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   vshalchi@gmail.com ـشناسی دانشگاه عالمۀ طباطبایی استادیار گروه جامعه

 چکیده

 ينمایدر س یخانوادگ یخانواده و روابط سنّت ییبازنما یمقاله حاضر به بررس
ه بـاختین  یـ ن مقاله برآمده از نظریا یمفهوم یمبان. ازدپرد یپرمخاطب ایران م

 يهــا یــکنکز از تیــاســت و بــه لحــاظ روشــی ن يپسااســتعمار يهــا هیــنظر و
پرمخاطـب   يهـا  لمی، فـ یمـورد بررسـ   يهـا  نمونـه . ردیگ یبهره م یشناس نشانه

 ينمایه در سـ کدهد  ین مطالعه نشان میج اینتا. هستند 1385تا  1380ران از یا
گـرا در حـوزه    و انسـان سـّنت   ی، خـانواده سـنّت  یبرهـه مـورد بررسـ   در  رانیا

ه کـ د یـ آ یش درمـ یبه نما یشیاند متعصب و جهل»ِ يگرید«خانواده همچون 
ر عاقالنـه و عادالنـه در   یان تـدب کـ ور گرفتـار آمـده و ام  کدر چنبره تعصبات 

مستور این آثـار،   یشناخت نشانه يها یدر دوگانگ. را ندارد یخانوادگ یزندگ
رد. بـه ایـن   یـ گ یدر مقابل اخالق، علم، عدالت و تعقل قـرار مـ   یخانواده سنّت

شناسـانه   ترتیب، سّنت خانودگیِ ایرانی در سرزمین خویش اُبژة نگاهی شـرق 
، خــانواده ســنّتی را در یخــوانش مــرجح آثــار مــورد بررســ گیــرد. قــرار مــی

از  ین دفاعیتر کوچکست ینه حّتی قادر کدهد  یور و الل قرار مک یموضع
شـده و  » سـازي  اهـریمن «ینـد بازنمـایی   آدر فر یخانواده سـنّت . دیش بنمایخو

گرانه فرصـت سـخن گفـتن بیابـد، در     وبکهايِ سر ییه در این بازنماکآن یب
 .شود یعدم سپرده م یاهیبه س یشناخت مسلخی نشانه

  واژگان کلیدي

، خـوانش  یشناسـ  ، نشـانه یینمـا ، بازسـنّتی  ی، روابـط خـانوادگ  یخانواده سنّت
 . يگریمرجح، د
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 مسئله بیان. 1
. نـد کن رسـوب مـی  گـرا نشکـ ت یـ ه در ذهنکاست  يریثر از تصاوأد متین جامعه جدیوکت

در  ،د جامعـه یـ تولزنش و باکـ  ي، تداوم الگوهـا یناذهنیفهم ب انِکنش، امک يریپذ ینیبپیش
، یمنازعـات گفتمـان  ؛ ماجراسـت  يسـو  یـک ن یا اام. افته استیر رسوب ین تصاویوند با ایپ

 يهـا  یبـدفهم  و یت سلطه، گسست فرهنگـ ی، مشروعیاجتماع يها ، تضادیرات اجتماعییتغ
ت یـ معلول موفق یه تداوم فرهنگکهمچنان  ی،ن فهمیدر چن. ر استیثر از تصاوأز متیمتقابل ن

الف ر متخـ یو رسوب تصاو يریگياز جا یز ناشین یر است، گسست فرهنگیدر انتقال تصاو
 .  هاست در ذهن

ویر از خـالل تصـا   اشین اجتمـاع یوکـ د و تیـ بازتول دنـزین ر یـ ه بـه تعب کـ  يامعهدر جا
ن یدر چنـ . اسـت  يادیو بن يدیلک يائله، مس»ریتصو«و  »ییبازنما«له ئرد، مسیگصورت می

د هسـتند و اگـر   یـ مؤ يریازمنـد تصـاو  یش نید خویبازتول يبرا یاجتماع ينهادها يا زمانه
دچـار چـالش    شـان تـداوم  ،ننـد ک ینیفرآد و بـاز یبازتول يرین تصاویخود را در چننتوانند 

ه در ذهـن  کـ اسـت   يریه تصـاو کـ سـت، بل ین يریتصـو  هـر نـوع   قصودالبته م. خواهد شد
 یاجتمــاع يردهــاکعمل يبــرا یتــا منــابع، و رســوب نمــوده باشــد فتــهگري مردمــان جــا

 . دنباش رارشوندهکت
مـورد وفـاق    »خـانواده «ت نهـاد  یـ اهم ی،رانـ یمختلف جامعـه ا  یاجتماع يان نهادهایدر م

و  »نیـ د« ين نهـاد بـه همـراه نهادهـا    یـ ه اکـ  تقی آزاد ارمکی ن سخنِیا. شناسان است جامعه
د و یـ نما یمـ  یرفتنیهسـتند، پـذ   یرانیجامعه ا ونیفرماسدهنده صلی شکلسه ضلع ا »استیس«

بـه تبـع تحـوالت مختلـف      ،دیـ دوران جدران در یـ نهـاد خـانواده در ا  . دارد ياریشواهد بسـ 
انـواع   نتیجـه ایـن امـرْ ظهـور    که  ش رفته استیپ »یلکش ثرِکت«به سمت  یو فرهنگ یاجتماع
 يشـتر یب یهمخـوان  »تسـّن «بـا   یبرخـ  ،ن انواعیان ایدر م. شور استکاز خانواده در  یمختلف

 .دنابینمود می» تسّن«در تعارض با  یدارد و برخ
ال کن نهاد و اشـ یا یو دگرگون ینیفرآبازتصویر در جامعه معاصر، با توجه به محوریت  

ــآدرون  یخــانوادگ ــیثر از تصــاوأن مت ــرانیا یر ذهن ــابع یکــی از مهــمان اســت و ی ــرین من ت
 .  باشدمی »رانیا ينمایس«ز یر نین تصاویا گیري شکل
در  ینقـش مهمـ   ،هـا  تیـ هـا و موقع  تیاز روابط، شخص ییها شهیلکخلق  باران یا ينمایس
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ه کالبته روشن است . دارد ینسبت به خانواده و روابط خانوادگ یرانیا انسانِ یبرساخت ذهن
نسبت به روابـط  را  یرانیران ذهن جامعه ایا ينمایه سکست و همچنان یه نیسوبطه یکن رایا

حضور پررنـگ   مثالً؛ شودأثر میمت تیذهنن یاز ا قاًیز عمیخود ن متقابالً ،سازدمی یخانوادگ
 .  گیرد ی نشأت میرانین مراسم در ذهن انسان ایگاه ایران از جایا ينمایدر س »یعروس«

 ین مقالـه در پـ  یـ ا ي،سـاز تصویرن ین ماشیو با عطف توجه به نقش ا يردیکن رویبا چن
ش یلتـر خـو  یرا از ف یرانـ یچگونـه انـواع خـانواده ا    سـینماي ایـران   بررسی این امر است کـه 

بـه  . ن مقاله اسـت یدغدغه ا یتها و روابط سّن و نقش یتخانواده سّنبه طور خاص . گذراند یم
 ، بلکـه منتقدانـه  نه تنها عموماً یرانیت در خانواده اسّن ییران در بازنمایا ينمایرسد س ینظر م

 طبعـاً . ران استیا ينمایدر س یخیتار يا شهیر ين امر دارایا. ندک یگرانه برخورد م وبکسر
از  ؛ردیـ قرار گ ین مقاله مورد بررسیتواند در ا یاش نم یخیتار يزناهمه درا اران بیا ينمایس
پرسش . ندک یران محدود میدهه ا یکپر مخاطب  ينمایخود را به س نوشتار حاضر ،ن رویا
ت در از سـّن  يمـاژ یچـه ا  هشـتاد ران در دهـه  یـ پرمخاطـب ا  ينمایه سـ کـ ن مقاله آن است یا

