برو نمي خواد . شه؟ پول چيه بذار تو كيفت اين پولش چقدر مي..... ببخشين خانم ) 18- 3

آدم مگه از .كنم ات حساب ميوقتي اومدي براي عروسي ات آرايش كني يه جا باه.گيرم ازت مي
. بذار يه دفعه هم درست نباشه.آخه اين جوري كه درست نيست خانم گيره؟ زاده اش پول ميخواهر
  .عيديه
  .بودخب منظورم همون صبح زود .صبح4توگفتي ساعت .خانم نگفتم... نه.. نه . صبح4گفتي)18- 4
  نگفتي بهش كه اينجا بودي؟ نه خانم من حرفي بهش نزدم) 18- 5
مرد .... امير علي.... امير علي. اينجوري كه نمياد.. صبر كن بذار من اين بچه رو آرومش كنم)18- 6

  چي شده آخه؟..... كنه؟  گنده مگه گريه مي
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ه به پدرش زنگ خانم ببخشين طوري شده؟تو به شوهر من گفتي كه من كجام؟ از مدرس)18- 7
يه آب قند بيارم . شما هم كه نبودين. مجبور شدن زنگ بزنن بهش.... خب بچه رو نمي دادن ... زدن 

  خانم؟
اونوقت اين دختره و اون .. صبحه  4من كه زنتم نميدونم پرواز ما ساعت ... من ديوونه ام) 18- 8

  دونن؟ زنيكه مي
كرده؟  ها دست اون چي كار مي بليط. رو داد به منها  سيمين خانم بليط.... ببخشين خانم فضوليه 
تو . اونم اوورد داد به من. ها تون رو داده بود به سيمين خانم پيك بليط..... خب زنگتون خرابه ديگه

  .شين چرا اين رو صبح به من نگفتي؟ گفتم ناراحت مي
همه ي اين حرفا من با . اصالً روم نمي شه بهت نگاه كنم... مژده من خيلي آدمه بدي ام) 18- 9

نگام كن تو . ببخشيد. خدا شاهده بعد رفتنه تو اونقده حالم بد شد. امروز اصالً حق نداشتم تو رو بزنم
ي رو قسم نخوردم ولي مژده من تاحاال جون امير عل.... مرتضي به جون امير علي روقسم بخور.روخدا

  .بچه ام رو دوست دارم ...و دوست دارمرتو .... دوستت دارم از زندگي ام راضي ام عليبه جان امير

  تغيير پيوسته ي سبك زندگي: موضوع نوزدهم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

يه قابلمه دست گرفتي اومدي باال كه چي؟بچه اين .. بازم شوهرت رو كاشتي اون پايين ) 19- 1
  ساله كه با هم قهرين 1االنه درست . شما دو تا  به خدا

خواي بري دبي واقعاً؟ شماها كه دارين جمع  تو با اين وضع خونه زندگي ات فردا مي) 19- 2
  .كجا بريم؟ همين دبي هم به زور درست شده. اقالً برين يه جاي درست و حسابي. كنين برين مي

  .شناسيش؟ نه ميا ببرين؟اميرعلي شما اين خانم روباچه اطميناني بچه روبدمش شماصالً )19- 3
تو اين خرتوخري .... اه ... اه . ولم هم نمي كنه..... بابا زندگي ام رو گند زده توش اين زنه  )19- 4

شب عيد بايد بچه و خونه ات رو بذاري و اونوقت بياي ظهر تا حاال اينجا منو چك كني؟تو هم بايد 
آبروي من .مونه كني بعضي وقتا كه آدم مي بري تو خيابون بگيري بزنيش آره؟ مرتضي تو يه كارايي مي

به كارگر سپرده بره دنبال . اينجا هم آبروم رو برد..... رو تو اون مجتمع برد اينجا هم ولم نمي كنه
سپري بهش؟ بياين برين بپرسين بگين آخرين باري كه خانم  آخه اين كارگره كيه بچه ات رو مي. بچه
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اي كه بوي  ها بپرسين آخرين دفعه تو توي اين خونه غذا درست كرده كي بوده؟ بياين برين از همسايه
  غذا از اين خونه اومده كي بوده؟

از اين كه . گويد امير علي از دعواهاي مكرر پدر و مادرش براي شوهر خواله اش مي) 19- 5
از اين كه او ديروقت به .... گويد او از دست خوني او مي.... پدرش با خشونت شيشه اتاق را شكسته

آخه من به .يه آبي به سروصورتت بزن با هم بريم خونه ما.... برو اميرعلي پاشو. خانه بازگشته است
  .بابام قول دادم با هم بريم چهارشنبه سوري

مرد باش .زني تو اونقده بي آبرويي كثافت كه توخيابون جلوي مردم زنت روكتك مي)19- 6
  كيه؟م اين شماره دون يچه مگيري؟  اره كيه تماس ميبگو اين شمراستش . ترسو.... استش بگو ر

  .....زنيكه كيه آخه؟ال اله االهللا.زنه تا من پام رو از اين خونه ميذارم بيرون اون زنيكه بهت زنگ مي
من دفاع كردم؟ . تو از اون تو هيات مديره دفاع هم كردي. ها تو رو تو خونه ي اون ديدن همسايه

.... تو با اون زنه اي.گفتم نه: راستش روگفتماونا ازمن پرسيدن اين خانم براي شما آزاري داشتن؟منم 
  براي چي امروز رفتي شركت؟ مگه قرار نبود بشينيم حرف بزنيم؟. امروز هم باهاش قرارداشتي

.... شه  تو راه گم مي.... آد  اتفاقاً هفته ي پيش يكي از دختراي موسسه دير از سركار مي) 19- 7
اون . كي؟ خفاش شب كه بود. حتماً كار خفاش شبهگفتن  هاي شركت مي بچه. هنوزم پيداش نكردن

  .زيادن. اما خب يكي دو تا كه نيستن..... دونم مي. رو كه گرفتنش كه
او همان عطري را كه در . ماند ها داخل اتومبيل رفته و همانجا مي روح انگيز از ترس ترقه) 19- 8

مرتضي و امير علي هم به . كند خانه سيمين به دستش زده را در فضاي اتومبيل مرتضي استنشاق مي
مرتضي فندك موزيكالي را كه سيمين به او هديه داده را روشن ميكند و روح . آيند داخل اتومبيل مي

خورد و شك او براي رابطه مرتضي و سيمين به يقين  انگيز كه آن را در خانه سيمين ديده يكه مي
  .شود بدل مي

كند و خود را  ت آمده و با او سالم و عليك ميمردي به سمت مرتضي كه پشت فرمان اس) 19- 9
گيرد اما هم اكنون در  شوهرسابق سيمين معرفي ميكند كه بچه اش يك هفته ايست بهانه مادرش را مي

شما نمي دونين سيمين خانم كجا رفتن؟واال من تازه از بيرون اومدم نمي دونم كه ايشون .خانه نيست
ممنون مزاحمتون . ونين بفرمايين باال يه چايي چيزي ميل كنينت ولي به هر صورت مي... هستن يا نه 

  .مونم تا بياد منتظر مي. نمي شم
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در بدو ورود به حياط با چراغ روشن خانه سيمين روبرو . گردد مرتضي به خانه بر مي) 10-19
ئن شود تا مطم به اتومبيل او نزديك مي. شود و ميفهمد كه شوهر سابقش هنوز نبايد رفته باشد مي

بيند كه دراز كشيده و در انتظاري كشنده منتظر  او شوهر سيمين را در حالي در اتومبيل اش مي. شود
  .تمام شدن والقات فرزند و مادر است

  تفاوت سبك زندگي طبقه مرفه با طبقه محروم جامعه: موضوع بيستم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه هاي مقوله

ما يه قم كه بخوايم . هيچ كاريشون رو نكردن. فردا صبح برن مسافرتگمون نكنم بتونن ) 20- 1
بيني دير  بنديم تازه بازم مي بار و بنديلمون رو مي.... كنيم  روز جلوتر همه ي كارامون رو مي 2بريم از 

خواستن برن ميشد كاراشون  اگه باز ديرتر مي. صبح هم خيلي زوده 4آخه ساعت . رسيم ترمينال مي
  .كردرو تموم 

. رم خودم باهاش عبدالرضا اونجاست مي. دستتون درد نكنه. شم من همين جا پياده مي) 20- 2
  .معلومه خيلي دوستت داره نه؟ تو اين سرما اومده اينجا منتظرته.... اوه

  هاي جديد اصالح سنتهاي پيشين توسط سنت: موضوع بيست و يكم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله
پولت رو بگير و ..... نمي خوام. كنيم هر كي اومد با هم كار مي. خب خانم بذارين كار كنم) 21- 1
  .ري اون در رو خوب ببند وقتي مي. نمي گيري؟ ميل خودته. برو

. اون اين جوري نيست اصالً... نه. براي شوهرت تكراري نشيها.....حواست رو جمع كن) 21- 2
  .اون عاشق منه

رم فقط به  اگه منم دارم مي. ي كار كنين آخه؟ ببين يه وقت هم ديدي نرفتيمبرين دبي چ) 21- 3
ديشب تو خواب دندون قروچه . به خاطرامير علي واسه چي؟ اون كه هنوز بچه است. خاطر امير عليه

. گه داشتم خواب جهنم رومي بينم گم مامان جان چي شده؟ مي از خواب بيدارش كردم مي.... كرد مي
دقيقه بره 1تا ميخواد .ساعت راجع به جهنم براشون ميگفتن1سر برنامه صبحگاهيشون فهميدم صبح 

  .مدرسه هم كه نمي تونم تنهايي بفرستمش.چشمي بپامش 4بايد... جلوي دربازي كنه
  .فقط مواظب باش زود بچه دار نشين) 21- 4
  .اون قيافه چي بود. تازه شدي عروس) 21- 5

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٣٨ 

 

  بر آزادي به عنوان پيشتاز سنت مدرن جامعهتوجه و تاكيد : موضوع بيست و دوم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

  .گذارد روح انگيز چادر را از سرش برداشته و آن را به كناري مي) 22- 1
خواي به اين دختره بگم بياد كمكت؟ كدوم دختره؟همون كارگره كه از شركت  گم مي مي) 22- 2

نشسته تا . گه وقت آرايشگاه گرفته اين چرا نشسته رو تاب تو حياط؟ مي..... اه. اومده بود براي نظافت
  .گه چند روز ديگه عقدشه مي. نوبتش بشه

... روح انگيز هم در عالم كودكي . كند پسر همسايه موشكي به سمت روح انگيز پرتاب مي)22- 3
بيند كه او روي  اره تلفني را ميدارد شم برد اما وقتي موشك كاغذي را بر مي از اين كار پسر لذت مي

روح انگيز باعصبانيت و سرعت به . آن نوشته و با اشاره دست هم از اوشماره تلفن اش را ميخواهد
  .كشد ها را مي خانه بازگشته و تمامي پرده

  وجود روحيه آزادي خواهي و كمال پذيري بيش از عقل باوري: موضوع بيست و سوم

  :لم چهارشنبه سوريفي  در شده ارايه يها مقوله

. ها ..اين كارا براي چيه؟چت شده دوباره؟چيزي شده به من نمي گي؟مژده من رو نگاه كن) 23- 1
آخه چرا ديوونه بازي در . زنگ زده و زده زير گريه مرد گنده... مرتضي زنگ زده چيزي گفته؟ آره

  .ها دختر زني به زندگي ات آرين؟ گند مي مي
  .تليف ام رو باهاش روشن كنممن همين امشب بايد ) 23- 2
ببين مژده من اومدم معذرت . رفتين؟ مثل اين كه بد موقع مزاحم شدم داشتين جايي مي) 23- 3

خواستين بياين اونجا؟ اگه  مهشيد خونه است؟ مي. خوام همه چيز رو فراموش كنيم مي. خواهي كنم
  .شب 2يكي .... بشه 
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  هاي مدني ها و فرسودن شالوده شدن گفتمانهر چه خصوصي تر : موضوع بيست و چهارم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

برو .وايستا.برمش دارم مي اميرعلي رو ورش مي.... به خدا اگه بري..... با تو هستم.... وايستا) 24- 1
  .تو آبروريزي نكن

واال وقتي من . بود رو ميگمموقعي كه شوهرم .نه...... خونه ما بودي كسي زنگ نزد؟كسي كه)24- 2
گفت؟من گوش نمي دم  كي بود؟چي مي... نفهميدي كي بود؟كي . زد اومدم داشت با تلفن حرف مي

  دونم؟ چه مي. خانم
نمي دونم صبح من ... مژده خانم نگفت قراره چقدر بهت دستمزد بده؟  نه .... ببينم دختر) 24- 3

  .يه جوريه. رو صدا زد و پول رو گذاشت كف دستم و گفت برو
من ميتونم يه تلفن بزنم ازشوهرم اجازه بگيرم؟ اجازه چي رو؟ براي ..... ببخشين خانم) 24- 4

  .               آرايشگاه
اي ببينتت خوشحال تر  يه دفعه. از حاال يادبگير همه چي رو بهش نگي.اجازه نمي خواد كه

  .اگه دوست داري زنگ بزن. حاال ميل خودته. ها ميشه
اگه تموم نشد فردا . حاال وقت هست. بهتره زودتر شروع كنم.... خب اگه قراره كار كنم  )24- 5

ديگه ... رين صبح دارين مي 4شما كه ساعت . ولي رشما كه فردا نيستين؟ حاال قبل از رفتن. آي هم مي
خوايم بريم؟ كي اين رو بهت گفت؟ همين سيمين  دوني كه ما كي مي تو از كجا مي. وقتي نيست

. بيا بشين. خوايم صبح ساعت چند بريم؟اون از كجا ميدونست؟بيا اينجا ببينم اون گفت ما مي. خانم
  خوايم بريم؟ ما مي 4اون به تو گفت فردا صبح ساعت

   خواهد كه خانه ي آنها را ترك كند مرتضي از شوهر خواهر مژده مي) 24- 6
هيچي بابا حل شد رفت . اومد صداي دعوا مي. چه خبر بود خونه اتون؟هيچي بابا حل شد) 24- 7

آخه چي شده بود مگه؟ هيچي بابا تو رو خدا ول كن اين حرفا . هر چي بود تموم شد. پي كارش
  . ديگه تموم شد و رفت
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  دهتاكيد بر روابط مبتني بر سود و زيان و روابط حساب ش: موضوع بيست و پنجم

  :فيلم چهارشنبه سوري  در شده ارايه يها مقوله

تو هيات مديره . خانم رضوي صبري كجاست؟ چطور؟ قرار بودامروز بياد كمك دست من) 25- 1
مژده ...باشه..باشه.پس قربونت ديگه نفرستش براي خريد.تصميم گرفته شده كه صبري ديگه كارنكنه

  . ه نفهمن اومده خونه شمافقط بقي... آد  فرستمش مي مي..  قربونت..جان 
  .زنم جواب نمي دين خانم؟ زنگ خرابه چرا هر چقدر زنگ مي) 25- 2

  .خب بدين درستش كنن تا اينجوري آدم يه ساعت پشت در عالف نشه
عيدي ... براي يه شيشه كلي پول گرفتي . ها رو هم مرحمت كن عيدي بچه..... حاج خانم) 25- 3

  . خواي؟ برو آقا به سالمت هم مي
بهش بگو وضعيتم . چطور آدميه؟سيمين خانم؟خيلي زنه با انصافيه...راستي اين آرايشگاهه)25- 4

  .كنه كمتر باهات حساب مي...... درست نيست 
آخه خيلي .خانم ببخشين اين عطري كه زدين اسمش چيه؟مي خوام بگم عبدالرضابرام بخره)25- 5

روح انگيز كمي از عطر را روي . لوي دستتج.... همون شيشه آبيه. كادوئه.نمي دونم. خوش بوئه
  .كند دستش اسپري مي

  .پول هم نگرفت تازه. كارش خوبه..... چه خوب درستت كرده) 25- 6
رودو روح انگيز ازفرصت استفاده كرده و با تلفن دستي شماره محل كار عبدالرضا  مژده مي) 25- 7

  .گيرد را مي
موتور سواري به سيمين نزديك شده و .شود نگ ميرود و مرتضي از رفتن او دلت سيمين مي) 25- 8
برد اما ميبيندكه او رفته  سيمين به ناچار دوباره به دامان مرتضي پناه مي.اندازد اي زير پاي او مي ترقه
   است
چي .برگشتي باال فقط نميدونم چرا.خيلي به من لطف كردي امروز روحي خانم شما) 25- 9

ها  ها رو بگي؟خودت گفتي سيمين خانم اين بليط ريان بليطميخواستي بگي به مژده؟مي خواستي ج
. همين جوري كه آدم دروغ نميگه. براي چي؟ همين جوري.آره... دروغ گفتي.... رو داده بدم به شما

  .سيمين خانم امروز خيلي به من لطف كرد
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  )بخش تبييني(تحقيق استخراج مقوالت همسو با موضوعات 

در اين قسمت با توجه به پالنهاي استخراج شده سه فيلم مادر، هامون وچهارشـنبه سـوري   

  :مبتني بر هر يك از موضوعات به تفكيك مقوالت همسو با موضوعات مورد نظر مي پردازم

  جدول موضوعات و مقوالت فيلم مادر -)1(جدول شماره

 موضوعات فيلم هاكد  موضوعشماره 
تعداد مقوله هاي همسو با 

 موضوع  مورد نظر

 12 اهميت هنجارهاي اخالقي،ارزشهاي عرفي ومذهبي ومنزلتهاي انتسابي 1 1

 17 انتقال احساسات و باورها از نسلي به نسل ديگر 1 2

 14 درگيري و تجانس با رسوم و سنت هاي مذهبي 1 3

 19 وبازشناسي سنت با سنتدرنظرگرفتن سنت بعنوان متفرعات ادبيات  1 4

 10 )حس نوستالژيك(غم از دست دادن سنت ها  1 5

 5 كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي در ميان افراد 1 6

7 1 
رشدنوعي نظام طبقاتي بورژوازي و روحيه سرمايه داري وشيفتگي به 

 آن
6 

 11 وجود نوعي عقالنيت ابزاري در زندگي روزمره 1 8

 27 بايدها و نبايدهاي تعريف شده براي جامعه سنتيوجود  1 9

 9 تنهاو منزوي بودن شهروندان جامعه وجدازندگي كردن آنهااز هم 1 10

 8 .تمركز بر معرفت هاي متافيزيكي 1 11

 12 محوريت ارضاء عاليق و منافع شخصي در روابط بين فردي 1 12

 11 توجه به خود در عين مالحظه به ديگران 1 13

14 1 
عدم اهميت نقشهاي مردانه و زنانه و (اهميت فمينيسم ليبرال 

 )اهميت لذت و رضايت فردي
5 

 15 فرهنگي  –جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي  1 15

 11 تغيير پيوسته ي سبك زندگي 1 16

 4 تفاوت سبك زندگي طبقه مدرن با طبقه سنتي جامعه 1 17

 4 پيشين توسط سنت هاي جديداصالح سنتهاي  1 18
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  مقوالت فيلم هامونجدول موضوعات و جدول  –) 2(جدول شماره