 هشتادپر مخاطب دهه  ينمایح سخوانش مرج ،گریبه عبارت د ؛دهد یه مئارا یرانیخانواده ا
 دام است؟ک یرانیت در خانواده اران از سّنیا

 نی نظريمبا. 2
مـورد توجـه قـرار     خـانواده سـنّتی و اجـزاء آن    ییه بازنمـا کبل ی،تن مقاله نه خانواده سّنیدر ا

حیـات  سان آنچه براي ایـن مقالـه مهـم اسـت رابطـه سـنّت و مدرنیتـه در        . بدینگرفته است
اجتماعی نیست، بلکه چگونگی بازنمایی سّنت در ارتباط با مدرنیته اسـت. از ایـن رو، بـیش    

باشـد،   هابرمـاس و  گیـدنز پردازانِ عرصه نخسـت ماننـد   که نیازمند طرح مباحث نظریهاز آن
 مندي از نظریات بازنمایی، به طور عام، و بازنمایی سّنت، به طور خاص، است.نیازمند بهره
د نظریات بازنمایی، این مقاله متأثر از رویکردي به بازنمایی است که متناسـب  در مور

بودن این زمینه به این اشاره اکتفا با مفروضات نظري پسااستعماري است و به جهت روشن
بـه   بـاختین کند، اما در پایان بخش نظري، به دلیل اهمیت چگونگیِ بازنمایی، بـه آراء  می

گـرفتن  . ولی آنچه نیازمند بحث بیشتر است چگونگی شـکل طور مفصل خواهد پرداخت
است. این فهـم در یـک زمینـه جهـانی شـکل گرفتـه و       » سنّتی«و » سنّت«فهم ما از مفاهیم 
اسـت کـه بـا یکـدیگر ارتبـاط       مدرن/سـنّتی و غرب/شـرق  هـاي کلیـدي   متأثر از دوگانـه 
 تنگاتنگی دارند.
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کل گرفتـه اسـت. ایـن فهـم در جریـان      فهم غالـب از سـنّت در تقابـل بـا امـر مـدرن شـ        
پدیدار گردید. انسان اروپایی دورة مـدرن جهـت بازشناسـی     روشنگريگیري اندیشه  شکل

خویش و موقعیت زمانی خود، روایتی از خویش را برسـاخت کـه در واقـع تـاریخ ظهـور و      
 بروز عقالنیت در مفهوم مدرن آن بود. 

-شیشگام و پیپ یت شد و انسان مدرن غربیعقالن یت تجلّیاکخْ حیتاربه این ترتیب، 
ـ  شد و غـربِ  یشرفت تلقیپ يدارا خْیتار ،اندازین چشمدر ا. یخیر تارین سیبرنده ا درن م

فقـدان حسـنات    یه تجلّـ کـ جعل شد  ی، شرقین غرب مترقیمقابل ا. املکن تیدار ایهطال
ت و یاخـالق، انسـان  ار، کت، تمدن، یسمبل عقالن غربی گريِیدگر سخن، یبه د. غرب بود

عجیب  .... ت ویتوحش، بربر ،ینده جهل، خرافه، تعصب، تنبلیز نمایطبعاً شرق نو  بود... 
اسـتعمارگرانْ اغلـب   «که این تصویر در شرق نیز با اقبال مواجه شـد؛ بـه بیـان کـابرال:     آن

را رهـا   مـان اریخاند که آنها ما را وارد تاریخ کردند... ایشان مـا را واداشـتند کـه تـ    مدعی
(یانگ، » شان را پی بگیریمآنان باشیم و دقیقاً پشت سرشان پیشرفت تاریخ روکنیم، دنباله

1391 :28.( 
شناختیِ مدرن/سنّتی و غرب/شرق بـا یکـدیگر ارتبـاط     هاي نشانه در همین جاست که دوگانه

، شـرق و  سـان نفت و بـدی ایشرق پیوند می با بود،گذشته غرب ، که »سنّت«یابند. چرا که این  می
از شـرق و   همسـانْ  تیـ ن روایـ ا يریـ گشـکل . افتنـد یبهی مـی مشـا  یمنف يها یژگیو سنّت غربی

ـ   يبـرا  يانهچندگا يردهاکار، کشدمیده مینا »تسّن«ه ک ،گذشته غرب از . درن داشـت غـرب م
غـرق در   شـرقِ  طبعـاً  یتـ ین روایه بـا چنـ  کـ چـرا  اشاره کـرد؛  ه استعمار یتوج توان بهمی ن جملهآ

ت یـ ن روایـ رد اکارکـ گـر  ید. نداشـت  یان ترقـ کدرن امغرب م يو راهبر کمکبا  ، جزجهالت
ه بـه  کـ بـود   »شرق«به نام  مفهومی نق برساختیغرب از طر يبرا یشناسن خوداکام نِوردآفراهم 

 .  ردک یم کمکغرب  یابی تیند هویبه فرا یسلب يا گونه
هایی از پیامدهاي ایـن   سخن ادوارد سعید بخشحاصل این امر براي شرق دردناك بود. این 

تغییرپذیري ما چقدر قـوي اسـت! چـه آسـان از چیـزي بـه چیـز        «دهد:  شیوه فهم را نشان می
ثبات است، همـه چیـز ناشـی از     شویم! مکان ما چقدر بی کنیم و تغییر داده می دیگر تغییر می

سـان   بـدین  ).22: همان» (استمان گسسته  گشتگی اصل ماست. ... پیوندمان با ... گذشته گم
گیـرد و دچـار    فهـم مـا از خـود شـکل مـی     » سـّنت «و » مدرنیته«، »تاریخ«در چنین روایتی از 

 شویم، که البته این مقاله تنها ناظر به اولی است. می» شناسی وارونه شرق«و یا » شناسی شرق«
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وط بـه شـناخت ایـن    بایـد منـ    ایـران در  از این رو است که هرگونه شناخت مدرنیته یا سـّنت 
براي فهم دیالکتیک پیچیده مدرنیته در ایران نیـز  «باشد. به بیان میرسپاسی،  اروپامدار روایت

بخشش نهفتـه اسـت،    اروپامدار را که در دل وعده وعیدهاي رهایی ضروري است تا روایت
  گوید: هاي این رویکرد می ه). وي در واکاوي ریش44: 1384(میرسپاسی،  »بررسی کنیم

گـرا از جامعـه،    گرا، دموکراتیـک و انسـان   عصر روشنگري، بر اساس مدلی عقل
 یهـای  شمول و تجویزي براي رفتار انسانی وضع کرد. یکـی از راه  ضوابطی جهان

 پیموده شـد، که در گفتمان روشنگري براي حقانیت بخشیدن به گفتمان مدرنیته 
 ). 50ن بود (همان: آ» اغیار«مقایسه روشنگري با 

همین راستا است که پیوندي ذاتی میان نیروهاي مذهبی و مرتجـع در اروپـا و دنیـاي    در 
  شود.مسلمان برقرار می شرقِ مغزِ خشک
در روشـن   چاکرابـارتی، و  بابـا ، اسـپیواك ، ادوارد سعیدژه یبه و ي،ران پسااستعمارکمتف

قـرار   خـود  شـناخت  ةن را ابـژ آت ه شـرق و سـّن  کـ  یگفتمـان  يارهاکسازو يساختن و افشا
ل از خـال  یشـرق  يهـا  ه چگونـه فرهنـگ  کـ نان نشان دادنـد  یا. دندنموفا یمهم ا ینقش ،دادند
 اي،یین بازنمـا یانـده شـده و بـا چنـ    یبازنما ،غـرب  يرکـ ف يهـا  تهـا و سـّن   انداز ارزشچشم

دیده گرفته ا نای شده ه راندهیبه حاش یر غربیان غیو ب یزندگ یفرهنگ يها ها و صورت تسّن
چون شعر  ايیثار ادبآ یبا بررس یشناسدر شرق ). سعید32-33: 1389، يریمشاه( شوندمی

قـات  یو تحق یمـذهب  يها ها، پژوهش نامهتی، سفرمطبوعا يها ، نوشتهیاسیو رمان، مقاالت س
 ،ه ساخته و پرداخته غرب اسـت کشرق  یر واقعیو غ یر جعلیه تصوکنشان داد  یشناختنزبا

ژه در مـورد  یـ و شناساندن شرق، بـه و  یوه معرفین شیانده و ایچگونه شرق را به جهان بازنما
بر شرق و اعمال قدرت و نفوذ بـر شـرق    يگرسلطه بخشِو مشروعیت ساز، سببانهیخاورم

 ).52-62: همان( بوده است
الگـو و   يدر قالـب تعـداد معـدود    یشرق و انسان شـرق  ی،جعل يها يرسازین تصویدر ا

ه یـ ه بـا نظر ک یشناخت ضد شرق ينقدها  شهیر .شود یگنجانده م يا شهیلک يها پیها و ت نمونه
 يالدیمـ  60و  50 يهـا  در دهـه  فـانون  يهـا  تـوان در نقـد   یمطـرح شـد را مـ    ياسـتعمار  پسا

. ها را مورد نقد قـرار داد  ها و داستان در رمان ياستعمار يرپردازیتصو يو. وجو کرد جست
: همـان ( ه هسـتند یـ ن نظریـ ا يریگ لکر شبمؤثر  پردازانهیگر نظرید دریداو  گرامشی، فوکو

سازد که منفـی   شرقی برمی ،شناسانه ه چگونه نگاه شرقکنشان داد  يه پسااستعمارینظر ).66
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ن أاز شـ  يعـار  ین شـرق یچنـ . ه مثبت و متمدن اسـت ک دنیایی؛ و دیگري دنیاي مدرن است
، یدرباره تنبل ییها ه حامل اسطورهکشود ر کشیده میتصویبه  ییها شهیلکو در قالب  یانسان

 ). 60و  68: همان( ان استیشرق خرديیبو  يارکبیفر
ان یـ بـه ب . ر اسـت یپـذ  حیان قدرت و دانش توضـ یم ۀدر رابط ییها يساز رین تصویفهم چن

 ؛اسـتعمارگران همـراه اسـت    ياقتصـاد ـ   یاسیرد سکارکبا  یشناس شه شرقیر و اندکتف سعید
، »یاشـ یع«نما یدر سـ  ییهـا  یین بازنمـا یچنـ . نـد ک یت مـ یـ غرب بر شرق را تثب يبرتر هکچرا 

 »يگـر ید«ن یـ دهـد. ا  یدرن نسبت مـ م يگریرا به د »یاحساس یب«و  »یدلسنگ«، »رياکایر«
دمـنش نیسـت؛ متفـرعن و    زاآ ؛ز هسـت یـ ن یر علمـ یندارد و غ یدگننیفرآه کبه همان اندازه 

ر یـ ه غکـ ؛ همچنـان است یمار عصبیب یک یو حّت یجنس يقو ياشتها يدارا ؛ت استیترب بی
ن آه مـن  کـ  یکیولوژئدیـ ن نظام تصورات ایچن« دیان سعیبه ب ).1361د، یفعال بوده و ... (سع

ه کـ بل ،اعتبـار اسـت  ز نظـر فکـري بـی   ه اکست یت نن عّلیفقط به ا ،اممیدهنا »یشناسشرق«را 
و به  ،»شرق« ین گفتمانی). در چن81(همان:  »است يشماریج جدي بیمالزمات و نتا يدارا

و راجـع بـه    یخـود و جامعـه غربـ    یمالت داخلـ أله تیجداگانه و وس يامقوله« ،»اسالم«ژه یو
کیـک ن خود و جامعه و قابـل تف آگانه از ین حال، بیه در عکاست  یغرب جامعه خود و خود 

 ).     51: 1387سردار، ( »ن استآاز 
ر مســلمانان بــه عنــوان یه تصــوئــارا. شناســانه بــوده اســته شــرقنگــاثر از أز متــیــنما نیســ

 ينمایدر سـ  ياي کلیشـه ترهـا کاراکو در قالب  ،وانهیطلب و دت خشونتبالذا يترهاکاراک
ر بـوده و بالـذات شـرور    ییـ تغیلم بیشرقِ اسالم در ف«سردار: ر یبه تعب؛ ع بوده و هستیا شایدن
علقـه متعصـبانه بـه    : ن بوده استیچن یشناسشرق يها امهنعیه همواره در وقاکرا یباشد، زیم
 يمتظـاهر بـه جـا    يرسـاز یتصو يهـا  تیه محـدود کـ  یتـا زمـان  «). 150: همـان (» باطل ینید

ن کـ ر ممیـ بهتر غ كمتقابل و در بر احترامِ یثرِ مبتنکندة متیشوند، آیو فهم م كدر تیواقع
 یه همگـ کـ  ینینشـ هیر و حاشـ یـ تحق ،ياعتمـاد یما همچنان در تبعات منازعه، بـ . خواهد بود

 ). 180: همان( »ستیم زیاند، خواهیشناسشرق یراث واقعیم
بنابراین، چگونگی بازنمایی خانواده سنّتی نیز باید در این چارچوب مـدنظر قـرار گیـرد،    

شـوند. یکـی از نکـات     زیرا خانواده سنّتی و اجزاي آن در همین منطق گفتمانی بازنمایی می
د در اینجا به طور ویژه مد نظر قرار گیرد، چگونگی این بازنمایی است. مفهـوم  بای مهمی که 

به خوبی وجوهی از چگونگیِ بازنمایی خانواده سنّتی در ایـن گفتمـان   » گویی تک«باختینیِ 
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شـناختی خـانواده    توان چگونگی سـرکوب نشـانه   سازد. با کمک این مفهوم می را روشن می
   سنّتی یا اجزاي آن را فهمید.

 )Monologue) /Dialogueگویی وگو/تک گفت. 3
عرصه تجّلی و تعامـل صـداها و نواهـایی متفـاوت و رقیـب       ،خواسته و ناخواسته ،متن هنري

برخـی متـون نیـز    گـاه در  برخی متون عرصه اقتـدار معناشـناختی یـک صـدا اسـت و       است.
، »واییآچنـد «بـاختینیِ  این زمینه مفـاهیم   یابد تا صدایش شنیده شود. درمیدیگري فرصت 

 مــورد توجــه روزافــزونِ» ســازي يپیونــد«و » وگــو گفــت« )،Heteroglossia( »هتروگلوســیا«
انـد.  گردیـده » رتوریک«ت فرهنگی و ترکیبی معاصرند و سبب دگرگونی در سّن هاينظریه

دچـار خلـط معنـایی     در برخـی مـوارد  پوشـانی معنـایی    این مفاهیم به جهـت نزدیکـی و هـم   
ضـرورت و اهمیـت صـداهاي     ،بـاختینی » وگـوي  گفـت «ترکیبی در  پردازانِ نظریه شوند. می