 موضوعات فيلم هاكد  موضوعشماره 
تعداد مقوله هاي همسو با 

 موضوع  مورد نظر

 10 اهميت هنجارهاي اخالقي، ارزش هاي مذهبي و منزلت هاي انتسابي 2 1

 3 به نسل ديگرانتقال احساسات و باورها از نسلي  2 2

 11 توجه به فرهنگ هاي سنتي و انتقاد از آن 2 3

 5 تمركز بر معرفت هاي متافيزيكي 2 4

 15 غم از دست دادن سنت ها 2 5

 2 كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي در ميان افراد 2 6

 7 رشد نوعي نظام طبقاتي بورژوازي و گرايش به روحيه سرمايه داري 2 7

 7 وجود نوعي عقالنيت ابزاري در زندگي روزمره 2 8

 3 عدم وجود معيار قطعي اخالقي و بي معنا بودن همه چيز 2 9

 7 وجود نوعي دوگانگي ميان ارزش ها و واقعيت ها 2 10

 7 شهروندان دروغ گو، فريبكار، ترسو و ضعيف 2 11

 10 محوريت ارضاء عاليق و منافع شخصي در روابط بين فردي 2 12

 2 توجه به خود در عين مالحظه به ديگران 2 13

 1 خودسانسوري و سكوت معادل با موافقت 2 14

 6 تغيير الگوهاي زنانه به قالب هاي قابل درك مردانه 2 15

 1 وجود رابطه ي ميان طبقه اجتماعي و هويت افراد 2 16

 6 قالبيتالش براي تمايز خود از ديگران و ايجاد هويت شخصي كامالً  2 17

 3 .فرهنگي –جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي  2 18

 2 تغيير پيوسته ي سبك زندگي 2 19

 1 اهميت طبقه اجتماعي و تحصيالت  براي نگهداشت سبك زندگي 2 20

 3 توجه و تاكيد بر آزادي به عنوان پيشتاز سنت مدرن جامعه 2 21

 2 كمال پذيري بيش از عقل باوريوجود روحيه آزادي خواهي و  2 22

 7 تاكيد بر روابط مبتني بر سود و زيان و روابط حساب شده 2 23
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  مقوالت فيلم چهارشنبه سوريجدول موضوعات و جدول  –) 3(جدول شماره

 موضوعات فيلم هاكد  موضوعشماره 

تعداد مقوله هاي 

همسو با موضوع  مورد 

 نظر

 6 ارزش هاي مذهبي و منزلت هاي انتسابياهميت هنجارهاي اخالقي،  3 1

 2 درگيري و تجانس با رسوم و سنت هاي مذهبي و آييني 3 2

 3 تاكيد بر شناخت سنتي و انتسابي افراد جامعه 3 3

 10 كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي در ميان افراد 3 4

 4 وجود نوعي عقالنيت ابزاري در زندگي روزمره 3 5

 3 بايدها و نبايدهاي تعريف شده براي جامعه سنتي وجود 3 6

 3 تنها و منزوي بودن شهروندان جامعه 3 7

 3 عدم وجود معيار قطعي اخالقي و بي معنا بودن همه چيز 3 8

 2 وجود نوعي دوگانگي ميان ارزش ها و واقعيت ها 3 9

 4 شهروندان دروغ گو، فريبكار و ضعيف 3 10

 3 عاليق و منافع شخصي  در روابط بين فرديمحوريت ارضاء  3 11

 4 توجه به خود در عين مالحظه به ديگران 3 12

13 3 
عدم اهميت نقشهاي مردانه و زنانه و اهميت  (اهميت فمنيسم ليبرال 

 )لذت و رضايت فردي
6 

 3 تالش براي تمايز خود از ديگران و ايجاد هويت شخصي كامالً قالبي 3 14

 2 درنظرگرفتن هويت اجتماعي بعنوان خاصل توافق ياعدم توافق ميان افراد 3 15

16 3 
نگاه افراد به اعضاء درون گروه به عنوان افراد مثبت و اعضاء برون 

 گروه به عنوان افراد منفي
7 

 7 فرهنگي –جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي  3 17

 9 خوشايند ديگران باشدرفتار كردن به گونه اي كه  3 18

 10 تغيير پيوسته ي سبك زندگي 3 19

 2 تفاوت سبك زندگي طبقه مرفه با طبقه محروم جامعه 3 20

 5 اصالح سنتهاي پيشين توسط سنت هاي جديد 3 21

 3 توجه و تاكيد بر آزادي به عنوان پيشتاز سنت مدرن جامعه 3 22

 3 پذيري بيش از عقل باوريوجود روحيه آزادي خواهي و كمال  3 23

 7 هر چه خصوصي تر شدن گفتمان ها و فرسودن شالوده هاي مدني 3 24

 9 تاكيد بر روابط مبتني بر سود و زيان و روابط حساب شده 3 25
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 )و كدگذاري بخش توصيفي(مقوالت تحقيق موضوعات و 

 :حتوا در نظر گرفته امي كه براي تحليل مفيلم هاي -

  )1كد (مادر •

 )2كد ( هامون •

 )3كد( چهارشنبه سوري •

 در تحليل محتوا ك بعديتول اجد

  .در جدول تك بعدي فقط اطالعات يك موضوع آورده مي شود :جدول يك بعدي
در جداول يك بعدي  .بدين ترتيب بايد براي تمامي موضوعات جدول جداگانه اي ترسيم كرد

عنوان تيتر جدول نوشته مي شود و مقوالت آن موضوع در ستون سمت راست  موضوع مورد نظر به
جدول نگاشته مي شود و فراواني و درصد مقوله هاي تعيين شده درجلوي هرمقوله آورده مي شود 
الزم به ذكراست كه جداول يك بعدي توصيف كننده وضعيت موجود مي باشدو اكثرا در ريخت 

 .شناسي آورده مي شوند

  :نتخاب فيلم ها براي نمايش تقابل سنت و مدرنيتهيا داليل ادليل  -

 )1كد( بر اساس آداب و رسوم و سنت •

  )2كد( بچه دار نشدن به مدت طوالني •
 )3كد (افراد خانواده از بين رفتن عالقه و مهر و محبت بين : جدائي عاطفي •

  )4كد(شتنو يا رفتار نادرست با همسر داو شوهر بداخالق بودن زن : مشكالت رفتاري •
 )5كد( زن ناآراسته و بي روحظاهر  •

 )6كد( تنوع طلبي مرد در امر زناشوئي •

 * )9كد ( ساير موارد •
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و يا عناوين ديگر ذكـر   "ساير موارد"يا "غيره  "مواردي كه به صورت  در كد گذاري تحليل محتوا :  تبصره *

  .ثبت مي شود 9شده باشد ،در صورت تك رقمي بودن ، با كد شماره 

  انتخاب فيلم ها براي نمايش تقابل سنت و مدرنيتهداليل الت توزيع فراواني و درصد مقو

 )در فيلمهاي  مادر، هامون و چهارشنبه سوري(

 آمار كلي
 فيلم چهارشنبه سوري فيلم هامون فيلم مادر  

 329 247 258 اعتبار 

 14 96 85 خطا

 

 فيلم مادر

تجمعيدرصد  درصد واقعي درصد فراواني    

 41.5 41.5 31.2 107 آداب و رسوم و سنت اعتبار

 55.4 14.0 10.5 36 بچه دار نشدن به مدت طوالني

 69.8 14.3 10.8 37 جدايي عاطفي

 84.1 14.3 10.8 37 مشكالت رفتاري زن و مرد

 89.9 5.8 4.4 15 ظاهر ناآراسته ي زنان

 100.0 10.1 7.6 26 تنوع طلبي مرد در امر زناشويي

  100.0 75.2 258 كل

   24.8 85  خطا

   100.0 343 كل

  
فيلم مادر در بردارنـده مولفـه هـاي سـنت بـه ميـزان        همانگونه كه در جدول فوق مشهود است

د مـي باشـد از اينـرو ايـن فـيلم      درصـ  4.4درصد و مولفه هاي مدرنيته به ميزان تقريبي  2/31تقريبي 
 . ميان سنت و مدرنيته مناسب قلمداد شود تواند براي نمايش تعاملمي
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 فيلم هامون
 

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 17.0 17.0 12.2 42 آداب و رسوم و سنت اعتبار

 32.4 15.4 11.1 38 بچه دار نشدن به مدت طوالني

 47.0 14.6 10.5 36 جدايي عاطفي

 61.9 15.0 10.8 37 مشكالت رفتاري زن و مرد

 78.9 17.0 12.2 42 ظاهر ناآراسته ي زنان

 100.0 21.1 15.2 52 تنوع طلبي مرد در امر زناشويي

  100.0 72.0 247 كل

   28.0 96  خطا

   100.0 343 كل

 

فيلم هامون در بردارنده مولفه هاي سنت به ميزان همانگونه كه در جدول فوق مشهود است 
   درصد مي باشد از اين رو اين فيلم  60درصد و مولفه هاي مدرنيته به ميزان تقريبي  2/12تقريبي 

تا  60و به ويژه گذار از سنت به مدرنيته طي دهه  مي تواند براي نمايش تقابل ميان سنت و مدرنيته
 . مناسب قلمداد شود در زندگي روزمره ايرانيان 70

  

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٤٨ 

 

 فيلم چهارشنبه سوري

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 4.3 4.3 4.1 14 آداب و رسوم و سنت اعتبار

 23.1 18.8 18.1 62 بچه دار نشدن به مدت طوالني

 45.3 22.2 21.3 73 جدايي عاطفي

 62.6 17.3 16.6 57 مشكالت رفتاري زن و مرد

ي زنان ظاهر ناآراسته  51 14.9 15.5 78.1 

 100.0 21.9 21.0 72 تنوع طلبي مرد در امر زناشويي

  100.0 95.9 329 كل

   4.1 14  خطا

   100.0 343 كل

 

فيلم چهارشنبه سوري در بردارنده مولفه هاي سنت به همانگونه كه در جدول فوق مشهود است 
درصد مي باشد از اين رو اين فيلم  90درصد و مولفه هاي مدرنيته به ميزان تقريبي  1/4ميزان تقريبي 

مي تواند براي نمايش تقابل ميان سنت و مدرنيته و به گذار كامل جامعه ايران از سنت به مدرنيته طي 
 . نوعي تعامل ميان سنت و مدرنيته مناسب قلمداد شودو نمايش   80تا  60دهه 

 :فيلم هادر قوالت دال بر سنت م -

 :اهميت هنجارهاي اخالقي،ارزشهاي عرفي ومذهبي ومنزلتهاي انتسابي) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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 :انتقال احساسات و باورها از نسلي به نسل ديگر) 2

  )1كد(مادر فيلم  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  ):حس نوستالژيك(غم از دست دادن سنت ها ) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :وجود بايدها و نبايدهاي تعريف شده براي جامعه سنتي) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3دك(فيلم چهارشنبه سوري •

  :تمركز بر معرفت هاي متافيزيكي) 5 

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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 :فرهنگ هاي سنتي و انتقاد از آن) 6

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

  )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :درگيري و تجانس با رسوم و سنت هاي مذهبي) 7

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(هامون فيلم  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  توزيع فراواني و درصد مقوالت دال بر سنت

  )در فيلمهاي  مادر، هامون و چهارشنبه سوري(

 

 آمار كلي
 فيلم چهارشنبه سوري فيلم هامون فيلم مادر  

 11 44 81 اعتبار 

 70 37 0 خطا

 
 فيلم مادر

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  
 14.8 14.8 14.8 12 اهميت هنجارهاي اخالقي و مذهبي اعتبار

انتقال احساسات و باورهاي سنتي از 
 نسلي به نسل ديگر

10 12.3 12.3 27.2 

 39.5 12.3 12.3 10 غم غربت به گذشته

 72.8 33.3 33.3 27 بايدها و نبايدهاي جامعه سنتي

 82.7 9.9 9.9 8 تمركز بر باورهاي متافيزيكي

 100.0 17.3 17.3 14 تجانس و همدمي با سنت ها

  100.0 100.0 81 كل
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درصـد، تجـانس و    3/33بايد ها و نبايـدهاي جامعـه سـنتي بـا     (در فيلم مادر مي توان از مولفه هاي 
درصد به عنوان عمده  8/14درصد، اهميت هنجارهاي اخالقي و مذهبي با  3/17همدمي با سنت ها با 

  .نام برد 60سنت مطرح در اين فيلم و به ويژه در زندگي روزمره ايرانيان طي دهه ترين مولفه هاي 
 

 فيلم هامون

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 22.7 22.7 12.3 10 اهميت هنجارهاي اخالقي و مذهبي اعتبار

انتقال احساسات و باورهاي سنتي از 

 نسلي به نسل ديگر
3 3.7 6.8 29.5 

غربت به گذشتهغم   15 18.5 34.1 63.6 

 75.0 11.4 6.2 5 بايدها و نبايدهاي جامعه سنتي

 100.0 25.0 13.6 11 تمركز بر باورهاي متافيزيكي

  100.0 54.3 44 تجانس و همدمي با سنت ها

   45.7 37  خطا

   100.0 81 كل

 

 

و غـم   درصـد  3/54با سنت ها بـا  تجانس و همدمي (در فيلم هامون نيز مي توان از مولفه هاي 
درصد به عنوان عمده ترين مولفه هاي سـنت مطـرح در    5/18با غربت به گذشته و حس نوستالژيك 

از جمله مولفه هـاي سـنتي كـه در     .نام برد 70اين فيلم و به ويژه در زندگي روزمره ايرانيان طي دهه 
رانيان به چشم مـي خـورد مـي تـوان بـه      اين دوره زماني كمرنگ تر شده و كمتر در زندگي روزمره اي

  .اشاره نمود ايران 70ي و جامعه غير جزمي دهه مولفه ي بايدها و نبايدهاي جامعه سنت
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 فيلم چهارشنبه سوري

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 31.6 31.6 7.4 6 اهميت هنجارهاي اخالقي و مذهبي اعتبار

 47.4 15.8 3.7 3 بايدها و نبايدهاي جامعه سنتي

 57.9 10.5 2.5 2 تجانس با سنت ها

 84.2 26.3 6.2 5 اصالح سنتهاي پيشين با سنت هاي جديد

 100.0 15.8 3.7 3 عدم وجود معيارهاي قطعي اخالقي

  100.0 23.5 19 كل

   76.5 62  خطا

   100.0 81 كل

 

كلي مولفـه هـاي سـنتي در زنـدگي     در فيلم چهارشنبه سوري شاهد نوعي افت و كمرنگ شدن 
به نوعي شاهد بروز مولفه جديدي به عنوان اصالح سنتهاي پيشين با سـنتهاي  . روزمره ايرانيان هستيم

مولفه هـاي سـنت    به عبارت ديگر در اين برهه زماني ايرانيان شروع به قالب شكني در. جديد هستيم
  .ندده اش با مولفه ها و مظاهر مدرنيته آشنانموده و كامالً 

  

  :مقوالت دال بر مدرنيسم در فيلم ها -

  :توجه به سطح زندگي باالتر و رفاه بيشتر) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :توجه بر قدرت انسان و توانايي او در ايجاد دگرگوني) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :توجه به خردگرايي و عقل گرايي ابزاري انسان) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :اعتقاد به نوعي فردگرايي) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :اعتقاد به وجود نوعي سكوالريسم) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(يلم چهارشنبه سوريف •
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  ):تنهايي، ياس و نااميدي،فرديت و مرگ انديشي(وجود نوعي نهيليسم) 6

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :وجود نوعي فمينيسم) 7

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :انسان هااعتقاد به دموكراسي و آزادي ) 8

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

 

 

  توزيع فراواني و درصد مقوالت دال بر مدرنيسم

 )در فيلمهاي  مادر، هامون و چهارشنبه سوري(

 

 آمار كلي

 فيلم چهارشنبه سوري فيلم هامون فيلم مادر  

 283 145 21 اعتبار 

 0 138 262 خطا
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 فيلم مادر

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

توجه به زندگي بهتر و  اعتبار

 رفاه بيشتر
4 1.4 19.0 19.0 

توجه به قدرت انسان 

و توانايي او در 

 دگرگوني اوضاع

3 1.1 14.3 33.3 

 57.1 23.8 1.8 5 توجه به خردگرايي

 71.4 14.3 1.1 3 اعتقاد به فردگرايي

 85.7 14.3 1.1 3 اعتقاد به سكوالريسم

 100.0 14.3 1.1 3 وجود نهيليسم

  100.0 7.4 21 وجود فمنيسم

   92.6 262  حطا

   100.0 283 كل

  
مولفه هاي مدرنيته تحت عنـوان  ، در فيلم مادر شاهد همانگونه كه در جدول فوق مشهود است 

درصـد در زنـدگي    19بيشـتر بـا   درصد و توجه به زندگي بهتـر و رفـاه    8/23اعتقاد به خردگرايي با 
مولفه هاي اعتقاد به نوعي فمينيسم نوپا، آزادي و فردگرايي نيز در مرحله . هستيم 60ايرانيان طي دهه 

اما ايراني آن عصر هنوز از توانايي چنداني براي ايجاد تغيير و تحـول در اوضـاع   . تولد خود مي باشند
  .اصول زندگي حكمفرماستبرخوردار نيست و همچنان روحيه جمع گرايي بر 
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 فيلم هامون