را بـه مثابـه    »وگـوي  بـاختینی   گفـت «معاصـر مفهـوم    متنوع و متکثر را یافتند. نظریه ترکیبـیِ 
 کنـد. ایـن خـوانش در مقابـل تلقـیِ      تلقی می »شنوده«و  »سخنگو«متقابل ارتباطی میان  کنشِ

از گوینـده بـه    یافتـه ترغیب جهتوگو را یک  گیرد که گفت ت رتوریک قرار میپیشین سّن
و » وگـو  گفـت «باختین راه را بـر بازتفسـیر رتوریـک بـه مثابـه      کرد.  ده قلمداد مینسوي شنو

گشـود. ایـن مطالعـه نیـز ایـن مفهـوم را       » هـا  مـذاکره متفـاوت  «یـا  » گذاري کنارِ هم«و » بیان«
اش نسبت به صداهاي دیگر، کـه   مورد بررسیاي در باب میزان رواداري آثار  همچون سنجه

 گیرد. به کار می در اینجا خانواده سنّتی است،
»بلکـه   ،نیسـت  صداهاي متنوع و متکثـر  صرفاً »وگویی گفت«یا  »وگویی شده گفت رتوریک
ایـن    هـاي شـکلی   ویژگـی  .انـداز دیگـران نیـز هسـت     گوش فرادادن به هر صدایی از چشـم  عملِ
هاي فـردي و فرهنگـی اسـت. بـاختین      درباره تفاوت »مذاکره«یا  »گذاري هم رِکنا«، »بیان«، نظریه

در  چنـدآوایی همچـون   ؛دهـد  ثار مختلف با اصطالحات متفاوتی توضـیح مـی  آاین اندیشه را در 
 ،»کارنــاوالی در رابلــه«، »رمــان«در گفتمــان در  هتروگلوســیا، 1»مســائل بوطیقــاي داستایوفســکی«
کیـداتی متفـاوت بـه روابـط     أهر کدام از این اصطالحات بـا ت  ».داستایوفسکیکتاب «و » دنیایش«

 ةویژگـی متمایزکننـد   واییآچند پردازند. ها می اي از تفاوت ها به مثابه پیوستگی پیچیده میان گفته
یعنی  ،ماننوعی از ر»توضـیح   »مسائل بوطیقاي داستایوفسـکی «است. باختین در  »واییآمان چندر

(یعنــی حقیقــتش) در  مــاننــه داستایوفســکی بــه وســیله بازجایــابی اندیشــه ر دهــد کــه چگو مــی
ر مـان د ر ةو به وسیله بازجایابی نویسـند  ،یگانه گاهیِآهاي چندگانه و متنوع به جاي یک  گاهیآ
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ـ  ،هاسـت  خـالق شخصـیت  کـه  هـا (  گـاهی آیکی از این  به مثابهها  کنار شخصیت هـا برابـر   آنا بـا  ام
 جهـت وایی آچند مانِها و خواننده در ر فریند. نویسنده، شخصیتآ را می واییآچند مانِر ،است)

 اي را در ارتبـاط موقعیت تـازه  نویسنده ،کنند. بنابراین خلق حقیقت در موقعیتی برابر مشارکت می
در  را مـوقعیتی  کنـد. نویسـنده   یند خالقانه نوینی را اعمـال مـی  آکند و فر ها اشغال می با شخصیت

یـک   همچون فعالیتی در حـال وقـوع، و نـه همچـون گزارشـگرِ      ،کند واقعی احراز می زمان حالِ
ن هم نه بـه  آ ،وگویی در حال انجام مشارکت دارند ها در گفت یافته. شخصیتنوگوي پایا گفت

زاد که قادرنـد ایسـتادگی کننـد، موافقـت     آهاي نویسنده، بلکه همچون مردمی  گاهیآ ةبژعنوان اُ
هـا   ایـن شخصـیت   ،ند. از این روبزنشورش دست به شان در مقابل خالق یو حّت نمایندیا مخالفت 

خویشـند. چنـین    بخـشِ  داللت گفتمانِ هايِ سوژه ، بلکه مستقیماًیستندنویسنده ن گفتمانِ بژةاُ صرفاً
کننـده   ثار خواننـده نیـز مشـارکت   آحقیقی از صداهاي متکثر است. در این  واییِآاثري یک چند

 مشخص کردن خاصیت و ماهیت رخدادها مشارکت دارد. واقعی است و در
مان، دیگـر یـک بیـان مسـتقیم از حقیقـت در      راز  جدید مدعی است که این نوعِباختین 

هـاي نویسـنده،    گـاهی آحقیقـت در   ۀن ایجـاد خالقانـ  آاختیار نویسنده نیست، بلکه به جـاي  
ــیت ــت  شخص ــده اس ــا و خوانن ــک« او .ه ــویی ت ــت«را از » گ ــو گف ــون »وگ ــان «، همچ گفتم

صـدایی   گفتمانی تک» گویی تک«. کند ، متمایز می»گفتمان صداي دوگانه«از » صدایی تک
  شناسد. ایـن گفتمـان، مسـتقیماً بـه سـمت اُبـژة      اش را به رسمیت می و اُبژه است که تنها خود

حـدوده یـک زمینـۀ داده شـده     اي را در م ارجاعی خویش رفته و اقتـدار معناشـناختی نهـایی   
 دهد.   شکل می

تعمدي بـه   وگویی، که گفتمان صداي دوگانه است، دربرگیرنده ارجاعی گفت گفتمانِ
تازه را (که مقصـود خـودش    دیگران است. چنین گفتمانی یک مقصود معناشناختیِ واژگانِ

ــانِ  ــت) در گفتم ــی   اس ــا م ــود ج ــیش موج ــاز   از پ ــی ت ــه ترکیب ــد. در نظری ــک« هده  رتوری
بلکـه   ،اي بـراي ترغیـب اسـت    دیگـر کمتـر وسـیله    »وگـویی  گفـت «یـا   »وگویی شـده  گفت
زمونی است بـه طـور خـاص    آهاي خودمان و دیگران و  زمودن اندیشهآاي است براي  وسیله

مـان. نظریـه   هـاي فـردي و فرهنگـی    گـذاري و مـذاکره دربـاره تفـاوت     هـم   براي بیان، کنـار 
هـاي   استعماري نیـز اسـتفاده   ی، نظریه نژادي، و نظریه پساهاي فمینیست فرهنگی معاصر، نظریه
اي شده و  بندي حاشیه شکال ترکیباَ نیِاز جمله براي تبیین قدرت بیا ،مختلفی از این مفهوم

 ۀنظر است و دوگانـ  وگو مد در این مطالعه معناي محدود گفت .اند غیر متعارف شده، داشته
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شـود   هاي مورد مطالعه به کار گرفته می ر فیلمیک معیار دن گویی به عنوا وگویی/تک گفت
نظرهـاي   وگـو و تعامـل وجـه    زمینه براي گفتقدر تا روشن شود در سینماي مورد بررسی چ

براي وگو  گفت امکانتا چه میزان مذکور دارد؛ به عبارت دیگر، در سینماي مختلف وجود 
 شود. خانواده سنّتی فراهم می

 روش مطالعه. 4
اي طـولی اسـت کـه     است. این پژوهش، مطالعـه » کیفی«شناختی این پژوهش  روشرویکرد 

گیـرد و جامعـه    مـی از سـینماي ایـران را در بـر    1385تا  1380هاي  چارچوب زمانی آن سال
هـاي پـژوهش بـر حسـب میـزان       اسـت. نمونـه  » ملـودرام «هاي مربوط به ژانر آماري آن فیلم

ترین فـیلم در هـر سـال     اي که پرمخاطب گونه به اند؛جذب مخاطب در هر سال انتخاب شده
نـان،  «، »کشـی  سـگ «هـاي   از این رو، به ترتیب فـیلم در ژانر ملودرام انتخاب گردیده است. 