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

توجه به زندگي بهتر و  اعتبار

 رفاه بيشتر
35 12.4 24.1 24.1 

توجه به قدرت انسان و 

توانايي او در دگرگوني 

 اوضاع

20 7.1 13.8 37.9 

 48.3 10.3 5.3 15 توجه به خردگرايي

 67.6 19.3 9.9 28 اعتقاد به فردگرايي

 77.9 10.3 5.3 15 اعتقاد به سكوالريسم

 84.8 6.9 3.5 10 وجود نهيليسم

 90.3 5.5 2.8 8 وجود فمنيسم

اعتقاد به آزادي انسان و 

 دموكراسي
14 4.9 9.7 100.0 

  100.0 51.2 145 كل

   48.8 138  خطا

   100.0 283 كل

 

توجه به درصدي مولفه  5رشد شاهد هامون ، در فيلم همانگونه كه در جدول فوق مشهود است 
عالوه بر اين شاهد آن . در ايران هستيم 60به نسبت فيلم مادر و زندگي دهه زندگي بهتر و رفاه بيشتر 

. استهستيم كه فردگرايي به نسبت ديگر مولفه هاي مدرنيته رشد چشمگيري داشته و رو به گسترش 
ايرانيان نوعي گذار از زندگي جمعي و جمـع گرايـي    70و ورود به دهه  60به عبارتي با گذار از دهه 

با اين وجود درصد فردگرايي در اين زمان به آن اندازه نيست كـه بـه   . به فردگرايي را تجربه كرده اند
  .باشدنهيليسم بيانجامد چرا كه اين مولفه مدرنيته در پايين ترين سطح وجود مي 
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 فيلم چهارشنبه سوري

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

توجه به زندگي بهتر و  اعتبار

 رفاه بيشتر
58 20.5 20.5 20.5 

توجه به قدرت انسان و 

توانايي او در دگرگوني 

 اوضاع

49 17.3 17.3 37.8 

 54.1 16.3 16.3 46 توجه به خردگرايي

 68.9 14.8 14.8 42 اعتقاد به فردگرايي

 79.9 11.0 11.0 31 اعتقاد به سكوالريسم

 84.1 4.2 4.2 12 وجود نهيليسم

 88.7 4.6 4.6 13 وجود فمنيسم

اعتقاد به آزادي انسان و 

 دموكراسي
32 11.3 11.3 100.0 

توجه به زندگي بهتر و 

 رفاه بيشتر
283 100.0 100.0 

 

 

  

بـي رويـه   شـاهد رشـد    چهارشـنبه سـوري   ، در فـيلم  همانگونه كه در جدول فوق مشهود است      
فمينيسم و ظهور زنان و نقش پر رنگ آنان به عنوان اصلي تـرين منبـع و منشـاء مدرنيتـه در زنـدگي      

همچنين در اين دهه ايراني از توان و قدرت بيشتري بـراي تغييـر    .هستيم 80روزمره ايرانيان طي دهه 
در اين دوران با وجود رشد مولفه هاي مدرنيته امـا شـاهد   . اوضاع پيرامون خود برخوردار گشته است

حداقل رشد مولفه هاي نهيليسم و سكوالريسم هستيم كه اين خود خبر از اين مي دهد كه ايراني دهه 
همچنان معتقد به ارزش هاي سنتي و مـذهبي اسـت و طـي ايـن     عرصه مدرنيته ا وجود ورود به ب 80

درصد رشد مواجه بوده است كه به نسبت رشد روز افـزون جمعيـت    1دهه تنها مولفه سكوالريسم با 
  .بسيار ناچيز مي نمايد 80تا  60ايران طي دهه 
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 در تحليل محتوا بعديدو  ولاجد

. موضوعات و مقوالت از جداول دوبعدي استفاده گـردد  در اينجا الزم است تا براي برخي از

در جداول دو بعدي عنوان جدول تركيبي از دو موضوع مورد نظر مي باشد كه در جـدول يـك   

جداول دو بعدي فقط براساس فرضـيه  . موضوع درسطر و موضوع ديگر درستون آورده مي شود

ضـروري موضـوعات بـا    طع غيرتحقيق و سؤاالت تحقيق تدوين و ياترسيم مي گـردد و از تقـا  

، دو فيلم، دو البته در صورت بررسي دو روزنامه.جداول دو بعدي مي بايد پرهيز شود يكديگر در

  .رسانه،دو شبكه، دو بخش خبري ويا بيشتر، بررسي موضوعات در جداول دوبعدي الزامي است

  

  :مقوالت دال بر هويت سنتي و مدرن در فيلم ها -

  سنتيمقوالت دال بر هويت 

  :منزلت انتسابي) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :دريافت كننده باورها از نسل هاي پيشين) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :متجانس با رسوم و سنت هاي مذهبي) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(چهارشنبه سوريفيلم  •

  :مقيد به بايدها و نبايدهاي سنتي) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :مقيد به مسايل متافيزيك) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  سنتي توزيع فراواني و درصد مقوالت دال بر هويت 

 )در، هامون و چهارشنبه سوريدر فيلمهاي  ما(

 

 آمار كلي

 فيلم چهارشنبه سوري فيلم هامون فيلم مادر  

 11 18 78 اعتبار 

 67 60 0 خطا
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 فيلم مادر
 

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 15.4 15.4 15.4 12 منزلت انتسابي اعتبار

دريافت كننده باورها از نسل هاي 

 پيشين
17 21.8 21.8 37.2 

 55.1 17.9 17.9 14 متجانس با رسوم و سنت ها

 89.7 34.6 34.6 27 مقيد به بايدها و نبايدهاي سنتي

 100.0 10.3 10.3 8 معتقد به مسايل متافيزيك

  100.0 100.0 78 كل

هـويتي مقيـد بـه     60، در فيلم مادر، هويت ايرانـي دهـه   همانگونه كه در جدول فوق مشهود است    
ضمناً انتقـال باورهـا و سـنت هـا از نسـل      . بايدها و نبايدهاي سنتي است كه الزم االجرا نيز مي باشد

شـايد احتـرام   . مادران و پدران نيز حايز اهميت بااليي است و جـاي مهمـي در زنـدگي ايرانيـان دارد    
اين برهه زماني  در .چشمگير پدر و مادر نزد فرزندان اين دهه منتج و ناشي از همين مولفه سنتي باشد

همچنـان داراي اعتبـار بـااليي نـزد      اعتقاد به ماوراء و عالم باال و آخرت و زندگي پـس از مـرگ نيـز   
مطـابق اطالعـات بدسـت    . ايرانيان است و نقش عمده اي در رفتار و كاركرد روزمره آنان ايفا مي كند

  .وس و متجانس بوده اندهمچنين با آداب و رسوم سنتي مان 60آمده در فوق، ايرانيان طي دهه 

فيلم هامون    

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 55.6 55.6 12.8 10 منزلت انتسابي اعتبار

دريافت كننده باورها از نسل هاي 

 پيشين
3 3.8 16.7 72.2 

 100.0 27.8 6.4 5 متجانس با رسوم و سنت ها

  100.0 23.1 18 مقيد به بايدها و نبايدهاي سنتي

   76.9 60  خطا

   100.0 78 كل
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شاهد آن هستيم كه ايرانيان همچنان ، در فيلم هامون، همانگونه كه در جدول فوق مشهود است 
ها ديگر از تجانس و همنوايي با سنت پس از گذشت يك دهه به بايدها و نبايدهاي سنتي مقيد اند اما 

  .كمرنگ تر شده استهم خبري نيست و اين همنشيني  60و رسوم دهه 
در اين برهه زماني شاهد كمترين ميزان دريافت باورهاي سنتي توسط نسل جديد از نسل پيشين 
هستيم كه اين خود نشان از بروز و ظهور مولفه هاي مدرنيته در زندگي ايرانيان به ويژه نسل جوان و 

  .خود دارندنوجوان ايراني دارد كه تبعيت و پيروي كمتري از والدين و پيشينيان 
  

 فيلم چهارشنبه سوري

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 54.5 54.5 7.7 6 منزلت انتسابي اعتبار

دريافت كننده باورها از نسل هاي 

 پيشين
2 2.6 18.2 72.7 

 100.0 27.3 3.8 3 متجانس با رسوم و سنت ها

  100.0 14.1 11 مقيد به بايدها و نبايدهاي سنتي

   85.9 67  خطا

   100.0 78 كل

 

كليه مولفه هاي ، در فيلم چهارشنبه سوري، شاهد آنيم كه همانگونه كه در جدول فوق مشهود است   
مربوط به تقيد به بايدها و ) درصد 1/14(سنت و هويت سنتي رو به افول بوده و باالترين درصد 

، سنت و  70و  60همانند دهه هاي   80دهه به عبارت ديگر در زندگي ايراني . نبايدهاي سنتي است
مولفه هاي آن از جايگاه چنداني برخوردار نبوده و رگه هاي ضعيفي از آن در زندگي روزمره به چشم 

) درصد 6.2( در اين برهه زماني دريافت باورها از نسل هاي پيشين به كمترين ميزان خود . مي خورد
  .افت مي كند
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  :مدرنمقوالت دال بر هويت 

  :بي اعتماد به افراد) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :بهره برداري كننده از عقالنيت ابزاري) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :منزوي و تنها) 3

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :بي اعتقاد به معيارهاي قطعي اخالقي) 4

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :اعتقاد به افراد درون و برون گروه) 5

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :هويت پنهاني و خصوصي) 6

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(چهارشنبه سوريفيلم  •

  :منفعت طلب و سودجو) 7

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :خودمدارانگار و خودخواه) 8

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :فريبكار) 9

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :آزادي خواه) 10

  )1كد(فيلم مادر  •
  )2كد(فيلم هامون  •
 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  

  توزيع فراواني و درصد مقوالت دال بر هويت مدرن

 )در فيلمهاي  مادر، هامون و چهارشنبه سوري(

 

 آمار كلي

 فيلم چهارشنبه سوري فيلم هامون فيلم مادر  

 127 127 42 اعتبار 

 0 0 85 خطا

 فيلم مادر

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  
 11.9 11.9 3.9 5 بي اعتمادي به افراد اعتبار

 38.1 26.2 8.7 11 بهره برداري از عقالنيت ابزاري

 59.5 21.4 7.1 9 منزوي و تنها

 71.4 11.9 3.9 5 منفعت طلب و سودجو

 100.0 28.6 9.4 12 خودمدارانگار و خودخواه

  100.0 33.1 42 كل

   66.9 85  خطا

   100.0 127 كل
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در شرف آشنايي  60هويت ايراني دهه شاهد آن هستيم كه مطابق جدول فوق، در فيلم مادر،    
در اين برهه زماني ايراني به تدريج . با مظاهر مدرنيته بوده و كم و بيش آن ها را تجربه مي كند

در اين زمان است كه به آرامي . استفاده مي كننداز عقالنيت ابزاري براي منفعت بردن بيشتر 
ندگي گروهي رنگ و بوي انزوا و تنهايي زندگي ايراني كه تمام نسل هاي گذشته را در قالب ز

 بي اعتمادي به افراد هر چند كم اما شروع به نضج مي كند و خودمدار. بوده را فرا مي گيرد
  .انيان جاي باز مي كندانگاري و خودخواهي در ادبيات زندگي روزمره اير

 

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  
 7.1 7.1 7.1 9 بي اعتماد به افراد اعتبار

 20.5 13.4 13.4 17 بهره برداري از عقالنيت ابزاري

 33.1 12.6 12.6 16 منزوي و تنها

 46.5 13.4 13.4 17 بي اعتماد به معيارهاي اخالقي

و برون گروهمعتقد به افراد درون   7 5.5 5.5 52.0 

 63.8 11.8 11.8 15 هويت پنهاني و خصوصي

 77.2 13.4 13.4 17 منفعت طلب و سودجو

 90.6 13.4 13.4 17 خودمدار انگار و خودخواه

 96.1 5.5 5.5 7 فريبكار

 100.0 3.9 3.9 5 آزادي خواه

  100.0 100.0 127 كل

 

تقريباً شاهد رشد دوبرابري مولفه هاي ، در فيلم هامون، همانگونه كه در جدول فوق مشهود است 
در اين دوره با شكل گيري هويت مدرن، . هستيممدرنيته و قوت گرفتن هويت مدرن در ايرانيان 

بدل منزوي و تنها اد به مثبت و منفي،سودجويي، تقسيم افرايرانيان كم و بيش با پنهانكاري،هويت 
  .شده و رفته رفته از حس اعتماد به ديگران فاصله مي گيرد و روز به روز بي اعتماد تر مي شود
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 فيلم چهارشنبه سوري
 

 درصد تجمعي درصد واقعي درصد فراواني  

 7.9 7.9 7.9 10 بي اعتماد به افراد اعتبار

 11.0 3.1 3.1 4 بهره برداري از عقالنيت ابزاري

تنهامنزوي و   3 2.4 2.4 13.4 

 17.3 3.9 3.9 5 بي اعتماد به معيارهاي اخالقي

 24.4 7.1 7.1 9 معتقد به افراد درون و برون گروه

 41.7 17.3 17.3 22 هويت پنهاني و خصوصي

 55.9 14.2 14.2 18 منفعت طلب و سودجو

 76.4 20.5 20.5 26 خودمدار انگار و خودخواه

 82.7 6.3 6.3 8 فريبكار

 100.0 17.3 17.3 22 آزادي خواه

  100.0 100.0 127 كل

  
فيلم چهارشنبه سوري،شاهد آن هستيم كه روحيه خودخواهي و خودمدارا  مطابق جدول فوق، در

نگاري ايرانيان بيش از پيش رشد يافته و بخشي از هويت آنان را پنهانكاري و زندگي خصوصي و 
مولفه هايي چون فريبكاري همچنان درصد پايين تري را به خود با اين حال . فردي شكل مي دهد

اختصاص داده اند چرا كه ايرانيان هنوز به طور كامل مولفه هاي مدرنيته را نپذيرفته و بخشي از مولفه 
در اين زمان همچنين شاهد رشد چشمگير .هاي سنتي در تار و پود هويت آنان تنيده شده است

  .هستيم 70و  60ان به نسبت دهه هاي روحيه آزادي خواهي ايراني
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  توزيع فراواني و درصد مقوالت دال برهويت سنتي ومدرن

 )در فيلمهاي  مادر،هامون وچهارشنبه سوري(

 

 ��ارد �� 

	 ا��
	ر � �� 

 در�� ��اوا�� در�� ��اوا�� در�� ��اوا�� 

فراواني و درصد هويت 

 سنتي و مدرن
42 33.1% 85 66.9% 127 100.0% 

 جدول دوبعدي هويت سنتي و مدرن در فيلم مادر

 هويت مدرن در فيلم مادر  

 كل

  

بي اعتمادي به 
 افراد

بهره برداري از 
عقالنيت 
 ابزاري

منزوي و 
 تنها

منفعت 
طلب و 
 سودجو

خودمدارانگار 
 و خودخواه

سنتي  هويت
 در فيلم مادر

%28.6    %63.6 %100.0 شان و منزلت انتسابي  

دريافت كننده باورهاي سنتي از نسلهاي 
 پيشين

 
36.4% 100.0% 80.0% 

 
40.5%  

%31.0 %100.0 %20.0    متجانس با رسوم و سنت ها  

%100 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 كل  

 

 آزمون خي دو 

 

 در�� �زاد� ا��
	ر

Asymp. Sig. 

(٢-sided) 

Pearson Chi-Square ٦٤.٢٤١a ٠٠٠. ٨ 

Likelihood Ratio ٠٠٠. ٨ ٧١.٨٨٤ 

Linear-by-Linear 

Association 
٠٠٠. ١ ٣١.٦٩٦ 

N of Valid Cases ٤٢   

a. ١٥ cells (١٠٠.٠%) have expected count less than ٥. The minimum 

expected count is ١.٤٣. 
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، رابطه معناداري ميان هويت سنتي و مدرن در فيلم مادر برقرار نمي باشد چرا كه مطابق جداول فوق
حدت بيشتري برخوردار بوده و جايگاه  هويت سنتي ايرانيان از شدت و) 60دهه (در اين برهه زماني

 .خاصي را به خود اختصاص داده است
 

 جدول دوبعدي هويت سنتي و مدرن در فيلم هامون

 ه�-, ��رن در �+*( ه	��ن  

�� 

.� ا��/	د� .�   

 ا��اد

.0�1 .�دار� از 

 ��34+, ا.2ار�

هويت سنتي در 
 فيلم هامون

 %٥٥.٦ %١١.١ %١٠٠.٠ �627, ا��5	.�

در-	�, �0�77 .	وره	� 78�� از 

9+:+; �	1*5� 

 
١٦.٧ %٣٣.٣% 

<-2+�	�� �-	5� �. �4�=�  ٢٧.٨ %٥٥.٦% 

�� ١٠٠.٠ %١٠٠.٠ %١٠٠.٠% 

 


ز��ن �� دو 

 

 در�� �زاد� ا��
	ر

Asymp. Sig. 

(٢-sided) 

Pearson Chi-Square ١٤.٤٠٠a ٠٠١. ٢ 

Likelihood Ratio ٠٠٠. ٢ ١٨.٤٥٢ 

Linear-by-Linear 

Association 
٠٠٢. ١ ٩.٣١٩ 

N of Valid Cases ١٨   

a. ٤ cells (٦٦.٧%) have expected count less than ٥. The minimum 

expected count is ١.٥٠. 

اداري ميان هويت سنتي و مدرن در فيلم هامون برقرار مي باشد   نمطابق جداول فوق، رابطه مع
)sig= 0/001  ر كنار اعتقاد به هنجارها و چرا كه در اين برهه زماني ايرانيان د) 01/0يا كمتر از

طور نسبي با مظاهر مدرنيته آشنايي يافته و در حقيقت در بستري از سنت و مدرنيته ارزشهاي سنتي ب
  .به سر مي برند
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 ��ارد �� 

 �� �+2ان �	 ا��
	ر 

 در�� ��اوا�� در�� ��اوا�� در�� ��اوا�� 

ه�-, 78�� و ��رن در �+*( 

 ?1	ر<7
� �8ر�
١٠٠.٠ ١٢٧ %٩١.٣ ١١٦ %٨.٧ ١١% 

 جدول دوبعدي هويت سنتي و مدرن در فيلم چهارشنبه سوري

 ه�-, ��رن در �+*( ?1	ر<7
� �8ر�  

�� 

.� ا��/	د� .�   

 ا��اد

.0�1 .�دار� از 

 ��34+, ا.2ار�

ه�-, 78�� در �+*( 

�1<7
� �8ر�? 

ا��5	.��627,   ٥٤.٥  %٦٠.٠% 

��B	�A .	 ر�8م و 78�1	� 

�
 �Cه
٢٠.٠% 

 
١٨.٢% 

 %٢٧.٣ %١٠٠.٠ %٢٠.٠ �4+� .� .	-�ه	 و �
	-�ه	� 78��

�� ١٠٠.٠ %١٠٠.٠ %١٠٠.٠% 


ز��ن �� دو 

 

 در�� �زاد� ا��
	ر

Asymp. Sig. 

(٢-sided) 

Pearson Chi-Square ٢.٩٣٣a ٢٣١. ٢ 

Likelihood Ratio ٢٣٧. ٢ ٢.٨٨٣ 

Linear-by-Linear 

Association 
١٧٤. ١ ١.٨٥٢ 

N of Valid Cases ١١   

a. ٥ cells (٨٣.٣%) have expected count less than ٥. The minimum 

expected count is .١٨. 

مطابق جداول فوق، رابطه معتاداري ميان هويت سنتي و مدرن در فيلم چهارشنبه سوري برقرار 
و ثانياً در اين برهه زماني رشد عقالنيت ) است 01/0يا بيشتر از   =231/0sig(چرا كه اوالً نمي باشد 

ابزاري و بي اعتمادي در ميان ايرانيان سرعت گرفته و از اين رو جايگاه چنداني براي منزلتهاي 
  .انتسابي و تجانس با رسوم و سنت ها و تقيد به بايدها و نبايدهاي سنتي باقي نمي ماند
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  :مقوالت دال بر جامعه پذيري در فيلم ها -

  :نمايش سازگاري افراد با شيوه هاي پذيرفته شده ي سازمان اجتماعي) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

عدم سازگاري با شيوه هاي مورد پذيرش اجتمـاعي و رشـد فرديـت و ايجـاد     ) 2

  :هيات خاص انساني

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  توزيع فراواني و درصدمقوالت دال بر جامعه پذيري

 )درفيلمهاي  مادر،هامون وچهارشنبه سوري(


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٢٥ ٢٢ ٢٠ ا��
	ر 

	� ١٠٢ ١٠٥ ١٠٧ 

 ���� ��در

واD=�در��  در�� ��اوا��    �=/BE در�� 

8	زF	ر� ا��اد .	 8	ز�	ن  ا��
	ر
  ا��/	��

٧٥.٠ ٧٥.٠ ١١.٨ ١٥ 

8	زF	ر� .	 <+�0 ه	� ا��/	�� 
 و ر<� ��د-,

١٠٠.٠ ٢٥.٠ ٣.٩ ٥ 

�� ١٠٠.٠ ١٥.٧ ٢٠  

	�  ٨٤.٣ ١٠٧   

�� ١٠٠.٠ ١٢٧   
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 8/11(سنتي هستيم شاهد شدت و حدت جامعه پذيري از نوع مطابق جدول فوق، در فيلم مادر 

 60و با وجود جامعه پذيري از نوع مدرن آن به ميزان كمتري آن را در زندگي دهه ) درصد

  ).درصد 9/3.( ايرانيان مي بينيم
 ���� ه���ن

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

8	زF	ر� ا��اد .	 8	ز�	ن  ا��
	ر
 ا��/	�� 

١٣.٦ ١٣.٦ ٢.٤ ٣ 

ا��/	�� 8	زF	ر� .	 <+�0 ه	� 
 و ر<� ��د-,

١٠٠.٠ ٨٦.٤ ١٥.٠ ١٩ 

�� ١٠٠.٠ ١٧.٣ ٢٢  

	�  ٨٢.٧ ١٠٥   

�� ١٠٠.٠ ١٢٧   

 

) درصد 15(مطابق جدول فوق،در فيلم هامون شاهد پيشي گرفتن جامعه پذيري از نوع مدرن

  ).درصد4/2(به سنتي هستيم 
 ���� ���ر���� ��ر�

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

8	زF	ر� ا��اد .	 8	ز�	ن  ا��
	ر
 ا��/	�� 

٦٤.٠ ٦٤.٠ ١٢.٦ ١٦ 

8	زF	ر� .	 <+�0 ه	� ا��/	�� 
 و ر<� ��د-,

١٠٠.٠ ٣٦.٠ ٧.١ ٩ 

�� ١٠٠.٠ ١٩.٧ ٢٥  

	�  ٨٠.٣ ١٠٢   

�� ١٠٠.٠ ١٢٧   

 

جامعه نوعي سازگاري افراد با هر دو نوع مطابق جدول فوق،در فيلم چهارشنبه سوري، شاهد 

به مدد عقالنيت ابزاري، هر آنجا  80به عبارتي ايراني دهه . هستيم سنتيو  پذيري از نوع مدرن

كه مولفه هاي مدرنيته را همسو با اهداف و آرمانهايش ببيند از آنها تبعيت مي كند و هر زمان كه 

  .مولفه هاي سنت را براي پيشبرد اهدافش مناسب تشخيص داد از آن ها استفاده مي كند
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  :مقوالت دال بر مدرنيته در فيلم ها -

  :كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي در ميان افراد) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :توجه به فرهنگ هاي سنتي و انتقاد از آن) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :نتهاي پيشين توسط سنت هاي جديداصالح س) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :وجود نوعي عقالنيت ابزاري در زندگي روزمره) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :تنها و منزوي بودن شهروندان جامعه) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :عدم وجود معيار قطعي اخالقي و بي معنا بودن همه چيز) 6

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :وجود نوعي دوگانگي ميان ارزش ها و واقعيت ها) 7

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :دروغ گو، فريبكار و ضعيف شهروندان) 8

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :محوريت ارضاء عاليق و منافع شخصي  در روابط بين فردي) 9

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :قالبيتالش براي تمايز خود از ديگران و ايجاد هويت شخصي كامالً ) 10

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :درنظرگرفتن هويت اجتماعي بعنوان خاصل توافق ياعدم توافق ميان افراد) 11

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :فردبي اهميتي نقش هاي مردانه و زنانه و اهميت رضايت خودمحورانه ) 12

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :تغيير پيوسته ي سبك زندگي) 13

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :توجه و تاكيد بر آزادي به عنوان پيشتاز سنت مدرن جامعه) 14

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(سوريفيلم چهارشنبه  •

  :تفاوت سبك زندگي طبقه مدرن با طبقه سنتي جامعه) 15

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :تاكيد بر روابط مبتني بر سود و زيان و روابط حساب شده) 16

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  

 

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٧٦ 

 

  مقوالت دال بر مدرنيتهتوزيع فراواني و درصد 

 )درفيلمهاي  مادر،هامون وچهارشنبه سوري(

 


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٧١ ٨١ ٦١ ا��
	ر 

	� ٥٦ ٤٦ ٦٦ 

 

 

 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٨.٢ ٨.٢ ٣.٩ ٥ �	هH ا��/	د ��G+9 ا��
	ر

 ١٤.٨ ٦.٦ ٣.١ ٤ ا�3ح 78�1	

 ٣٢.٨ ١٨.٠ ٨.٧ ١١ ��34+, ا.2ار�

 ٤٧.٥ ١٤.٨ ٧.١ ٩ 17E	 و �27و� .�دن

�JK> L-3� ء	N٦٧.٢ ١٩.٧ ٩.٤ ١٢ ار 

.� اه/+�� �1:4	� ��دا�� و 
 ز�	��

٧٥.٤ ٨.٢ ٣.٩ ٥ 

�Fز�� ��8�+; �++=E ٩٣.٤ ١٨.٠ ٨.٧ ١١ 

�Fز�� <
 ١٠٠.٠ ٦.٦ ٣.١ ٤ PE	وت 8

�� ١٠٠.٠ ٤٨.٠ ٦١  

	�  ٥٢.٠ ٦٦   

�� ١٠٠.٠ ١٢٧   

 

در فيلم مادر شاهد كمترين بروز و ظهور مولفه هاي مدرنيته هستيم چنانچه در جدول فوق آمده،   
باالترين مولفه . را تا حدودي مي توان حس كرد 60هر چند كه گرماي آن بر تن زندگي ايراني دهه 

فيلم مادر نيز شاهد آنيم ارضاء عاليق شخصي افراد وآغاز تغيير مدرنيته در اين برهه زماني چنانچه در 
در اين زمان ايرانيان با پديده عقالنيت ابزاري به عنوان اصلي ترين . در سبك زندگي ايرانيان است

اما با اين وجود، ظواهر زندگي سنتي و  .ارمغان مدرنيته در راه نيل به اهداف خود آشنايي مي يابند
از چنان جايگاهي در زندگي روزمره ايرانيان برخوردار است كه جاي عرض اندام  آداب و رسوم آن

  .چنداني براي مدرنيته فراهم نيست

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٢٧٧ 

 

 ���� ه���ن

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢.٥ ٢.٥ ١.٦ ٢ �	هH ا��/	د ا��
	ر

��78 �	1Q7د از ��ه	4�١٦.٠ ١٣.٦ ٨.٧ ١١ ا� 

 ٢٤.٧ ٨.٦ ٥.٥ ٧ ��34+, ا.2ار�

 ٣٢.١ ٧.٤ ٤.٧ ٦ 17E	 و �27و� .�دن

�D3ا� �	ره	٣٥.٨ ٣.٧ ٢.٤ ٣ ��م و��د �=+ 

�Q�	F٤٤.٤ ٨.٦ ٥.٥ ٧ و��د ���� دو 

�QRر و درو	S
-�� ٥٣.١ ٨.٦ ٥.٥ ٧ 

�JK> L-3� ء	N٦٥.٤ ١٢.٣ ٧.٩ ١٠ ار 

 ٧٢.٨ ٧.٤ ٤.٧ ٦ E/	-2 ��د از د-�Qان

 ٧٤.١ ١.٢ ٨. ١ ���E .� ه�-, ا��/	��

.� اه/+�� �1:4	� ��دا�� و 
 ز�	��

٨٢.٧ ٨.٦ ٥.٥ ٧ 

�Fز�� ��8�+; �++TE ٨٥.٢ ٢.٥ ١.٦ ٢ 

 ٨٨.٩ ٣.٧ ٢.٤ ٣ E	�+� .� �زاد�

�Fز�� <
 ٩١.٤ ٢.٥ ١.٦ ٢ PE	وت 8


��7 .� �8د و ز-	ن� U.١٠٠.٠ ٨.٦ ٥.٥ ٧ روا 

�� ١٠٠.٠ ٦٣.٨ ٨١  

	�  ٣٦.٢ ٤٦   

�� ١٠٠.٠ ١٢٧   

 

چنانچه در جدول فوق آمده، در فيلم هامون شاهد آغاز نخستين انتقادها از فرهنگ هاي سنتي و    
در اين برهه زماني همچنين ايرانياني . جوانه زدن شك و ترديد در صحت اين قبيل فرهنگ ها هستيم

ق شخصي را كه در سفر گذار از سنت به مدرنيته گامي فراتر نهاده اند هواي ارضاء هرچه بيشتر عالي
در اين زمان توجه به هويت اجتماعي در ميان ايرانيان به پايين ترين حد خود . در سر مي پرورانند

  .نزول مي كند و توجه عمده بر هويت فردي مبذول مي گردد
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 ���� ���ر���� ��ر�

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ١٤.١ ١٤.١ ٧.٩ ١٠ �	هH ا��/	د ا��
	ر

��78 �	1Q7د از ��ه	4�٢١.١ ٧.٠ ٣.٩ ٥ ا� 

 ٢٦.٨ ٥.٦ ٣.١ ٤ ��34+, ا.2ار�

 ٣١.٠ ٤.٢ ٢.٤ ٣ 17E	 و �27و� .�دن

�D3ا� �	ره	٣٥.٢ ٤.٢ ٢.٤ ٣ ��م و��د �=+ 

�Q�	F٣٨.٠ ٢.٨ ١.٦ ٢ و��د ���� دو 

�QRر و درو	S
-�� ٤٣.٧ ٥.٦ ٣.١ ٤ 

�JK> L-3� ء	N٤٧.٩ ٤.٢ ٢.٤ ٣ ار 

 ٥٢.١ ٤.٢ ٢.٤ ٣ E/	-2 ��د از د-�Qان

 ٥٤.٩ ٢.٨ ١.٦ ٢ ���E .� ه�-, ا��/	��

.� اه/+�� �1:4	� ��دا�� و 
 ز�	��

٦٣.٤ ٨.٥ ٤.٧ ٦ 

�Fز�� ��8�+; �++TE ٨٠.٣ ١٦.٩ ٩.٤ ١٢ 

 ٨٤.٥ ٤.٢ ٢.٤ ٣ E	�+� .� �زاد�

�Fز�� <
 ٨٧.٣ ٢.٨ ١.٦ ٢ PE	وت 8


��7 .� �8د و ز-	ن� U.١٠٠.٠ ١٢.٧ ٧.١ ٩ روا 

�� ١٠٠.٠ ٥٥.٩ ٧١  

	�  ٤٤.١ ٥٦   

�� ١٠٠.٠ ١٢٧   

 

روند صعودي كاهش اعتماد ميان چنانچه در جدول فوق آمده، در فيلم چهارشنبه سوري شاهد    
تغيير سبك زندگي، بي اهميتي نقشهاي مردانه و زنانه، فريبكاري و دروغگويي با افراد جامعه، 

، 80در اين زمان كه مصادف است با دهه . ميان ديگر مولفه هاي مدرنيته هستيمباالترين درصد از 
مطابق جدول فوق در فيلم  شاهد شكل گيري فرهنگ تمايز خود از ديگران در ميان ايرانيان هستيم كه

  .چهارشنبه سوري نيز به وفور به چشم مي خورد
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٢٧٩ 

 

  :مولفه هاي دال بر تعامل سنت و مدرنيته در فيلم ها -

  :هاي مذهبي در عين پرداختن به زندگي مدرندرگيري و تجانس با رسوم و سنت) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :در نظر گرفتن سنت به عنوان متفرعات ادبيات و بازشناسي سنت با سنت) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :توجه به خود در عين مالحظه ي ديگران) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :فرهنگي -جامعه پذيري و سازگاري افراد با محيط اجتماعي) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :رفتار كردن به گونه اي كه خوشايند ديگران باشد) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  توزيع فراواني و درصد مقوالت دال بر تعامل سنت و مدرنيته

 )در فيلمهاي  مادر،هامون و چهارشنبه سوري(

 


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٢٢ ٢٨ ٧٠ ا��
	ر 

�	  ٦٢ ٥٦ ١٤ 

 

 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٠.٠ ٢٠.٠ ١٦.٧ ١٤ BE	�A .	 78, ه	 ا��
	ر

 ٤٧.١ ٢٧.١ ٢٢.٦ ١٩ .	ز<7	�8 78, .	 78,

 �. ���E 9+� د در�� �. ���E
 د-�Qان

٦٢.٩ ١٥.٧ ١٣.١ ١١ 

�	�=� ;C-�� و 8	زF	ر� .	 
U+V� 

٨٤.٣ ٢١.٤ ١٧.٩ ١٥ 

ر��	ر ��<	-�7 د-�Qانا�B	م   ١٠٠.٠ ١٥.٧ ١٣.١ ١١ 

�� ١٠٠.٠ ٨٣.٣ ٧٠  

	�  ١٦.٧ ١٤   

�� ١٠٠.٠ ٨٤   

شاهد نوعي مدارا و تعامل سنت با  مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم مادر نيز شاهد آنيم   
، فرد همپاي توجه به خود 60در زندگي روزمره ايرانيان طي دهه . مظاهر تازه تولد يافته مدرنيته ايم

در عين سازگاري با مظاهر مدرنيته سعي در انجام اعمال و رفتاري دارد كه . به ديگران نيز توجه دارد
اين برهه زماني شاهد باالترين ميزان تعامل ميان سنت و از اين رو در . خوشايند ديگران نيز باشد

  .مدرنيته در زندگي روزمره ايرانيان هستيم
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 ���� ه���ن

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٣٥.٧ ٣٥.٧ ١١.٩ ١٠ BE	�A .	 78, ه	 ا��
	ر

 ٧٥.٠ ٣٩.٣ ١٣.١ ١١ .	ز<7	�8 78, .	 78,

 �. ���E 9+� د در�� �. ���E

 د-�Qان
٨٢.١ ٧.١ ٢.٤ ٢ 

�	�=� ;C-�� و 8	زF	ر� .	 

U+V� 
٩٢.٩ ١٠.٧ ٣.٦ ٣ 

 ١٠٠.٠ ٧.١ ٢.٤ ٢ ر��	ر ��<	-�7 د-�Qان

�� ١٠٠.٠ ٣٣.٣ ٢٨  

	�  ٦٦.٧ ٥٦   

�� ١٠٠.٠ ٨٤   

 

ديگر از نوع تعامل ميان سنت و مدرنيته مي بينيم مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم هامون    
  .كاهش مي يابد)درصد 4/2(ديگران به حداقل ميزانر خوشايندانجام رفتا.خبري در ميان نيست 60دهه

توجه به خود در عين توجه به ديگران هم كاهش مي يابد و به نوعي فرد بيشتر به خود توجه ميكند 
سنتهاي پيشين سنتهاي جديد كه رهاورد مدرنيته اند با در اين برهه زماني همچنين . تا به ديگران

  .بازشناسي مي شوند

���� ���ر���� ��ر�   

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٩.١ ٩.١ ٢.٤ ٢ BE	�A .	 78, ه	 ا��
	ر

 ٢٧.٣ ١٨.٢ ٤.٨ ٤ .	ز<7	�8 78, .	 78,

 �. ���E 9+� د در�� �. ���E

 د-�Qان
٥٩.١ ٣١.٨ ٨.٣ ٧ 

�	�=� ;C-�� و 8	زF	ر� .	 