انتخـاب  » آتـش بـس  «و » مکـس «، »مارمولـک «، »توکیو بدون توقـف «، »عشق و موتور هزار
، بـه دلیـل نبـود    »رمولـک ما«و » نان، عشق و موتور هزار«شدند که در بررسی نهایی دو فیلم 

 مضامین جنسیتیِ قابل توجه حذف گردیدند.
انجـام  » شناسـی  نشـانه «اسـت، بـا روش    2ترین بخش این پژوهش که تحلیـل مـتن   اما مهم

شـناختی و فرهنگـی    شناسیِ زبـان  ، نشانه)Martin Ryder(خواهد گرفت. به تعبیر مارتین ریدر
هــاي  اي و شــیوه هــاي نشـانه  دربـاره نظــام اي از نظریــه ارتبـاط اســت کــه بـه پــژوهش    شـاخه 

هاي خود به کـار   ها، باورها و ایدئولوژي اي که انسان براي انتقال احساسات، اندیشه بازنمایی
 پردازد:  برد، می می

شناختی به ندرت یک حوزه مطالعاتی خاص به معناي دقیق کلمـه را   تحلیلِ نشانه
ــترده    ــف گس ــه در طی ــدنظر دارد، بلک ــته  م ــات،     اي از رش ــر، ادبی ــامل هن ــا ش ه

رود. تحلیـل   هاي جمعی به کـار مـی   شناسی و (مطالعه) رسانه شناسی، جامعه انسان
شناختیِ زبان، هنر  هاي زیرین فرهنگی و روان وجوي الیهشناختی در جست نشانه

 ).v.4Mitcham:See ,2004,فرهنگی است ( هاي  و دیگر بیان
اي است که بـه مطالعـه هـر آن     شناسی رشته گوید که نشانه که امبرتو اکو به طنز میچنان

ناسـی در  ش ). نشـانه 1384رود (رك: اکـو،   پردازد که براي دروغ گفتن به کار می چیزي می
رود،  هـا و یـا تفسـیر آنهـا بـه کـار مـی        تحلیل هر آنچه به مثابه ابزاري براي بازنمـایی پدیـده  

شـناختی بـه مثابـه ابـزار در دوره پسـامدرن کـه واقعیـت         شود. ارزش تحلیل نشانه استفاده می
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اي مـا را دگرگـون کـرده، شـدیداً افـزایش یافتـه اسـت         کاريِ شـدة احساسـات زمینـه   دست
),2004, v.4Mitcham:See(         :هـر کـدام از ایـن متـون فـوق در موضـوعات مختلفـی چـون .

نهادهـا، مسـائل و مفـاهیم اجتمـاعی و     ها،  گشایی ها و گره هاي شخصیت اصلی، گره ویژگی
البته تنها آن بخشی که به خـانواده ارتبـاط داشـت در    اند؛ .... بازنموده شده و تحلیل گردیده

  این مقاله گزارش شده است.

 بازنمایی خانواده سنتی. 5
 کشی ) سگ5-1

شـود؛ نخسـت، وضـع موجـود و دوم،      کشی به دو شکل بازنمـایی مـی   نهاد خانواده در سگ
رخ و پـدرش،  نقطه مطلوب. در این فـیلم چنـد خـانوادة نـوعی وجـود دارنـد: خـانواده گـل        

رخ و همسرش، خانوادة حاجی نقدي، خـانوادة نجفـی و خـانوادة منتسـب و تـا      خانوادة گل
 حدي خانوادة مقدم. 

رخ کـه در واقـع متعّلـق بـه پـیش از فضـاي       به جز خانواده اول، یعنی خـانواده پـدر گـل   
هـا دچـار بحـران اساسـی هسـتند. خـانوادة        کنونی (انقالب) اسـت، دیگـر خـانواده    اجتماعی

گونه تعهدي به خـانواده نـدارد و   بنیاد است و شوهر هیچ رخ و همسرش که کامالً سست گل
 تــرین شــکلْ مــورد شـود کــه بــه ناجوانمردانـه   اي پنداشــته مــی همسـرِ خــانواده صــرفاً وسـیله  

هایی است که بـا   و زنان و بچه ادة نقدي نیز متشکل از مردانگیرد. خانو سوءاستفاده قرار می
شوند؛ از جمله پدر خانواده به صـورت مـردي    گیريِ یکسره منفیِ مؤلف بازنمایی می موضع

شـود. خـانواده نجفـیِ    باز بـه تصـویر کشـیده مـی     با فاصله سّنی زیاد از همسر، خائن و هوس
کـار اسـت و دیگـران در     رد خـانواده خیانـت  اي است که در آن مـ  نیز خانواده» مآب فرنگی«

 سفرند و حضور ندارند و معلوم نیست که بهتر از مرد خانواده باشند. 
اي که بر بـالین شخصـیت    شوند. خانوده منتسب نیز به صورت بسیار بدي بازنمایی می ةخانواد

کنند و به هـر قیمتـی در پـی منفعـت خـویش       بزرگ رو به مرگ خویش نیز حسابگرانه عمل می
کـه وي نیـز ماننـد    هستند. موضعِ داماد خانواده کامالً غیرعـاطفی و حسـابگرانه اسـت؛ ضـمن آن    

باز و در حال یافتن شریک جنسی در خارج از خانواده اسـت. بـه    ، هوسچران دیگر مردان، چشم
شود، لذا کیفیت روابط ایشان براي ما مشخص نیست، امـا   مقدم نیز تنها یک جا اشاره می ةخانواد

 این فضاي اجتماعی جدید آنها را نیز از هم جدا کرده است.  
دیگرگون نیز دارد. ایـن وجـه دوم    اما نهاد خانواده، جدا از وجه اولِ بازنمایی، حضوري
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شـود. خـانواده در ایـن وجـه بـه صـورت یـک         رخ بازنمایی میصرفاً در خانواده پدريِ گل
گیـرد؛ جـایی کـه مهـر حقیقـی و عشـق در آن یافـت        فرض اثر قرار میآرمانْ به عنوان پیش

شبح خـانواده  ها،  رخ در مهلکه گرفتاريسودازده است. گل ۀاین جامعشود و مأوایی در  می
 کند. خانواده در این معنا، آرمانی است که در جامعه معاصر غایب است.  وجو میرا جست

اسـت. نقـش اول فـیلم، کـه نقـش      » جنسـیت «شناختیِ فیلم  از دیگر متغیرهاي مهم جامعه
مثبت فیلم نیز هست، به یک زنِ جوان اختصاص دارد که نمادي از زیبـایی، پـاکی، تعهـد و    

، نماد جامعه امروزین ایران و همچنین نماد »معاصر«نقش اول مرد فیلم، آقاي  فرهنگ است.
زنـی اسـت امـروزین، اهـل      اخالقـی و فسـاد اسـت. زن مطلـوبِ فـیلم      دورویی، خیانت، بـی 
مند بـه خـانواده و داراي مهـر راسـتین. در مقابـل، عمـوم       اندام و عالقه فرهنگ، زیبا و خوش

اند؛ یکی پدر که از جایی دیگر و نسـلی دیگـر   نها دو مرد سالمباز هستند. ت مردان فیلم هوس
اراده و داراي شخصـیتی  رخ بـا گـل ». عیوض«اي به نام  مرد ساده حاشیهاست و دوم، یک پیر