U+V� 
١٠٠.٠ ٤٠.٩ ١٠.٧ ٩ 

  ١٠٠.٠ ٢٦.٢ ٢٢ ر��	ر ��<	-�7 د-�Qان

	�  ٧٣.٨ ٦٢   

�� ١٠٠.٠ ٨٤   
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مي بينيم تعامل ميان سنت و مدرنيته به مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم چهارشنبه سوري 
درصد  4/2به  60درصد دهه  7/16كمترين ميزان تقليل مي يابد به نحوي كه تجانس با سنت ها از 

در اين برهه زماني بازشناسي سنت ها توسط سنت هاي ديگر هم از سرعت . تقليل مي يابد 80 دهه
به كمترين ميزان بهره گيري از مظاهر سنت بسنده مي كند آن هم در  80مي افتد چرا كه ايراني دهه 

مولفه ها در اين برهه زماني ايرانيان به سرعت با . قالبهاي مدرن و فانتزي نه به شكل و شمايل سنتي
  .و دستاوردهاي مدرنيته اخت شده و به عبارتي پذيراي جامعه اي مدرن مي شوند

 

  :مقوالت دال بر تقابل سنت و مدرنيته در فيلم ها -

  :غم از دست دادن سنت ها) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :سرمايه داري و شيفتگي به آنرشد نوعي نظام طبقاتي بورژوازي و روحيه ) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :تغيير پيوسته ي زندگي) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :تفاوت سبك زندگي طبقه مدرن با طبقه سنتي) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(سوري فيلم چهارشنبه •

  :انتقاد از فرهنگ هاي سنتي) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :از ميان رفتن اعتماد ميان افراد و گسترش بي اعتمادي) 6

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :چيزاز ميان رفتن معناي زندگي و بي معنا بودن همه ) 7

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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٢٨٤ 

 

  :وجود دوگانگي ميان ارزش ها و واقعيت ها) 8

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :عنوان افراد منفيافراد مثبت و افراد برون گروه بعنوان نگاه به افراد درون گروه ب)9

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :هر چه خصوصي تر شدن گفتمان و فرسودن شالوده هاي مدني) 10

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  توزيع فراواني و درصدمقوالت دال بر تقابل سنت و مدرنيته

  )در فيلمهاي  مادر،هامون وچهارشنبه سوري(

 


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٧٥ ٥٨ ٤٠ ا��
	ر 

	� ٩ ٢٦ ٤٤ 

 

 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٥.٠ ٢٥.٠ ١١.٩ ١٠ R( از د8, دادن 78, ه	 ا��
	ر

 ٤٠.٠ ١٥.٠ ٧.١ ٦ ر<� �X	م .�رژواز�

�Fز�� <
8 �++TE ٦٧.٥ ٢٧.٥ ١٣.١ ١١ 


�4 ��رن G �Fز�� YPE	وت 8
��78 	. 

٧٧.٥ ١٠.٠ ٤.٨ ٤ 

 ٩٠.٠ ١٢.٥ ٦.٠ ٥ 5F��ش .� ا��/	د�

 ١٠٠.٠ ١٠.٠ ٤.٨ ٤ دوF	��Q ارزش ه	 و واD=+, ه	

�� ١٠٠.٠ ٤٧.٦ ٤٠  

	�  ٥٢.٤ ٤٤   

�� ١٠٠.٠ ٨٤   

    
واقع تقابل به آن معنا  به 60طي دهه مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم مادر نيز شاهد آنيم  

ان قوت و به عبارت ديگر سنت ها و مولفه هاي سنتي از چن. ميان سنت و مدرنيته وجود نداشته است
همانگونه كه در جدول فوق . زدكه مولفه هاي مدرنيته در كنار آن رنگ مي بااعتباري برخوردار است 

. سنتهاي قديمي نيز به چشم مي خوردپيداست در اين زمان حتي نوعي غم از دست دادن برخي  نيز 
در اين زمان به واسطه . اما باز با اين حال شاهد شروع تغيير سبك زندگي در اين برهه از زمان هستيم

سنتها و ارزشهاي اخالقي هنوز نرخ بي اعتمادي آنچنان باال نرفته و نظام سرمايه داري هم از رشد 
  .چنداني برخوردار نگرديده است
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ه���ن����   

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٥.٩ ٢٥.٩ ١٧.٩ ١٥ R( از د8, دادن 78, ه	 ا��
	ر

 ٣٧.٩ ١٢.١ ٨.٣ ٧ ر<� �X	م .�رژواز�

�Fز�� <
8 �++TE ٤١.٤ ٣.٤ ٢.٤ ٢ 


�4 ��رن G �Fز�� YPE	وت 8
��78 	. 

٥٣.٤ ١٢.١ ٨.٣ ٧ 

 ٥٥.٢ ١.٧ ١.٢ ١ ا��4	د از ��ه7] ه	� 78��

 ٦٣.٨ ٨.٦ ٦.٠ ٥ 5F��ش .� ا��/	د�

 ٦٩.٠ ٥.٢ ٣.٦ ٣ .� �=7	 .�دن ه/� ?+2

 ٧٧.٦ ٨.٦ ٦.٠ ٥ دوF	��Q ارزش ه	 و واD=+, ه	

54E+( ا��اد .� درون �Fو0 و 
 .�ون �Fو0

٨٩.٧ ١٢.١ ٨.٣ ٧ 

 ١٠٠.٠ ١٠.٣ ٧.١ ٦ ��E ���J <�ن PF�/	ن

�� ١٠٠.٠ ٦٩.٠ ٥٨  

	�  ٣١.٠ ٢٦   

�� ١٠٠.٠ ٨٤   

 

با شدت گرفتن به واقع  70نيز شاهد آنيم طي دهه ول فوق، همانطور كه در فيلم هامون مطابق جد  
به معناي واقعي كلمه آغاز ميان سنت و مدرنيته  تقابلتغيير سبك زندگي ايرانيان مي توان گفت كه 

ي طبقه مدرن سطح زندگ، تفاوت )درصد 1/12(اين تقابل با گسترش انتقاد از فرهنگ هاي سنتي . شد
) درصد 1/12(شيفتگي مزمن به آنرشد نظام سرمايه داري و شكل گيري نوعي ،)درصد 1/12(با سنتي

ميان ايرانيان شكل تازه اي به خود گرفت كه با خصوصي تر شدن گفتمان افراد رنگ و بوي تازه در 
  .اي به خود گرفت
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 ���� ��� ���� ��ر�

واD=�در��  در�� ��اوا��    �=/BE در�� 

 ٦.٧ ٦.٧ ٦.٠ ٥ R( از د8, دادن 78, ه	 ا��
	ر

 ١٨.٧ ١٢.٠ ١٠.٧ ٩ ر<� �X	م .�رژواز�

�Fز�� <
8 �++TE ٣٢.٠ ١٣.٣ ١١.٩ ١٠ 


�4 ��رن G �Fز�� YPE	وت 8

��78 	. 
٤٨.٠ ١٦.٠ ١٤.٣ ١٢ 

 ٥٤.٧ ٦.٧ ٦.٠ ٥ ا��4	د از ��ه7] ه	� 78��

 ٦٨.٠ ١٣.٣ ١١.٩ ١٠ 5F��ش .� ا��/	د�

 ٧٢.٠ ٤.٠ ٣.٦ ٣ .� �=7	 .�دن ه/� ?+2

 ٨١.٣ ٩.٣ ٨.٣ ٧ دوF	��Q ارزش ه	 و واD=+, ه	

54E+( ا��اد .� درون �Fو0 و 

 .�ون �Fو0
٩٠.٧ ٩.٣ ٨.٣ ٧ 

 ١٠٠.٠ ٩.٣ ٨.٣ ٧ ��E ���J <�ن PF�/	ن

�� ١٠٠.٠ ٨٩.٣ ٧٥  

	�  ١٠.٧ ٩   

�� ١٠٠.٠ ٨٤   

 

به واقع با  80مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم چهارشنبه سوري نيز شاهد آنيم طي دهه    
، انتقاد وسيع از فرهنگهاي سنتي، اختالف سطح ايرانيانگسترش بي اعتمادي در ميان شدت گرفتن 

ه در زندگي افراد جامعه و ايجاد دوگانگي ميان ارزش ها و واقعيت ها، به تقابل ميان سنت و مدرنيت
شدت و حدت اين تقابل گاه به حدي است كه مطابق جدول فوق  .بيشتر دامن زده شد ايران هر چه 

به ميزان بااليي ايرانيان به تقسيم افراد درون گروه و مثبت و افراد منفي و برون گروه و تفكيك آن دو 
ه يك فرهنگ غالب از هم در زندگي روزمره ي خود مبادرت مي كنند تا جايي كه به تدريج آن را ب

  .بدل ساخته اند كه اصطالحاً بدان فرهنگ خودي و ناخودي گفته مي شود
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  :مقوالت دال بر انتقاد از مدرنيته در فيلم ها -

  :وجود نوعي خودپسندي و خودخواهي در افراد) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :فراعقلي در افرادوجود نوعي آزادي خواهي ) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :خصوصي شدن گفتمان و فرسودن شالوده هاي عمومي) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :نوستالژي فراگير به گذشته و حسرت آن را خوردن) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2دك(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :عدم افزايش منافع در روابط ميان فردي) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :محدوديت آزادي انسان به واسطه ي عقالني شدن) 6

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  دال بر انتقاد از مدرنيته توزيع فراواني و درصد مقوالت

 )در فيلمهاي  مادر،هامون وچهارشنبه سوري(


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ١١٥ ٨١ ٢٩ ا��
	ر 

	� ٠ ٣٤ ٨٦ 

 
 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ١٧.٢ ١٧.٢ ٤.٣ ٥ ��د;��75 و ��د��اه� ا��
	ر

�E ���J� ن	/�PF ن�>  ٤٨.٣ ٣١.٠ ٧.٨ ٩ 

�+F6\� ��ا	�٨٢.٨ ٣٤.٥ ٨.٧ ١٠ ��8 

 ١٠٠.٠ ١٧.٢ ٤.٣ ٥ ��م ا�2ا-H �7	�[ �+	ن ��د�

�� ١٠٠.٠ ٢٥.٢ ٢٩  

	�  ٧٤.٨ ٨٦   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

 

به تازگي  60مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم مادر نيز شاهد آنيم از آنجا كه طي دهه      
جرقه هاي تولد مدرنيته در ايران زده مي شد و هنوز مظاهر و مولفه هاي آن جنبه همگاني و فراگير 
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پيدا نكرده بود از اين رو حساسيت و تنش جدي هم ميان اين دو وجود نداشته و به چشم نمي 
تنها انتقاد اساسي كه در اين دوره وجود داشته و مي توان بدان اشاره كرد وجود و حضور . خورد

حس نوستالژي فراگيري است كه نسبت به گذشته هاي دور و آداب و سنت آن روزگار وجود داشته 
  .است

 ���� ه���ن

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٨.٤ ٢٨.٤ ٢٠.٠ ٢٣ ��د;��75 و ��د��اه� ا��
	ر

 ٤٦.٩ ١٨.٥ ١٣.٠ ١٥ �زاد� ��اه� ��ا�4*�

 ٥٤.٣ ٧.٤ ٥.٢ ٦ ��E ���J <�ن PF�/	ن

�+F6\� ��ا	�٧٢.٨ ١٨.٥ ١٣.٠ ١٥ ��8 

 ٨٧.٧ ١٤.٨ ١٠.٤ ١٢ ��م ا�2ا-H �7	�[ �+	ن ��د�

 ١٠٠.٠ ١٢.٣ ٨.٧ ١٠ ��Vود-, �زاد� ا��اد �	�=�

�� ١٠٠.٠ ٧٠.٤ ٨١  

	�  ٢٩.٦ ٣٤   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

  
به تدريج صداي  70مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم هامون نيز شاهد آنيم طي دهه 

مطابق جدول فوق در اين برهه زماني،  .انتقادها عليه مدرنيته و مولفه هاي آن شنيده و ديده مي شود
ميان افراد از جمعي به فردي ، گفتمان نوستالژي فراگيرتري از قبل نسبت به گذشته به چشم مي خورد

آزادي خواهي فراعقلي شكل مي گيرد كه خود نهايتاً . مبدل شده و هرچه بيشتر خصوصي مي شوند
  .به خودبيگانگي افراد جامعه منتج مي گردد

 

 ���� ���ر���� ��ر�

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٤.٣ ٢٤.٣ ٢٤.٣ ٢٨ ��د;��75 و ��د��اه� ا��
	ر

 ٤٤.٣ ٢٠.٠ ٢٠.٠ ٢٣ �زاد� ��اه� ��ا�4*�

 ٥٠.٤ ٦.١ ٦.١ ٧ ��E ���J <�ن PF�/	ن

�+F6\� ��ا	�٦٢.٦ ١٢.٢ ١٢.٢ ١٤ ��8 

 ٨٠.٩ ١٨.٣ ١٨.٣ ٢١ ��م ا�2ا-H �7	�[ �+	ن ��د�

 ١٠٠.٠ ١٩.١ ١٩.١ ٢٢ ��Vود-, �زاد� ا��اد �	�=�

�� ١٠٠.٠ ١٠٠.٠ ١١٥  
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انتقادها عليه  80مطابق جدول فوق، همانطور كه در فيلم چهارشنبه سوري نيز شاهد آنيم طي دهه    
عمدتاً از اين بابت است كه افراد جامعه پي به عدم افزايش منافع ميان فردي با وجود رشد مدرنيته 

صف ايرانيان عمده منتقدين اين دوره از خودخواهي و خودمدارانگاري زايد الو. منافع فردي مي برند
  .انتقاد كرده اند كه روز به روز رو به تزايد مي گذارد

  :مقوالت دال بر مدرنيزاسيون در فيلم ها -

  :تاكيد بر مدرنيزاسيون به عنوان نيروي نهفته در بطن سنت) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :در حركت به سوي مدرنيزاسيون تاكيد برعدم توازن ابعاد مختلف جامعه) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  توزيع فراواني و درصدمقوالت دال بر مدرنيزاسيون

 )هاي  مادر، هامون وچهارشنبه سوري در فيلم(

 


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٣٩ ٢٨ ١٤ ا��
	ر 

	� ٧٦ ٨٧ ١٠١ 

 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٨.٦ ٢٨.٦ ٣.٥ ٤ ��ر�+2ا8+�ن �P1�� در 78, ا��
	ر

��م �Eازن �	�=� در ^��, .� 
 ��8 ��ر�+2ا8+�ن

١٠٠.٠ ٧١.٤ ٨.٧ ١٠ 

�� ١٠٠.٠ ١٢.٢ ١٤  

	^  ٨٧.٨ ١٠١   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

  
به نوعي مدرنيزاسيون نهفته در بطن  60طي دهه كه  شاهد آنيمدر فيلم مادر ول فوق، مطابق جد
رشد مي يابند اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است آن كه نوعي عدم توازن باال در سنت ها 

در همين برهه زماني است كه شاهد . حركت به سوي مدرنيزاسيون در ايران به چشم مي خورد
  .هستيمبه واسطه مدرنيزاسيون قشار مختلف جامعه شكل گيري واقعي اختالف طبقاتي ميان ا

 

 ���� ه���ن
 

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٤٦.٤ ٤٦.٤ ١١.٣ ١٣ ��ر�+2ا8+�ن �P1�� در 78, ا��
	ر

��م �Eازن �	�=� در ^��, .� 
 ��8 ��ر�+2ا8+�ن

١٠٠.٠ ٥٣.٦ ١٣.٠ ١٥ 

�� ١٠٠.٠ ٢٤.٣ ٢٨  

	�  ٧٥.٧ ٨٧   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   
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ل ميان شاهد نوعي تعاد 70مطابق جدول فوق، آنچنان كه در فيلم هامون نيز شاهد آنيم طي دهه 
. هاي ايراني و عدم توازن جامعه در حركت به سوي مدرنيزاسيون هستيممدرنيزاسيون نهفته در سنت

بيرون بيايد به عبارت ديگر هرچند ممكن است كه مولفه هاي مدرنيته از دل برخي سنت ها نيز 
اما درصد و درجه نيل به آن مولفه ها در ميان اقشار مختلف جامعه يكسان نيست و نوعي عدم 

آن را مي يون به چشم مي خورد كه مثال بارزدر حركت به سوي مدرنيزاس 70توازن باال طي دهه 
زدواج است توان در يكسان نبودن و متوازن نبودن حركت افراد جامعه ايران به سوي پديده سنتي ا

چرا كه امروزه در ايران اين پديده به اصطالح سنتي از دل مدرنيته برخواسته و براي نيل به آن بايد 
 .به سوي مدرنيزاسيون حركت كرد كه اين كار از توان بسياري از افراد جامعه خارج است

 

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٨.٢ ٢٨.٢ ٩.٦ ١١ ��ر�+2ا8+�ن �P1�� در 78, ا��
	ر

��م �Eازن �	�=� در ^��, .� 
 ��8 ��ر�+2ا8+�ن

١٠٠.٠ ٧١.٨ ٢٤.٣ ٢٨ 

�� ١٠٠.٠ ٣٣.٩ ٣٩  

	^  ٦٦.١ ٧٦   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

  
ظهور و شاهد  80مطابق جدول فوق، آنچنان كه در فيلم چهارشنبه سوري نيز شاهد آنيم طي دهه     

نهفته در سنت و در عوض شاهد سير صعودي عدم توازن جامعه در بروز كمترين ميزان مدرنيزاسيون 
  .يم كه اين خود نشان از گذار كامل ايران از سنت به مدرنيته داردحركت به سوي مدرنيزاسيون هست
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  :مقوالت دال بر ارتباطات سنتي در فيلم ها -

  :آنان نشانه هايي از فرورفتن انسان ها در دنياي ذهني افراد و هماهنگي با) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :تاكيد بر شناخت سنتي و انتسابي افراد) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :نمايش تاييد ديدگاه اكثريت توسط اقليت درترس آنان از انزواي اجتماعي) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(ن فيلم هامو •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :وجود نوعي تغيير الگوي زنانه و تطبيق آن با الگوهاي مردانه) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  توزيع فراواني و درصدمقوالت دال بر ارتباطات سنتي

  )در فيلمهاي  مادر، هامون وچهارشنبه سوري(

  


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٢٤ ٢٦ ٥٥ ا��
	ر 

	� ٩١ ٨٩ ٦٠ 

 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٥.٥ ٢٥.٥ ١٢.٢ ١٤ ه/	ه�Q7 .	 ا�Gا�+	ن ا��
	ر

 ٥٢.٧ ٢٧.٣ ١٣.٠ ١٥ <7	�, 78�� و ا��5	.� ا��اد

E	-+� د-�F	0 ا�`�-, از �Eس �Dار 
 9���Fدر ا�2وا  

٧٤.٥ ٢١.٨ ١٠.٤ ١٢ 

 ١٠٠.٠ ٢٥.٥ ١٢.٢ ١٤ TE++� ا�Q6ه	� ز�	�� .� ��دا��

�� ١٠٠.٠ ٤٧.٨ ٥٥  

	�  ٥٢.٢ ٦٠   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

ارتباطات سنتي ارتباطات غالب عي به نو 60مطابق جدول فوق، در فيلم مادر شاهد آنيم كه طي دهه   
اطرافيان و شناخت سنتي و انتسابي افراد گرفته تا تاييد ديدگاه از هماهنگي با . جامعه ايرانيان است

اكثريت از ترس قرار گرفتن در انزوا و تغيير الگوهاي زنانه به مردانه همه و همه نشان از حايز اهميت 
  .بودن ارتباطات مبتني بر اصول سنتي دارد

 ���� ه���ن

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٣.١ ٢٣.١ ٥.٢ ٦ ه/	ه�Q7 .	 ا�Gا�+	ن ا��
	ر

 ٦٥.٤ ٤٢.٣ ٩.٦ ١١ <7	�, 78�� و ا��5	.� ا��اد

E	-+� د-�F	0 ا�`�-, از �Eس �Dار 
 ��F�9 در ا�2وا

٨٨.٥ ٢٣.١ ٥.٢ ٦ 

 ١٠٠.٠ ١١.٥ ٢.٦ ٣ TE++� ا�Q6ه	� ز�	�� .� ��دا��

�� ١٠٠.٠ ٢٢.٦ ٢٦  

	�  ٧٧.٤ ٨٩   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   
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در باالترين ميزان و  شناخت سنتي و انتسابي افرادطابق جدول فوق، در فيلم هامون شاهد م
هماهنگي با اطرافيان در پايين ترين نرخ به نوعي ارتباطات سنتي ارتباطات غالب جامعه ايرانيان 

از از هماهنگي با اطرافيان و شناخت سنتي و انتسابي افراد گرفته تا تاييد ديدگاه اكثريت . است
ترس قرار گرفتن در انزوا و تغيير الگوهاي زنانه به مردانه همه و همه نشان از حايز اهميت بودن 

  .ارتباطات مبتني بر اصول سنتي دارد
 ���� ���ر���� ��ر�

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٩.٢ ٢٩.٢ ٦.١ ٧ ه/	ه�Q7 .	 ا�Gا�+	ن ا��
	ر

 ٦٦.٧ ٣٧.٥ ٧.٨ ٩ <7	�, 78�� و ا��5	.� ا��اد

E	-+� د-�F	0 ا�`�-, از �Eس �Dار 
 ��F�9 در ا�2وا

٨٧.٥ ٢٠.٨ ٤.٣ ٥ 

 ١٠٠.٠ ١٢.٥ ٢.٦ ٣ TE++� ا�Q6ه	� ز�	�� .� ��دا��

�� ١٠٠.٠ ٢٠.٩ ٢٤  

	^  ٧٩.١ ٩١   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

مطابق جدول فوق، در فيلم چهارشنبه سوري شاهد كاهش تغيير الگوهاي زنانه به مردانه و افزايش    
خواسته يا ناخواسته  80شهروند زمان دهه گرفتن در انزوا هستيم كه تاييدديدگاه اكثريت از ترس قرار

  .دچار و گرفتار آن مي شود
 

  :مقوالت دال بر ارتباطات مدرن در فيلم ها -

  :رابطه ضعيف، فريبكارانه و مملو از دروغ) 1

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :كاهش اعتماد طرفين و گسترش بي اعتمادي) 2

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :جدا زندگي كردن افراد از هم) 3

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :وجود رابطه ميان طبقه اجتماعي و هويت افراد) 4

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :تالش براي تمايز خود از ديگران و ايجاد هويت شخصي كامالً قالبي) 5

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •
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  :اهميت طبقه اجتماعي و تحصيالت براي نگهداشت رابطه )6

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

  :تاكيد بر روابط ميتني بر سود و زيان) 7

  )1كد(فيلم مادر  •

  )2كد(فيلم هامون  •

 )3كد(فيلم چهارشنبه سوري •

 

 

 

  توزيع فراواني و درصد مقوالت دال بر ارتباطات مدرن

  )در فيلمهاي  مادر، هامون وچهارشنبه سوري(


��ر ��� 

 �+*( ?1	ر<7
� �8ر� �+*( ه	��ن �+*( �	در  

 ٣٢ ٣٧ ٢٠ ا��
	ر 

	� ٨٣ ٧٨ ٩٥ 

 ���� ��در

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  

 ٢٥.٠ ٢٥.٠ ٤.٣ ٥ �	هH ا��/	د ا��
	ر

 ٧٠.٠ ٤٥.٠ ٧.٨ ٩ ز���F ��ا از ه(

 �
�4 ا��/	�� و را.G ن	+�

 ه�-, ا��اد
١٠٠.٠ ٣٠.٠ ٥.٢ ٦ 

�� ١٠٠.٠ ١٧.٤ ٢٠  

	�  ٨٢.٦ ٩٥   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   
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مدرن با وجود شكل گيري هنوز از جايگاه مطابق جدول فوق، در فيلم مادر شاهد آنيم كه ارتباطات 
در جايگاه بااليي قرار دارد كه  درصد 8/7و ثبات برخوردار نيستند و تنها مولفه زندگي جدا از هم با 
به طور كلي مي توان .بسيار ناچيز است 60آن هم در مقايسه با رشد بي رويه جمعيت ايران طي دهه 

هماهنگي با است و  60طي دهه ارتباطات غالب جامعه ايرانيان  اذعان داشت كه ارتباطات سنتي،
از اكثريت از ترس قرار گرفتن در انزوا  تاييد ديدگاه واطرافيان و شناخت سنتي و انتسابي افراد 

  .جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و هنوز كاهش اعتماد ميان افراد جامعه چندان چشمگير نشده است
 ���� ه���ن

 در�� BE/=� در�� واD=� در�� ��اوا��  


S	را�� ا��
	ر-�� � ١٨.٩ ١٨.٩ ٦.١ ٧ را.

 ٣٢.٤ ١٣.٥ ٤.٣ ٥ �	هH ا��/	د

 �Fا از ه(ز����  ٥٩.٥ ٢٧.٠ ٨.٧ ١٠ 


�4 ا��/	�� و G ن	+� �را.
 ه�-, ا��اد

٦٢.٢ ٢.٧ ٩. ١ 

�
6	D 3ً�	� �JK> ,-٧٨.٤ ١٦.٢ ٥.٢ ٦ ه� 

 �4
G 3ت و+JVE ,+/اه
 ا��/	��

٨١.١ ٢.٧ ٩. ١ 


��7 .� �8د و ز-	ن� U.١٠٠.٠ ١٨.٩ ٦.١ ٧ روا 

�� ١٠٠.٠ ٣٢.٢ ٣٧  

	�  ٦٧.٨ ٧٨   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   
  

  

مطابق جدول فوق، در فيلم هامون شاهد شناخت سنتي و انتسابي افراد در باالترين ميزان و هماهنگي 
  .هستيمتباطات غالب جامعه ايرانيان با اطرافيان در پايين ترين نرخ به نوعي ارتباطات سنتي ار

ديدگاه اكثريت از ترس قرار از هماهنگي با اطرافيان و شناخت سنتي و انتسابي افراد گرفته تا تاييد 
گرفتن در انزوا و تغيير الگوهاي زنانه به مردانه همه و همه نشان از حايز اهميت بودن ارتباطات مبتني 

  .بر اصول سنتي دارد
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 ���� ���ر���� ��ر�

  
 در�� واD=� در�� ��اوا��

در�� 
�=/BE 


S	را�� ا��
	ر-�� � ١٢.٥ ١٢.٥ ٣.٥ ٤ را.

 Hه	د�	/�ا�  ٤٣.٨ ٣١.٢ ٨.٧ ١٠ 

 ٤٦.٩ ٣.١ ٩. ١ ز���F ��ا از ه(


�4 ا��/	�� و G ن	+� �را.
 ه�-, ا��اد

٥٦.٢ ٩.٤ ٢.٦ ٣ 

�
6	D 3ً�	� �JK> ,-٦٥.٦ ٩.٤ ٢.٦ ٣ ه� 

 �4
G 3ت و+JVE ,+/اه
 ا��/	��

٧١.٩ ٦.٢ ١.٧ ٢ 


��7 .� �8د و ز-	ن� U.١٠٠.٠ ٢٨.١ ٧.٨ ٩ روا 

�� ١٠٠.٠ ٢٧.٨ ٣٢  

	�  ٧٢.٢ ٨٣   

�� ١٠٠.٠ ١١٥   

  
نوع  80و به ويژه زندگي روزمره ايرانيان طي دهه  چهارشنبه سوريمطابق جدول فوق، در فيلم 

در اين نوع ارتباطات، . خاصي از ارتباطات كه برگرفته و برآمده مدرنيته است را مي توان شاهد بود
نوعي رابطه فريبكارانه توام با كاهش اعتماد افراد به هم، هويت شخصي كامالً قالبي و حايز اهميت 

در . رمغان ندرنيته استبودن تحصيالت و طبقه اجتماعي بر نوع و نحوه ارتباطات تاثير مي گذارد كه ا
      سنجش قرار  همچنين روابط بين فردي مبتني برسود و زيان ناشي از آن مورد ارتباطاين نوع از

  .گيرد مي
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  نتايج نظري

ميان رويكردهاي سنتي، رويكرد تحليلي در فيلم مادر به واسطه ي آن كه نگرش به سنت به از    
   واسطه ديدگاه هاي صرفاً تحليلي و منطقي بدون هر گونه انتقاد و جهت گيري تاريخي دارد تاييد 

 ديگر نظريه هاي مطرح پيرامون سنت است؛ در دو فيلمرويكرد ميراث فرهنگي نيز كه از . مي گردد
 هاي فيلمدر هامون و چهارشنبه سوري تاييد شده و در مورد مادر حاتمي تاييد نمي گردد چرا كه 

مقابل سوژه دوران تيويستي به سنت و سنت ابژه اي درابتدايي مذكور بر خالف فيلم مادر، نگرش پوزي
  .است مدرن و تمدن غربي و سلب معناي زندگي از سنت در پالن هاي متفاوت فيلم كامالً مشهود

رويكرد آرمان گرايانه در فيلم مادر حاتمي به غايت تاييد شده و مورد تاكيد وي قرار گرفته است؛    
كه نگرش خيالي و آرماني به سنت داشته و روح و فلسفه ي دوني سنت را ناديده انگاشته و از  چرا

از مظاهر سنت  ظاهرينمايي شاهد بيرون بدان نظاره كرده است؛ به ديگر سخن بيينده ي فيلم مادر 
   .است 60خالي از فحواي واقعي زندگي سنتي در ايران دهه ي 

در هامون مهرجويي، رويكرد نوستالژيك تاييد شده و قد علم مي كند؛ چرا كه معتقد به مرجعيت    
به نوعي غم غربت از دست دادن سنت در زندگي ايراني و كم رنگ شده گي تدريجي آن و معتقد 

ازگشت به آن است؛ و اين در حالي است در ب) هامون(و آرزوي شخصيت اصلي فيلم هاي مرسومسنت
كه در مادر حاتمي، شاهد قوت مظاهر سنتي و به نوعي تحقير مدرنيته و در چهارشنبه سوري فرهادي 

به زندگي  80هم به نحوي تحقير سنت و خاكستري رنگ جلوه داده مظاهر آن و ورود ايرانيان دهه 
از ميان رويكردهاي نظري مبتني بر ارزش، رويكرد .تقريباً نسبي از زندگي سنتي هستيم مدرن و دوري

جنسيت در هر سه فيلم شاهدي بر اين مدعي است كه جايگاه زنان در جامعه ي ايران با وجود پر 
 ، همچنان 80و سراسر دهه  70رنگ تر شدن مظاهر مدرنيته در زندگي روزمره به ويژه در اواخر دهه 

ستري رنگ باقي مانده و از آنان تصاويري تقريباً محو و منفعل مبتني بر جنس دوم به رخ كشيده خاك
رويكرد طبقه و موقعيت مداري نيز در هر سه فيلم رد مي شود چراكه در هچ يك از اين  .مي شود

بقه ي فيلم ها، رويكردي مبتني بر توزيع ثروت و موقعيت افراد جامعه بر مبناي تحصيالت افراد و ط
 رابطه ي جامعه با فرد كه فحواي كالم رويكرد نظري جامعه .اجتماعي آنان به چشم نمي خورد
و قراردادهايي به اعمال و رفتار افراد از سوي ها دارد كه سمبل  هپذيري است به اين مضمون اشار

سازد كه در هر سه فيلم مورد بررسي  ميوادار  مي شود و آن ها را به تبعيت از آن ها جامعه اعمال
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هاي سنتي موجود در مادر حاتمي تا سمبل هاي مدرن فرهادي اين چنين سمبل هايي از سمبلشاهد 
در مقابل رابطه ي فرد با جامعه كه شق ديگري از نظريه ي جامعه پذيري است مورد تاييد  .بوديم

قيم جامعه سنتي و مدرن بر افراد و نه واقع نمي گردد؛ چراكه در هر سه فيلم شاهد تاثيرات مست
از ميان رويكردهاي نظري مرتبط با مدرنيته، رويكرد عقالنيت گرايي در فيلم مادر رد  .بالعكس هستيم

مي شود چرا كه به واسطه هجوم مظاهر سنت و اهميت فوق العاده آن ها در زندگي جاري ايرانيان 
هاي آن دوران تاريخي به گونه ار مي گيرند و انسان د استهزاء قر، حتي در اغلب وارد مور60دهه ي 

اي نمايش داده مي شوند كه هر چه سنتي تر و عرفاني تر و به دور از زرق و برق و لنگ و لعاب 
در مقابل در دو فيلم مهرجويي و فرهادي، سودمند گرايي  .مدرنيته باشند مقبول تر واقع مي گردند
رويكرد اومانيستي كه از ديگر  .و مورد تاييد واقع مي گرددمبتني بر نوعي عقالنيت مالحظه شده 

 نيزرويكردهاي مدرن اجتماعي است؛ در مادر حاتمي محلي از اعراب نداشته و در هامون مهرجويي 
به سنتهاي پيشين مغفول مانده و تنها در  70به واسطه وجود نوعي حس نوستالژيك ايرانيان دهه ي 

يد مي رسد؛ چراكه او در نگاه تصويري خود معتقد به نوعي بي نيازي چهارشنبه سوري فرهادي به تاي
به معرفت هاي متافيزيكي و تاكيد او بر توانايي ايرانيان آن عصر  80يا احتماالً كم نيازي ايرانيان دهه
بر خالف فيلم مادر با رنگ و . ا اتكاء بر خود و تجارب حسي استدر شناخت ديگران و جامعه ب

هايي از رويكرد اثبات گرايانه متعلق به دوران مدرن نيز در زمي گرايانه ي آن، رگه لعاب كامالً ج
هامون به چشم مي خورد اما نه تا بدان حد كه بتوان ايرانيان آن دوره تاريخي را به طور كامل رها 
شده از ارزش ها معرفي كرده و به شكل گيري نوعي معرفت ابزاري در آنان اذعان كامل داشت؛ 

اعترافي كه در مورد چهارشنبه سوري فرهادي مي توان نمايي تمام قد از آن را در گوشه گوشه  همان
در اين ميان آن چه حايز اهميت فراواني است؛ توجه داشتن به  .هاي مختلف فيلم به وفور ديد

رويكردهاي مختص انسان سنتي و مدرن است كه از آن جمله مي توان به رويكرد دوركيمي مبتني بر 
مبستگي مكانيكي و جامعه ارگانيكي و برقراري نوعي تعادل ميان اين دو به عنوان يك ارزش در دو ه

در همين راستا، به واسطه ي رويكرد  .فيلم هامون و چهارشنبه سوري بر خالف فيلم مادر اشاره نمود
و عدم احياء  80و  70فرومي نيز مي توان شاهد كشاكش ميان جهان ايرانيان سنتي و مدرن دهه هاي 

در جامعه ايران با وجود تمام تالش هاي انجام  60ديگرباره ي نظم سنتي جاري و ساري در دهه ي 
ظر اليتز مبتني بر اين كه سنت همواره ضد توسعه در همين راستا ن .ودگرفته پيراموني توسط بسياري ب

www.takbook.com



 تعامل سنت و مدرنيته در زندگي ايراني با تمركز بر سينماي ايران بررسي تقابل يا

٣٠٤ 

 

و مخالف عقالنيت نيست و رويكرد تودارو كه معتقد به دستيابي به توسعه در جامعه ي مدرن در 
سايه ي تاثير پذيري از فرهنگ و آداب و سنن است نيز در مورد هر سه فيلم رد مي شود چراكه در 

يا چنان متعصبانه جانب  80و  70، 60رانيان دهه هاياين سه فيلم به كرات شاهد آن هستيم كه اي
سنت و مظاهر آن را گرفته اند و از مظاهر مدرنيته روي گردان اند و يا چنان در مظاهر مدرنيته 
مستحيل شده و يا به ظاهر چنين وانمود مي كنند كه از سنت هاي ديرين خود جا مي مانند پس به 

اهد تعامل مستمر و سازنده ميان سنت و مدرنيته و بيشتر كمتر ش 80- 60نوعي در ايران دهه هاي 
به ديگر سخن، طي دهه هاي مذكور شاهد قوت  .شاهد نوعي افراط و تفريط ميان اين دو هستيم

در اين راستا مطابق نظر . گرفتن هر چه بيشتر رويكردهاي تقابل ميان سنت و مدرنيته در ايران هستيم
سو شاهد نوعي مقاومت نيروهاي سنتي در مقابل مدرنيزه شدن  اسملسر، طي دهه هاي مذكور از يك

جامعه و عدم توازن ابعاد مختلف جامعه در حركت به سوي مدرنيزاسيون و طبق نظر آيزنشتاد، از 
ها و رسيدن به فاصله گرفتن هر چه بيشتر از سنت گسترش جامعه نو در گرونظاره گر سوي ديگر 