 جوي عشق و خانواده.   جامعه زنی مدرن است، اما پی قوي است. وي با توجه به فهم عمومی 
 فارسی استفاده شده است که عبارتند از: مدر این اثر از دو کاراکترِ آشناي فیل

و » حــاجی نقــدي«هــاي  نقــش»: بــاز حــاجی بــازاريِ ظــاهر الصــالح و هــوس«. 1
 »صبوري«
»): سـنّتی «فارسـی از مفهـوم   (در برداشت فـیلم » زن چاق سنّتیِ حاجی بازاري«. 2

 نقش همسر حاجی نقدي
 ) توکیو بدون توقف5-2

اسـت. در واقـع ایـن اثـر روابـط سـنّتیِ       » جنسـیت «سـئله  پـردازد م آنچه این روایت به آن می
کشـد؛ اغراقـی کـه خنـده و نفـی مخاطـب را        جنسیتی را در قالبی اغراق شده به تصـویر مـی  

 انگیزد. برمی
موضوع اثرْ نقد رویکرد متعصبانه به روابط دختر و پسـر و روابـط خـانوادگی اسـت. در     

د؛ یکـی رویکـردي متعصـبانه کـه میـراث      گیرن ت دو رویکرد در مقابل هم قرار میاین روای
گذشته است و دیگري رویکردي باز و عاشقانه. رویکـرد اول در ایـن روایـت، بـه صـورت      

اي کـه نیازمنـد معالجـه و     شود؛ بیمارياي روانی بیان میرنجورانه و بیماري یک حالت روان
شناس بیان شده) و روان کاو (که به اشتباه،درمان است. در فیلم این درمان با مراجعه به روان

 افتد.  اي سخت به سر اتفاق می واکاویدن تجربیات کودکی و ضربه



  

 

104 

 

یی که حکایت از میزان گستردگی و یا محدودیت  ها نشانه» توکیو بدون توقف«در فیلم 
این مسئله در جامعه داشته باشد، وجود ندارد. شاید اطالعات فرامتنی و میزان مخاطبان فـیلم  

اي  مسـئله » چگونگی روابط جنسیتی در خانـه و بیـرون از خانـه   «ین امر باشد که دهنده انشان
اما ، با توجه به اطالعات فرامتنی مسئله اجتماعی بودن آن قابل پذیرش است اجتماعی است.

اسـت و صـرفًا بـه ارائـه دو دیـدگاه متضـاد، یکـی در قـالبی          سـاکت خود فیلم در این زمینه 
 پردازد.  می پذیرو دیگري در قالبی شاد و دل ،کمتعصبانه و مضح

در واقع حکایت دو نظام یا دو فرهنگ است؛ نظام پدرسـاالرانه در  » توکیو بدون توقف«
مقابل نظام دموکراتیک برابرطلب و یا فرهنگ سنّتی در مقابل فرهنگی مـدرن. چـالش اثـر،    

، »توکیـو بـدون توقـف   «ده در فرهنگ است که اولی، مطابق تصویر ارائه شـ چالش میانِ دو 
 بوده و دومی فرهنگی امروزین و پر از شور زندگی است. » پدران«متعصب و وارث میراث 

اسـت. در ایـن   » نسل بـه نسـل در خانـدان چرخیـده    «فرهنگ نخست، فرهنگی است که 
است. در ایـن  ») ثروت«و امتیازاتی مانند » پدر«وارث خانواده (بخوانید وارث » پسر«فرهنگ 

از مقابـل اتـاق   » حّتی یک سوسک نر نباید«گردد؛  فرهنگ هرگونه روابط غیرعادي منع می
دختر رد شود. در این فرهنگ جاي زن در خانه است؛ موقعیـت افـراد مـوروثی اسـت؛ پسـرْ      
وکیل پدر است؛ دخترْ منشی و کارمنـد پـدر و ... ؛ جـاي زن در حـوزه خصوصـی اسـت و       

اي خشـن  اسـت؛ روحیـه  » زورش زیاد«کسی است که  حوزه عمومی جاي مردان است. پدر
گیرد و البتـه وظیفـه مراقبـت نیـز بـا اوسـت. در ایـن فضـا          دارد و براي زنان خانه تصمیم می

پرسـد  دهنده زن؛ از این رو است که وقتی خواهر از بـرادر مـی  کننده مرد است و پاسخسؤال
خـواهر بایـد همـه چیـز را بـه      کـه  شود؛ حـال آن  ، مرد متعجب می»روي؟ می چرا آلمان«که 

 برادر توضیح دهد، حّتی امور بسیار خرد زندگیِ روزمره را. 
کشد و بیمـار اسـت؛    می» عربده«کسی است که » مرد«عالوه بر این، در فرهنگ مذکور 

تواند احساسات خود را بیان کند و خود نیز قربانی نظام مردسـاالر اسـت. وي بـا وجـود     نمی
 یـی   هـا  برد؛ ترسي عاطفی رنج می ها ظاهري، در درون بیمار است و از ترساقتدار و قدرت

در غیــاب مــادر و همســر. ســردردهاي دائمــی دارد و » تــرسِ از دســت دادن خــواهر«چــون 
یـن  ابان (مرد سنّتی) نیز در زندان گرفتار است. تواند عشق را درك کند؛ در واقع زندان نمی

تـرین قربـانی ایـن خـانواده و      روح است. اصلیل و بی، سرد، کسینظام اجتماعی و خانوادگ
بخوانید دکترِ (نظامی بیمار است، لذا دکتر   نظام اجتماعی هم زنان هستند. این نظام اجتماعی



 

 

105 

 

بخوانیـد  [تـو فقـط یـک راه داري، ناهیـد     «کند که:  تجویز می )»ْدکترفیلم«فیلم یا بهتر از آن 
 ».را آزاد کن، بزار بره... ]»زن«

اي کـه از   شـود. محسـنِ توکیـویی    شـروع مـی  » جزیره آزاد«یا » منطقه آزاد«اتفاق از این 
شـود. در ادامـه، ضـربه بـه مغـزِ       کند و قصه رهایی آغاز مـی  خارج آمده با دختر تصادف می

گشـاید. بـا ایـن     ي جدیـدي مـی   هـا  اي به سر که امکـان  پرویز مردساالر نیز مهم است؛ ضربه
کند. زنی کـه بـراي اولـین بـار در منطقـه       یز شروع به تغییر میضربات به سر است که همه چ

توانسته بود خود رانندگی کند شـروع بـه در اختیـار گـرفتن فرمـان زنـدگی خـویش        » آزاد«
توانـد دردسـر بیافرینـد. زن ممکـن اسـت در آغـاز تنـد بـرود و حتـی           کند. این آغاز می می

ــا ایــن  کــه ، بــیش از آن»منطقــه آزاد«و در » تصــادف در حــوزه عمــومی«تصــادف کنــد، ام
 است.  » گشا مسئله«باشد، » زا مسئله«

کنـد؛  شود و هویت و پنداشت وي از خود تغییر مـی  کم نگاه و ادبیات زن عوض میکم
بـه ایـن ترتیـب،    ». شـون هـم هسـتم   خواهرش هستم ... شـریک «گوید:  مثالً زن در جایی می

آید، بلکـه زن   زه خصوصی به دست نمیهاي مربوط به حودیگر هویت وي صرفاً از انتساب
تغییـر   اُبـژه و سـوژه  شریک مرد در حوزه عمومی نیز هست. همچنین جایگاه زن از اُبـژه بـه   

 کند و متعاقباً زن هم از مرد سؤال دارد.  می
گویـد:   دهد که دخترِ مقیم حـوزة خصوصـیِ سـابق، مـی     تحول در آنجا خود را نشان می