  .ه حذف دست كم ظاهري سنت ها و مظاهر آن از زندگي هستيمآزادي و عقالنيت و عدالت به واسط
با مشاهده دقيق و موشكافانه ي اين سه فيلم همچنين مي توان شاهد سير شتابان رويكرد بازتاب در   

به ديگر . فيلم سازي ايراني كه منبعث از زندگي روزمره ي ايرانيان آن دوران تاريخي است، بود
ه اغراق بيش از حد سازنده ي آن در هر چه سنتي تر نشان دادن زندگي سخن، در فيلم مادر به واسط

ايرانيان و ساختن نوعي مدينه فاضله از آن نوع زندگي، در بيان و بازتاب زندگي واقعي ايرانيان كمي 
اغراق شده است كه به مرور در فيلم هاي هامون و به ويژه چهارشنبه سوري به جايگاه واقعي خود 

اب واقعي رويدادهاي جامعه و اين كه هنر حاوي اطالعاتي در خصوص جامعه و آيينه كه همانا بازت
از ميان رويكردهاي فمينيستي جامعه مدرن نيز مي توان به بروز و ظهور  .تمام قد آن است مي رسد

رويكرد كلي فمينيسم با هدف ناديده انگاشتن نقش ها و ماهيت متفاوت زنان و مردان و تالش براي 
مردان توسط زنان در دو فيلم هامون و چهارشنبه سوري بر خالف فيلم مادر كه همچنان زنان  انقياد

در اين راستا همچنين مي  .هستند؛ اشاره نمود 60تابع مطلق سنت هاي مرد ساالرانه موجود در دهه 
ينيسم جامعه ايران، نوعي فم 80و  70توان به اين مساله مهم نيز تاكيد داشت كه در خالل دهه هاي 

احساس مسووليت باال در قبال همسر و خانواده و (ليبرالي مبتني بر عدم اهميت نقشهاي مردانه و زنانه
ايي زنان جامعه به شيوه و نهايتاً بازنمو جايگزيني آن با نوعي شادكامي خودمحورانه )تربيت فرزندان
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رتباطي مدرن متناسب با دو از ميان رويكردهاي ا .قد علم مي كندناعادالنه و استثماري اي جنسي، 
نيز مي توان در وهله ي  80و  70فيلم هامون و چهارشنبه سوري و زندگي روزمره ايرانيان دهه هاي 

نخست از رويكرد فريب كاري ميان فردي نام برد كه مبتني بر اين واقعيت است كه ايرانيان در 
رويكرد ارتباط  .مي نمايند موقعيت هاي تعاملي به شكلي فريب كار، دروغ گو و حتي ضعيف رخ

واسطه اي با محوريت كمك گرفتن از ابزار و وسايل براي ارتباط با اشخاص ديگر و پي بردن به 
 80و  70در جريان زندگي ايرانيان دهه هاي  .اعمال و نيات آنان نيز در اين ميان حايز اهميت است

شاهد آنيم؛ همچنين نوعي رويكرد تقليل همان گونه كه در دو فيلم هامون و به ويژه چهارشنبه سوري 
يا كاهش بي ثباتي مشهود است؛ چرا كه ايرانيان آن عصر عمدتاً در تعامل با يكديگر به عنوان افرادي 

در اين ميان  .نگران از كاهش بي ثباتي سبت به يكديگر و روابط في مابين نشان داده مي شوند
دو دغدغه اساسي سينما مبني بر اين پاسخ گويي به ش بر رويكرد برجسته سازي نيز به واسطه تاكيد

از درجه اعتبار بااليي برخوردار مي گردد؛ به  كه ايرانيان به چه مي انديشند و چگونه مي انديشند
ديگر سخن در سراسر دو فيلم هامون و چهارشنبه سوري شاهد كند و كاو مكرر سازنده گان اين دو 

جمعه ايران،  80و  70طي دهه هاي  .اي اين دو پرسش هستيمفيلم براي يافتن پاسخ هاي مناسب بر
همان گونه كه در دو فيلم مهرجويي و فرهادي نيز بدان توجه شده است شاهد بروز و ظهور و اثبات 
رويكرد مارپيچ سكوت در جريان زندگي ايرانيان آن عصر هستيم؛ چراكه همان گونه كه در پالن هاي 

در مي آيد، ايرانيان آن دوره زماني را كه داراي تفكر و واقعيات ذهني مختلف اين دو فيلم به نمايش 
مختص به خود هستند در هراس از در انزوا قرار گرفتن، وادار مي شوند تا علي رغم ميل باطني خود 
طبق باورهاي اكثريت عمل كنند؛ اين روند در فيلم مادر هم به شيوه اي عكس و در راستاي استيالي 

نهايتاً در بعد نظري مي توان به اين نكته مهم اشاره نمود كه در  .مشهود و استوار استتفكرات سنتي 
فيلم مادر تنها نوعي رويكرد ساختاري و موقعيتي بدون در نظر گرفتن سطح فردي و در دو فيلم 

ساختاري، موقعيتي و (هامون و چهارشنبه سوري نوعي رويكرد مبتني بر سطوح سه گانه زندگي
 70هم چنين در برهه زماني دهه هاي . بيشتر رو به سوي سطح فردي دارد مطرح مي باشدكه ) فردي

مي توان به نوعي درك رفتار شناسانه در مقابل برخورد توصيفي جامه شناسانه در مواجهه با  80و 
ي زندگي روزمره ي ايرانيان به چشم م 60رفتارهاي ايرانيان اشاره نمود كه كمتر نمودي از آن در دهه 

  . خورد
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  نتايج كلي  

   تقابل سنت و مدرنيتهتعامل و يا در  ؛ايرانيندگي روزمره ي ز     
ر تغييراتي قرار دارد كه چشم انداز و دامنه آن چندان كه بايد روشن نيست، هر يجامعه ايران در مس

خواه ، كم و بيش حسي از دگرگوني دارد و اين تجربه را س كه درجامعه ايران زندگي مي كندك
هايي كه درباره جوانان يا  قضاوت. هاي گوناگون بيان مي كند خوشايند بيابد يا ناخوشايند به صورت

هاي پژوهشي ابراز مي شود، عمدتا ناظر  زندگي اخالقي و مانند آن در محاورات عادي يا در گزارش
عبارتي تغييرات و  به چنين تغييراتي كه ناشي از گرايش به نوگرايي و تجددگرايي است مي باشد، به

تحوالتي كه در غرب تحت عنوان مدرنيته و جهاني شدن اتفاق افتاده است پيامدهايي را از طريق 
دنياي اطالعات و ارتباطات برساير نقاط ديگر جهان بجاي گذاشته است و چون همه اين تحول از 

هايي را  ذا بحرانزي نشده است، لدر جو امعي كه وارد مي شود ، فر هنگ سا نيست و جهت درون
، ستدر زندگي مردم جهان بوجود آورده است و در اين ميان جامعه ايران از اين تحوالت دور نبوده ا

به نظر مي رسد در ايران زندگي فرهنگي بيش از ساير حوزه هاي زندگي اجتماعي، تغييراتي را از سر 
اجتماعي با جهان بيني متفاوت گذرانده است و بعضي تحوالت اجتماعي راه را براي ظهور گروههاي 

دست كم چند فرآيند عمده مانند گسترش آموزش اعم از . و خواست هاي متنوع باز كرده است
، نفوذ آنها در زندگي فردي و جمعي زش، رشد رسانه ها ومونه هاي ديگر آآموزش ابتدايي يا گو

آموزش زنان، توسعه رشد شهر نشيني و تمركز فزاينده جمعيت در شهرهاي بزرگ، افزايش سطح 
زمينه هاي اجتماعي ظهور خودهاي جديد را فراهم كرده و گروههاي  ...فرآيند تفكيك اجتماعي و 

اجتماعي كه به اعتبار خودها و هويت هاي تازه مي توان آنها را در گروههاي جديدخواند درباره 
اارزيابي مي كنند، خواستها جهان اجتماعي خود به نحوي ديگر مي انديشند،با معيارهايي متفاوت آن ر

وبالطبع اين . و آرزوهاي ديگري دارند و در مجموع سبك ديگري از زندگي را ترجيح مي دهند
    جاي ر بزندگي روزمره  دنش بيش از همه جا اثر خود را دردگرگوني بدليل فرهنگي بو تحول و

اطات رسمي، ارتبسمي و غيرغال، شركت در گروههاي رافزايش مشاركت زنان در بازار اشتمي گذارد،
ناشي از پيامد فرآيند مدرنيته در غرب دچار  ...و شبكه هاي اجتماعي مرتبط،، هاي اجتماعي و حمايت

و بدليل از  .ايراني تغييراتي را در خود پذيرفته استزندگي روزمره عبارتي ه رگوني شده است و بدگ
شدگي انسانها در  و رفتار، بي اختياري و رها بين رفتن انفصال در فضا و مكان، باز انديشي در اعمال
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، دخالت نهادهايي مانند خانواده ،دين، دولت در عملكردهاي يكديگر وضعيتي را بوجود آورده جامعه
. اعالم كرده اندايراني زندگي روزمره را براي زوال  است كه كارشناسان علوم اجتماعي وضعيت قرمز

نند سيلي بنيان برافكن آمده است و تغييرات و تحوالتي را در همچنين بايد گفت تغييرات اجتماعي ما
ها و باورهاي مردم در جهان بوجود آورده است در اين ارتباط بد نيست به سخن  ها ونگرش ارزش
تغييرات اجتماعي ... تغييرات اجتماعي در تارو پود زندگي مدرن تنيده شده است  :اشاره كنمنز استو

ما بايد ذهنيت خويش را تغيير دهيم تا با جهان جديد تناسب . ه مدرن استنمايانگر فعال بودن جامع
بدون ترديد . پيدا كند و بدين ترتيب از همه خواسته مي شد كه دست به شروع اين تغييرات بزنند

هايي بوده است كه  ها و دل نگرانيو مقاومتها ات در هر جامعه اي همراه با چالششروع اين تغيير
هاي  ي را ببار خواهد آورد و مهم ترين دليل اين دل نگراني، تحوالت و دگرگونيو مشكالت مسايل

ببار آورده  ... دين وخانواده و نهادهاي اجتماعي از جمله سياست، فراواني است كه به مرور در همه
كاركردي   –در اين بيان به نظر مي رسد گستره اين تحوالت در تمامي ابعاد و زواياي ساختي .است
تا زندگي بشرگرفته از تداوم و پايداري . اده به ويژه در كشورهاي صنعتي به وجود آمده است خانو

ه و با به عبارتي سرمايه ها ي در حقيقت تندبادهاي مدرنيته مي باشد كه به نوعي توان و توش زوال آن
كه مي  ، سرمايه ايپاره اي از موارد زوال كرده است را دستخوش تحول و در زندگي بشرهنگي فر

گردد و به دليل اهميت سرمايه  منجر... تواند به ايجاد سرمايه هاي گوناگون اقتصادي ،نمادين 
 هنگي كه بود و نبودش در پاره اي از موارد چالش ها و بعضاً نتايجي به بار آورده كه به حيات وفر

طبعا در اين ميان و بواسطه جهاني شدن و . كمك مي كند زندگي روزمره بشرممات اجتماعي 
پيشرفتهاي تكنولوژيكي و فرآيند مدرنيته در غرب ساختار اجتماعي خانواده ايراني پيامدهايي را از 

شهرنشيني، اقتصاد صنعتي ، توسعه نظام اداري، توسعه شبكه حمل و نقل، توسعه وسايل « : طريق 
را در خود ....ديد اجتماعي چون آموزش و پرورش ، دانش و ارتباط جمعي و تحقق نهادهاي ج

 در ،.تحول كردهايراني را دستخوش دگرگوني واجتماعي  حقيقت سرمايه هايو در ».پذيرفته است
را دستخوش سرمايه اجتماعي كه  ،ايراني باچالشهاي بسيار روبروست زندگي روزمرهيط كنوني شرا

تغيير تنش و جايگاه زنان، افزايش ميزان طالق، كاهش ميزان «: تغييراتي از قبيل. تتغيير كرده اس
مركزيت تصميم گيري خانواده در جامعه ، كمرنگ  تغيير نگاه به همسر ،» وريآازدواج، كاهش فرزند 

شدن باورهاي مذهبي و كاهش اعتماد كه به مجموعه اي از نقش هاي معارض انجاميده است 
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ايراني از خانواده  گذاردر ايران را به طرح بحث جتماعي زندگي اوضعيت تعارضي حوزه مطالعات 
در  ز،به تعبير گيدن. شانيده استكسنت به مدرنيته و قبول بي چون و چراي مولفه ها و مختصات آن 

ميان تغييراتي كه اين روزها در جريان است، اهميت هيچكدام به اندازه اتفاقاتي نيست كه در زندگي 
 در حال وقوع است – زندگي اجتماعي روزمره، ازدواج و  يات عاطفيح –شخصي، در روابط جنسي 

در خصوص اين كه ما چگونه درباره خود فكر مي كنيم و چگونه با ديگران پيوند و رابطه برقرار مي .
ف با سرعت هاي هاي مختلفرهنگ اين انقالبي است كه در مناطق و. كنيم انقالبي در جريان است

  .بسيار در حال پيشرفت استهاي مختلف و با مقاومت
ها و هنجارهايي جديد را از طريق ابزارها و ايي در جوامع بشري بي ترديد ارزشفرآيند تجددگر

كند ،همانطور كه خاصيت امع بشري تحميل ميبر جو.... عواملي همچون شهر نشيني، رسانه ها،سوادو 
كند و در  را دچار اختالل مي هر سيستمي مي باشد ، ورود هر عنصر جديدي حاكميت كاركرد سيستم

اين ميان با ورود جريان تجددگرايي به ساختار اجتماعي جامعه ايراني و بالطبع ساختار اجتماعي 
ها را يان اگر برآيند كنش متقابل انسانايراني، تغييراتي را بوجود آورده است و در اين مزندگي روزمره 

در تغيير و يا تضعيف و فرسايش سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي بناميم بي ترديد نقشي بس موثر 
 تجددگرايي و نوگرايي در. ايراني را بوجود آورده استزندگي روزمره در جامعه ايراني و بدنبالش 

جاي گذارده است و در اين ميان رجامعه ايراني تاثيراتي بس شگرف بر چگونگي ارتباطات انساني ب
در حقيقت پيامد و . را دچار مخاطره كرده است ره ايرانيزندگي روزمها و  سرمايه اجتماعي انسان

هنگي و فرهاي تغيير سرمايه  نازندگي روزمره ايرانيگرايي بر ساختار اجتماعي له بودن تجددامس
تنوع در نوع ارتباطات تنوع در شبكه هاي ارتباطي،و تغيير شكل كه خود برمي باشد ايرانيان اجتماعي 

غ از ، تنوع درشيوه دست يابي به اطالعات و ارتباطات آنگونه كه اكنون انسان ها را فار ديگرانبا 
كاهش فرزند  ضور زنان در حوزه عملي،، افزايش طالق، افزايش حزمان و مكان به هم وصل كرده

هاي جنسيتي چگونگي تغيير در مذهبي خانواده ها، تغيير در نگرشآوري ، كمرنگ ساختن باورهاي 
، تغيير در ارتباطات دختران و پسران، يزان افزايش استفاده از رسانه هاذراندن اوقات فراغت ، مشيوه گ

.... و  افراد جامعهتغيير درچگونگي حيات عاطفي  ،بوجود آمدن شكل هاي جديدي از خانواده ها
كه ناشي از تجدد هنگي و اجتماعي تغيير شكل و يا فرسايش سرمايه فرباشد و در اين راستا  مي
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         صعودي خود را طي روندي رو به رشد سير در استايراني زندگي روزمره نوگرايي  گرايي و
  .مي نمايد

  

 بررسي تقابل سنت و مدرنيته در جامعه امروز ايران

ترجمه شده است از جمله موضـوعاتي  » تجدد طلبي«و  »نوگرايي«مدرنيته كه در زبان فارسي به 
است كه مفهومي بسيار وسيع دارد و جنبه هاي مختلف زندگي شخصي و اجتماعي را شامل مي شود 

پيشـرفت هـاي علـم و    . و همين موجب تفاوت گسترده و بنيادي دنياي امروز با گذشـته شـده اسـت   
نون، تغييـرات در جهـاني بينـي هـا و     تكنولوژي، پررنگ شدن نقش عقالنيت و منطـق، حاكميـت قـا   

از اواخر حكومـت   .ي از اجزاي مدرنيته محسوب مي شوندييرات فرهنگ ها و ارزش ها، همه جزتغي
قاجار كه جنبه هايي از مدرنيته به ايران راه يافت و گرايش به آن در ميان عده اي پديدار شد، چـالش  

ن منشاء مدرنيته نبود و رشـد طبيعـي و مـوزون    از آنجا كه ايرا. ميان سنت و مدرنيته هم شكل گرفت
فرهنگ مدرن در بخش هاي مختلف صورت نگرفته بود و با توجه به وسعت مفهوم ايـن مقولـه نـو،    
افراد و گروه هاي مختلفي كه گرايش به مدرنتيه پيدا كردند هريك تفسـير و برداشـت متفـاوتي از آن    

ن آنكه آن را به صورت يك كل و با در نظر گرفتن داشتند و هركس به جنبه اي از آن متمايل شد بدو
تفاسير متفاوت از مدرنيته و چالش هـايي كـه در تقابـل بـا تفكـر سـنتي       .مباني فكري و ارزشي ببيند

پديدار شد، روند تغييرات را سرعت بخشيد و در دوره هاي مختلف تقابل سنت و مدرنيته بـه شـكل   
ران هم چالش ميان سنت و مدرنيتـه همچنـان وجـود دارد    در جامعه امروز اي. هاي گوناگون بروز كرد

سال پيش حتي سنتي ترين افـراد   80-70براي مثال ديگر مانند . اما تقابل امروز از جنس ديگري است
هم به علم و دانش بشري اهميت مي دهند و بعيد است امروز كسي همچون آن زمان از مدرسه رفتن 

اگرچه قرار دادن افـراد جامعـه در ايـن يـا آن     .كفر آميز بداند فرزندان جلوگيري كند و علم آموزي را
دسته فكري نمي تواند كار دقيق و صحيحي باشد و طيف بندي انديشه هـا و قـرار دادن هـر فـرد در     

همـواره امـا بخـش هـاي عمـده اي از افـراد جامعـه بـا         . قسمتي از طيف، به واقعيت نزديك تر است
كه انديشه هـاي غالـب را شـكل مـي دهنـد، اگرچـه همـواره         تفكراتي كم و بيش نزديك هم هستند

با اين رويكرد، مي توان براي تقسيم بنـدي افـراد بـه     .تفكراتي هم هستند كه در اقليت قرار مي گيرند
انديشه هاي سنتي و مدرن در جامعه امروز ايران به دو گروه تفكر كه در جامعه پررنـگ اسـت اشـاره    
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دسته سنتي گراها قرار مي گيرند، شباهت چنداني به سـنتي هـاي چنـد     اغلب آناني كه امروز در. كرد
از تلفـن همـراه،   . اين گروه از افراد جامعه علـم و تكنولـوژي را مطلـوب مـي داننـد     . دهه قبل ندارند

خودرو، رايانه و ساير امكاناتي كه دنياي مدرن جهـت ارتقـاي وضـعيت رفـاه و سـرعت بخشـي در       
ستقبال مي كنند با اين حال اما از آنجا كه بخش فكري و فرهنگي مدرنيته ارتباطات فراهم كرده است ا

    را در تعارض با مباني ارزشي خود تشخيص مـي دهنـد، مقاومـت مـي كننـد و مدرنيتـه را در همـان        
به همين جهت در دسته بندي جامعه امروز، ايـن دسـته را   . جنبه هاي علمي و تكنولوژيك مي پذيرند

گروه ديگر كه در جامعه بسيارند، افرادي هسـتند كـه   .ر گروه سنتي گراها قرار داردهمچنان مي توان د
تمايل زيادي به مدرنيته نشان مي دهند و عالوه بر گرايش به بهره بردن از تكنولوژي هاي نو و برخي 
 ديگر از ظواهر دنياي مدرن، به جنبه هايي از فرهنگ مدرن هم عالقه مند هستند كه جزء مباني اصـيل 

آفاتي . و حقيقي فرهنگ مدرن نيستند، بلكه بخشي از آنها حتي جزء آفات مدرنيته محسوب مي شوند
كه هر انديشه و تفكري و حتي هر وسيله و تكنولوژي مدرني هم در كنار مزايـا ممكـن اسـت داشـته     

مـي  تلقـي  » نامشـروع «گرايش به اين جنبه هاي فرهنگي كه بعضي از آنها از سوي تفكر مقابـل  .باشد
شود، موجب نگاه بعضا خصمانه سنتي گراها و نوگراهاي امروز به انديشـه هـاي گـروه مقابـل شـده      

در واقع توجه نكردن به مباني اصيل فكري و ارزشي فرهنگ مدرنيته موجب شده دو نوع تفكر . است
 در فرهنـگ مـدرن آنچـه   .غالب در ايران برابر هم قرار بگيرند و حاضر به هيچگونـه سـازش نباشـند   

ي از قبيل احترام به ديگران، رعايت حقوق افراد، مـدارا و تحمـل، رفتـار متمدنانـه،     مسايلاصالت دارد 
رعايت قانون، رعايت نظم، به رسميت شناختن آزادي افراد تا جـايي كـه مزاحمـت بـراي ديگـران و      

 .سـت آسيب براي جامعه ايجاد نشود، پرهيز از فحاشي و پرخاشگري و خشونت و درگيري فيزيكي ا

ي هستند كه در باب فرهنگ مدرنيته در ايران مورد غفلت واقع شده اند و همين موضوع مسايلاين ها 
اين در حالي است كه اگـر  . بر چالش هاي ديرينه ميان سنت و مدرنيته در جامعه ايران دامن زده است

، مـي تـوان بـه    نقش اين جنبه هاي مدرنيته كه در دنياي متمدن بسيار اهميت دارند پررنـگ تـر شـود   
ي از قبيل احترام بـه  مسايلدر فرهنگ مدرن آنچه اصالت دارد .انعطاف در اين تقابل ديرينه اميدوار بود

ديگران، رعايت حقوق افراد، مدارا و تحمل، رفتار متمدنانه، رعايت قانون، رعايت نظـم، بـه رسـميت    
جامعه ايجـاد نشـود، پرهيـز از     شناختن آزادي افراد تا جايي كه مزاحمت براي ديگران و آسيب براي

ي هستند كه در باب فرهنـگ  مسايلاين ها .فحاشي و پرخاشگري و خشونت و درگيري فيزيكي است
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مدرنيته در ايران مورد غفلت واقع شده اند و همين موضوع بر چالشهاي ديرينه ميان سنت و مدرنيتـه  
ين جنبه هاي مدرنيتـه كـه در دنيـاي    اين در حالي است كه اگر نقش ا. در جامعه ايران دامن زده است

 .متمدن بسيار اهميت دارند پررنگ تر شود، مي توان به انعطاف در اين تقابل ديرينه اميدوار بود

  ايرانسينماي بررسي تقابل سنت و مدرنيته در 

 60چهارشنبه سوري كه فيلمهاي متعلق به دهـه هـاي   با توجه به بررسي سه فيلم مادر، هامون و 
  :سينماي ايران مي باشند به نتايجي دست يافته ام كه شرح آن در ذيل مي رود 80تا 
در شرف آشنايي با مظاهر مدرنيته بوده و  60در فيلم مادر، شاهد آن هستيم كه هويت ايراني دهه     

زماني ايراني به تدريج از عقالنيت ابزاري براي منفعت در اين برهه .ش آن ها را تجربه مي كندكم و بي
در اين زمان است كه به آرامي رنگ و بوي انزوا و تنهايي زندگي ايراني . بردن بيشتر استفاده مي كنند

بي اعتمادي به افراد هر . كه تمام نسل هاي گذشته را در قالب زندگي گروهي بوده را فرا مي گيرد
مي كند و خودمدارانگاري و خودخواهي در ادبيات زندگي روزمره ايرانيان  چند كم اما شروع به نضج

در فيلم مادر شاهد كمترين بروز و ظهور مولفه هاي مدرنيته هستيم هر چند كه  .جاي باز مي كند
باالترين مولفه مدرنيته در . را تا حدودي مي توان حس كرد 60گرماي آن بر تن زندگي ايراني دهه 

ي چنانچه در فيلم مادر نيز شاهد آنيم ارضاء عاليق شخصي افراد وآغاز تغيير در سبك اين برهه زمان
در اين زمان ايرانيان با پديده عقالنيت ابزاري به عنوان اصلي ترين ارمغان . زندگي ايرانيان است

اب و اما با اين وجود، ظواهر زندگي سنتي و آد. مدرنيته در راه نيل به اهداف خود آشنايي مي يابند
رسوم آن از چنان جايگاهي در زندگي روزمره ايرانيان برخوردار است كه جاي عرض اندام چنداني 

در فيلم مادر همچنين شاهد نوعي مدارا و تعامل سنت با مظاهر تازه تولد . براي مدرنيته فراهم نيست
خود به ديگران نيز ، فرد همپاي توجه به 60در زندگي روزمره ايرانيان طي دهه . يافته مدرنيته ايم

در عين سازگاري با مظاهر مدرنيته سعي در انجام اعمال و رفتاري دارد كه خوشايند . توجه دارد
از اين رو در اين برهه زماني شاهد باالترين ميزان تعامل ميان سنت و مدرنيته در . ديگران نيز باشد

به واقع تقابل به آن معنا ميان  60دهه  در فيلم مادر نيز شاهد آنيم طي. زندگي روزمره ايرانيان هستيم
به عبارت ديگر سنت ها و مولفه هاي سنتي از چنان قوت و . سنت و مدرنيته وجود نداشته است

در اين زمان حتي نوعي غم . اعتباري برخوردار است كه مولفه هاي مدرنيته در كنار آن رنگ مي بازد
با اين حال شاهد شروع تغيير سبك اما . ورديمي نيز به چشم مي خاز دست دادن برخي سنتهاي قد
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در اين زمان به واسطه سنتها و ارزشهاي اخالقي هنوز نرخ بي . زندگي در اين برهه از زمان هستيم
از آنجا . اعتمادي آنچنان باال نرفته و نظام سرمايه داري هم از رشد چنداني برخوردار نگرديده است

مدرنيته در ايران زده مي شد و هنوز مظاهر و مولفه هاي آن  به تازگي جرقه هاي تولد 60كه طي دهه 
پيدا نكرده بود از اين رو حساسيت و تنش جدي هم ميان اين دو وجود نداشته جنبه همگاني و فراگير
تنها انتقاد اساسي كه در اين دوره وجود داشته و مي توان بدان اشاره كرد . و به چشم نمي خورد

فراگيري است كه نسبت به گذشته هاي دور و آداب و سنت آن  وجود و حضور حس نوستالژي
به نوعي ارتباطات سنتي  60شاهد آنيم كه طي دهه همچنين در فيلم مادر . روزگار وجود داشته است

از هماهنگي با اطرافيان و شناخت سنتي و انتسابي افراد گرفته تا . ارتباطات غالب جامعه ايرانيان است
از ترس قرار گرفتن در انزوا و تغيير الگوهاي زنانه به مردانه همه و همه نشان از  تاييد ديدگاه اكثريت

ارتباطات مدرن با وجود در اين برهه زماني . حايز اهميت بودن ارتباطات مبتني بر اصول سنتي دارد
در درصد  8/7شكل گيري هنوز از جايگاه و ثبات برخوردار نيستند و تنها مولفه زندگي جدا از هم با 
بسيار ناچيز  60جايگاه بااليي قرار دارد كه آن هم در مقايسه با رشد بي رويه جمعيت ايران طي دهه 

به طور كلي مي توان اذعان داشت كه ارتباطات سنتي، ارتباطات غالب جامعه ايرانيان طي دهه  .است
اكثريت از ترس قرار  است و هماهنگي با اطرافيان و شناخت سنتي و انتسابي افراد و تاييد ديدگاه 60

گرفتن در انزوا از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و هنوز كاهش اعتماد ميان افراد جامعه چندان 
درصد و  2/12در بردارنده مولفه هاي سنت به ميزان تقريبي كه فيلم هامون  .چشمگير نشده است

ي نمايش تقابل ميان سنت و درصد مي باشد مي تواند برا 60مولفه هاي مدرنيته به ميزان تقريبي 
در زندگي روزمره ايرانيان مناسب  70تا  60مدرنيته و به ويژه گذار از سنت به مدرنيته طي دهه 

درصد و  3/54تجانس و همدمي با سنت ها با (مي توان از مولفه هاي هامون در فيلم . قلمداد شود
ده ترين مولفه هاي سنت مطرح درصد به عنوان عم 5/18غم غربت به گذشته و حس نوستالژيك با 

از جمله مولفه هاي سنتي كه در . نام برد 70در اين فيلم و به ويژه در زندگي روزمره ايرانيان طي دهه 
اين دوره زماني كمرنگ تر شده و كمتر در زندگي روزمره ايرانيان به چشم مي خورد مي توان به 

در فيلم هامون  .ايران اشاره نمود 70جزمي دهه  مولفه ي بايدها و نبايدهاي جامعه سنتي و جامعه غير
همچنين شاهد آغاز نخستين انتقادها از فرهنگ هاي سنتي و جوانه زدن شك و ترديد در صحت اين 

در اين برهه زماني همچنين ايرانياني كه در سفر گذار از سنت به مدرنيته . قبيل فرهنگ ها هستيم
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در اين زمان . بيشتر عاليق شخصي را در سر مي پرورانندگامي فراتر نهاده اند هواي ارضاء هرچه 
توجه به هويت اجتماعي در ميان ايرانيان به پايين ترين حد خود نزول مي كند و توجه عمده بر 

خبري در  60ديگر از نوع تعامل ميان سنت و مدرنيته دههاين فيلم در . هويت فردي مبذول مي گردد
توجه به خود در .كاهش مي يابد)درصد 4/2(گران به حداقل ميزانانجام رفتار خوشاينددي.ميان نيست

در . عين توجه به ديگران هم كاهش مي يابد و به نوعي فرد بيشتر به خود توجه ميكند تا به ديگران
 .اين برهه زماني همچنين سنتهاي جديد كه رهاورد مدرنيته اند با سنتهاي پيشين بازشناسي مي شوند

تقابل ميان ك زندگي ايرانيان به واقع با شدت گرفتن تغيير سب 70طي دهه كه در هامون شاهد آنيم 
اين تقابل با گسترش انتقاد از فرهنگ هاي سنتي . دوشمي سنت و مدرنيته به معناي واقعي كلمه آغاز 

، رشد نظام سرمايه داري و )درصد 1/12(، تفاوت سطح زندگي طبقه مدرن با سنتي)درصد 1/12(
با خصوصي تر  و  در ميان ايرانيان شكل تازه) صددر 1/12(شيفتگي مزمن به آن شكل گيري نوعي

به تدريج صداي انتقادها همچنين  70طي دهه . خود گرفتتمان افراد رنگ و بوي تازه اي بشدن گف
ل در اين برهه زماني، نوستالژي فراگيرتري از قب .عليه مدرنيته و مولفه هاي آن شنيده و ديده مي شود

فراد از جمعي به فردي مبدل شده وهرچه بيشتر خصوصي مي گفتمان ميان ام مي خورد،به چش
  .به خودبيگانگي افراد جامعه منتج مي گرددعقلي شكل مي گيرد كه آزادي خواهي فرا.شوند

شاهد نوعي افت و كمرنگ شدن كلي مولفه هاي سنتي در زنـدگي  نيز در فيلم چهارشنبه سوري 
به نوعي شاهد بروز مولفه جديدي به عنوان اصالح سنتهاي پيشين با سـنتهاي   .روزمره ايرانيان هستيم

به عبارت ديگر در اين برهه زماني ايرانيان شروع به قالب شكني در مولفه هـاي سـنت   . جديد هستيم
فيلم چهارشنبه سوري كـه در بردارنـده    .نموده و به تدريج با مولفه ها و مظاهر مدرنيته آشنا مي شوند

درصـد مـي    90درصد و مولفه هاي مدرنيته بـه ميـزان تقريبـي     1/4مولفه هاي سنت به ميزان تقريبي 
باشد مي تواند براي نمايش تقابل ميان سنت و مدرنيته و بـه گـذار كامـل جامعـه ايـران از سـنت بـه        

  .سنت و مدرنيته مناسب قلمداد شود و نمايش نوعي تعامل ميان  80تا  60مدرنيته طي دهه 
فيلم ،شاهد آن هستيم كه روحيه خودخواهي و خودمدارا نگاري ايرانيان بيش از پيش رشد يافته و  در

با اين حال مولفه هايي . دهدفردي شكل ميبخشي از هويت آنان را پنهانكاري و زندگي خصوصي و 
صاص داده اند چرا كه ايرانيان هنوز به طور چون فريبكاري همچنان درصد پايين تري را به خود اخت

كامل مولفه هاي مدرنيته را نپذيرفته و بخشي از مولفه هاي سنتي در تار و پود هويت آنان تنيده شده 
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 60ن به نسبت دهه هاي در اين زمان همچنين شاهد رشد چشمگير روحيه آزادي خواهي ايرانيا.است
به عبارتي . ع جامعه پذيري از نوع مدرن و سنتي هستيمنوعي سازگاري افراد با هر دو نوو  70و 

هر آنجا كه مولفه هاي مدرنيته را همسو با اهداف و آرمانهايش به مدد عقالنيت ابزاري، 80ي دهه ايران
ببيند از آنها تبعيت مي كند و هر زمان كه مولفه هاي سنت را براي پيشبرد اهدافش مناسب تشخيص 

شاهد روند صعودي كاهش اعتماد ميان افراد جامعه، همچنين در فيلم  .كندداد از آن ها استفاده مي 
تغيير سبك زندگي، بي اهميتي نقشهاي مردانه و زنانه، فريبكاري و دروغگويي با باالترين درصد از 

، شاهد شكل گيري 80در اين زمان كه مصادف است با دهه . ميان ديگر مولفه هاي مدرنيته هستيم
در فيلم چهارشنبه سوري نيز به وفور به  از ديگران در ميان ايرانيان هستيم كه فرهنگ تمايز خود

در فيلم چهارشنبه سوري مي بينيم تعامل ميان سنت و مدرنيته به كمترين ميزان . چشم مي خورد
تقليل  80درصد دهه  4/2 به 60درصد دهه  7/16تقليل مي يابد به نحوي كه تجانس با سنت ها از 

كه هاي ديگر هم از سرعت مي افتد چراا توسط سنتاين برهه زماني بازشناسي سنت ه در. مي يابد
به كمترين ميزان بهره گيري از مظاهر سنت بسنده مي كند آن هم در قالبهاي مدرن و  80ايراني دهه

در اين برهه زماني ايرانيان به سرعت با مولفه ها و دستاوردهاي . فانتزي نه به شكل و شمايل سنتي
به واقع با شدت  80طي دهه . رنيته اخت شده و به عبارتي پذيراي جامعه اي مدرن مي شوندمد

گرفتن گسترش بي اعتمادي در ميان ايرانيان، انتقاد وسيع از فرهنگهاي سنتي، اختالف سطح زندگي 
ران هر افراد جامعه و ايجاد دوگانگي ميان ارزش ها و واقعيت ها، به تقابل ميان سنت و مدرنيته در اي

شدت و حدت اين تقابل گاه به حدي است كه به ميزان بااليي ايرانيان به . چه  بيشتر دامن زده شد
تقسيم افراد درون گروه و مثبت و افراد منفي و برون گروه و تفكيك آن دو از هم در زندگي روزمره 

ه اند كه اصطالحاً خود مبادرت مي كنند تا جايي كه به تدريج آن را به يك فرهنگ غالب بدل ساخت
 80طي دهه آنگونه كه در چهارشنبه سوري شاهد آنيم  .بدان فرهنگ خودي و ناخودي گفته مي شود

منافع ميان فردي كه افراد جامعه پي به عدم افزايش انتقادها عليه مدرنيته عمدتاً از اين بابت است 
خودمدارانگاري زايد واهي و منتقدين اين دوره از خود خ عمده.باوجود رشد منافع فردي مي برند

  . روز رو به تزايد مي گذاردانيان انتقاد كرده اندكه روز بالوصف اير
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