توانـد   شود و دختـر مـی   زندگی تازه آغاز می». کنم ز زندگی میروم کارخانه ... از امرو می«
توصیۀ عمۀ پیرِ قربانیِ خود را عملی کند. وقتی چنین اتفاقی بیفتد و زن وارد کارخانه شـود،  

از ». توانی من را اینجا زندانی کنـی  تو دیگه نمی«دیگر بازگشت ممکن نیست؛ به قول ناهید 
یهوده است؛ حتی مسئله اقتصاديِ خانواده نیـز بـا ورود   این پس دست و پا زدن مردساالري ب

کنـد و از حربـه خشـونت     شود. پدرساالري آخرین تالش خود را میزن به کارخانه حل می
 ».کند این تفنگ صد سال است که دیگر شلیک نمی«که کند، اما غافل از آن استفاده می

شـود کـه    ، تبـدیل بـه مـردي مـی    زد در این فرآیند مردي که حاضر نبـود بشـنود و فریـاد مـی    
تواند احساسات خود را بگوید و با بیـان احساسـات کـودکی و اکنـونِ خـود، درمـان شـود و         می

بخوانیـد  (خود را بشنود. چنین مردي دیگر از عکـس پـدر خـویش    » صداي قلب«سرانجام بتواند 
اثـر   نـده اسـت، بـی   نیز که از او جز عکسی باقی نما» پدر«کند و ناسزاهاي عبور می )سنّت خویش

» منطقـه آزاد «پـذیرد و خـواهرش را بـا وي بـه      را مـی » توکیـویی «است. دیگر این پسـر، محسـن   
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رود  مـی » منطقـه آزاد «کند و حتّی خود نیز به  کند؛ با خارج ارتباط اقتصادي برقرار می رهسپار می
اي  نوادهد. چنـین فرآینـدي خـا   شـو  کـه خـانواده در مـاه عسـل از موضـوع مطلـع مـی       و جالب آن

 رساند.   نژند را به شور زندگی می روح و افسرده و روان مردساالر و سرد، بی
به این ترتیب، شکاف جنسیتی در واقع شکاف میـان روابـط جنسـیتیِ متعصـبانۀ سـنّتی و      

پسـند و   روابط جنسیتیِ مدرن است. این شکاف بخشی از شکاف اصلی میـان فرهنـگ عامـه   
ن بر امر سنّتی و روابـط  درایت، این شکاف با پیروزي امر مروفرهنگ رسمی است. در این 

 یابد.  درن بر روابط جنسیتی سنّتی پایان میجنسیتی م
شوند. ایـن  منطق، جابرانه و زشت نشان داده می در این بازنمایی روابط جنسیتیِ سنّتی بی

د و نعـره، بـا   با پیژامه و زیرپیراهنی سـفید و اهـل فریـا   » پرویزي گوژپشت«فرهنگ در قالب 
شود. پیامد این نظـام اجتمـاعی    عینکی با قاب سیاه که حاضر به دیالوگ نیست، بازنمایی می

کننـده اسـت؛ حّتـی زنـدگی     روح و کسـل نژنـد، بـی  اي سـرد، روان  و خانوادگی نیز زندگی
(دو داّلـی کـه   » تعصـب «و » سـّنت «شـود. در واقـع میـراث     اقتصادي نیز در خالل آن فلج می

 ي زیر است:   ها کند) سویه دوم دوگانگی ي را نمایندگی مییکی دیگر
l  سالمت روانی/روان نژندي؛ 
l   شادي/افسردگی؛ 
l عشقی؛   عشق/ بی 
l   زشتی/ زیبایی؛ 
l   .سکون/حرکت 

شوند؛ براي نمونـه در فضـاي    این پیامدها به کرات در قالب نشانگان سینمایی روایت می
اند و ...؛ در حالی که تمام حرکـات دوربـین   اشیاء قدیمیکند. حرکت نمی» دوربین«سنّتی، 

کـه بیـان شـد پیامـدهاي     اختصاص به تحول مدرن دارد. چنان (در رانندگی، دویدن و غیره)
 فوق، محصول دوگانگی روابط جنسیتیِ سنّتی/ روابط جنسیتیِ مدرن هستند.  

لم دو رویکـرد بـه   است. در این فـی » توکیو بدون توقف«مفهوم جنسیت، مفهوم محوري 
اند؛ برداشت متعصبانه در مقابل رویکـردي بـاز   مفهوم جنسیت در مقابل یکدیگر قرار گرفته

به روابط جنسـیتی. موضـع روایـت نیـز حمایـت کامـل از یـک رویکـرد اسـت؛ رویکـردي           
در واقع همان رویکـرد سـنّتی اسـت و زن را موجـودي       ها متعصبانه که با توجه به برخی دالّ

 کند. حمایت مرد، در معرض خطر نامحرمان و در حوزه خصوصی تصور مینیازمند 
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ــازتر و     ــط ب ــدرن خواهــان حضــور زن در حــوزه عمــومی و رواب ــل، رویکــرد م در مقاب
دهـد. در ایـن    ترِ دو جنس است. رویکرد اول زن را در موضـعی فرودسـت قـرار مـی     آزادانه

سوژه و اُبژه، توأمان،   زن را در موضع رویکرد زن صرفاً اُبژه است؛ در مقابل، رویکرد رقیب
 که هم فضاي عمومی و هم فضـاي خصوصـی را حـوزه فعالیـت زنـان     دهد؛ کما این قرار می

دومِ  ۀگر رویکرد سنّتی و سویذیل بیان ي ها اولِ دوگانگی ۀداند. مطابق روایت فیلم، سوی می
 گر تعریف جنسیتیِ رویکرد مدرن است. بیان  ها دوگانگی

 عبارتند از:    ها ن دوگانگیای
l   روابط پدرساالرانه / روابط مشارکتی؛ 
l   روابط عمومی / روابط خصوصی؛ 
l   زن در مقام ابژه / زن در مقام ابژه و سوژ؛ 
l    ــوزه ــور زن در ح ــی / حض ــوزه خصوص ــور زن در ح ــا حض ــومی و  ه ي عم

 خصوصی؛  
l  مراقبــت کننــده و شــونده/ مــرد و زنِ حمایــت  کننــده و زنِ حمایــت مــرد

 شونده؛   حمایت
l گیرنده؛  گیرنده/ مرد و زن در مقام تصمیممرد به عنوان تصمیم 
l اش.   عدم تماس زن با نامحرمان / آزادي زن در تعامالت اجتماعی 

ي پنداشـت سـنّتی از    هـا  شـدة ویژگـی  کند تا با مطرح کردنِ اغراق این روایت تالش می
امکـان گـذر بـه روابـط جنسـیتیِ مـدرن را       جنسیت، ضمن جذب مخاطب و خندانـدن وي،  

 نمایش دهد.
 المعارف ذهنی مخاطب ایرانی استفاده کرده است:   این فیلم در موارد ذیل از دائره

از طبقـه پـایین جامعـه بـا روحیـاتی چـون صـمیمی، خـاکی،         » داش مشتی«مرد جوانِ . 1
دار پـول » ژیگول«دختر  ، در مقابلِ»)محسن توکیو«پرشور، توانا و داراي قدرت بدنی (نقش 

روح را  و مرفه. دختري که به رغم رفاه و آسایشی که برخـوردار اسـت زنـدگی سـرد و بـی     
کنـد.   کند، اما ورود پسر مشکالت دختر را رفع کرده و زنـدگی او را متحـول مـی    تجربه می

در یـک  فارسی، بـه طـور اتفـاقی و    آشنایی این دو کاراکتر نیز مشابه دیگر آثار سینماي فیلم
 ... .کنند، ولی دهد. در ابتدا هم خانواده دختر مخالفت می تصادف رخ می

مطابق معمول مادرِ پسر است. پسر و مـادر بـه   »): عزیز«مادر سنّتیِ طبقه محروم (نقش . 2
  ... .پسر است و»ِ کفوهم«وجوي دختري ورزند. مادر در جست یکدیگر عشق می
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: شدیداً به خواهر خود عالقه دارد؛ خـود را مسـئول   »)پرویز«نقش برادر غیرتی (نقش . 3
دانـد کـه مصـلحت او را در امـر ازدواج تشـخیص       داند و خود را محق مـی  مراقبت از او می

شـود...؛ سـپس،    کنـد... رابطـه خـواهر و بـرادر تیـره مـی       دهد. ابتدا با خواستگار مخالفت می
در  و کنـد اقـدام مـی  آن اي رفـع  شود و پسر بـر مشکلی اساسی براي خانواده دختر ایجاد می

 کند.  اش تغییر مینهایت نگرش دختر و خانواده
 دوگانگی ارزشی بنیاديِ فیلم عبارتست از: 

 ».هاي جنسیتیِ مدرن هاي جنسیتیِ متعصبانه (به زعم متن، سنّتی)/ارزش ارزش«
در پسـند) اسـت.    دوگانگی فوق، بعد جنسیتیِ دوگانگیِ فرهنگ رسمی (فرهنـگ عامـه  

 م بر سوی ۀسوی» توکیو بدون توقف«روایتشود.   نخست برتري داده می ۀدو 
 ) مکس5-3

اي کـه از شـکاف نسـلی رنـج     کنـد؛ خـانواده   نیز یک خانواده ایرانی را بازنمایی می» مکس«فیلم 
دهـد و فرزنـدي کـه بـر      برد؛ مادري حسابگر و عاقل که خود را با متقضیات زمانه تطبیـق مـی   می

جامعـه ایرانـی را    کند. در یک نماي کّلـی، فـیلم   خرده گرفته و با آن مقاومت می فرهنگ رسمی 
کند. فیلم، به عمـد یـا غیرعمـد، حـداقل یـک گفتمـان        در تقابلِ دو گفتمان فرهنگی بازنمایی می

گـاهی  گذارد؛ اگرچه این گفتمـان یـا جریـان، گـه     اندازد و آن را مسکوت می از قلم می دیگر را
کنـد. گفتمـانِ در    هاي مربوط به خانـه هنرمنـدان) خـود را بـر مـتن تحمیـل مـی        سکانس(مثالً در 

حاشیه قرارگرفته، گفتمانِ فرهنگ فاخر است. به هر صورت تقاطع دو فرهنگ /گفتمان، فـیلم را  
اش را در نهادهـاي دولتـی    که بهترین (و در فیلم تنهـاترین) جلـوه    برد؛ فرهنگ رسمی به پیش می

   گردد. آنجلسی بازنمایی می پسند که در قالب فرهنگ لس و فرهنگ عامه توان یافت، می
انـد. یکـی   دهد که عموم ایرانیان چگونه درگیر این دو فرهنگ این روایت به ما نشان می

یکـی بیشـتر در    اختصاص دارد و دیگري بیشتر به حـوزة خصوصـی.   بیشتر به حوزه عمومی 
کننـد؛ همـه    ون. در این جامعه همه ایفاي نقش مـی یابد و دیگري بیشتر در در ظاهر نمود می

کننـد و همـه بـا هـم در سـرپوش گذاشـتن بـر خویشـتن و جلـوگیري از           درون را پنهان مـی 
   .کنند میآشکارشدگی آن تالش 

ریزي شده این دو فرهنـگ اسـت. ایـن دو فرهنـگ ـ       روشدنِ غیربرنامهفیلم، عرصه روبه
ربه زیسـته ایرانیـان حضـور دارنـد. ایرانیـان، بـر       پسند و فرهنگ رسمی ـ در تج  فرهنگ عامه

اي از یکـدیگر تمـایز    اند این دو فرهنگ را بـه گونـه   اساس روایت ویژه فیلم، عموماً توانسته
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بخشند که کمتر تصادمی بین آنها صورت گیرد. این تمـایزات ظریـف و پیچیـدة فضـایی و     
ادینه شده است. بر این اساس، هر کـدام  زمانی، اندیشیده و نااندیشیده، در ایران و ایرانیان نه

» دورویـی «دهنـد.   اي را در زمانی خاص به خویش اختصـاص مـی   از این دو فرهنگ، عرصه
 تنها یکی از سازوکارهاي این تمایزبخشی و البته از جمله سازوکارهاي منفی آن است. 

زن و  در این فیلم مضمونی محوري نیست، اما در حاشیه به مشکالت یک مدیر جنسیت
شود. همچنین، زنان فیلم اجتماعی و مدرن هسـتند.   هاي همکاران مرد وي اشاره می حسادت

شـود کـه    اي بازنمـایی مـی   هاي حرام ـ حاللی در روابط زن و مـرد بـه گونـه     گاه محدودیت
 انگیزد.  خنده مخاطب را بر می

شـوند و   اده مـی در این فیلم روابط مردان ـ زنان و روابط عاشقانه به دو صـورت نشـان د    
نکته خاص در آن این است که بحثی از خیانت در میان نیست؛ مضمونی کـه در بسـیاري از   

 هاي ایرانی حضور دارد. شاید نبود این امر به دلیل ناسازگاري با اهداف فیلم باشد.  روایت
خـانم گـوهري و آقـاي مکـس اسـت.      شده مربوط به  عاشقانۀ بازنمایی ۀیکی از دو رابط

یرین، عمیق و تدریجی است و پسر خانم گـوهري نیـز معتـرض نیسـت. رابطـه دوم      روابط ز
گرانه با موضـوع  اختصاص به رابطه پگاه و احسان گوهري دارد. گوهري ابتدا کامالً حساب

کند و امتیازهاي مادي (اعم از ثروت و قـدرت)ِ دختـران را معیـار قـرار      ازدواج برخورد می
مقابِل نگـاه پگـاه و مکـس اسـت. ایـن رویکـرد سـرانجام بـا          دهد. این نوع نگاه در نقطه می

پسـند مکـس تـا     و نزدیکی نسـبی بـه فرهنـگ عامـه     گسست نسبی احسان از فرهنگ رسمی 
یابـد. امـري کـه ابتـدا آن را محصـول       کند و وي به عشـق دسـت مـی    حدود زیادي تغییر می

 دانست و تحت عقل حسابگر خفه کرده بود.   ها می ترشح هورمون
 )آتش بس5-4

 ۀاي مبنـی بـر جنبـ    د، در فیلم نشـانه است. با این وجو» اختالفات خانوادگی«محور این فیلم، مسئله 
تـوان آن را یکـی   داشتنِ این مسئله وجود ندارد؛ اگر چه با توجه به اطالعات فرامتنی میاجتماعی

وجـو  مـرد جسـت   از مسائل اجتماعی کشور تلقی کرد. فیلم علل اختالف را هـم در زن و هـم در  
 شود.  تر است و بیشتر بدان پرداخته می کند؛ البته سهم مرد در بروز اختالفات قابل توجهمی

کنـد  است. فیلم به مثابۀ فیلمی تعلیمی عمل می» شناختیروان«رویکرد فیلم به این مسئله 
اختصـاص  شـناختی بـراي حـل ایـن معضـل      ي روان ها حل راه ۀبه ارائ آني پایانی  هاو بخش

شناسیِ بازاري و غیـر آکادمیـک در آن    رسد که بیشتر از یک روان دارد؛ هر چند به نظر می
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شود  يِ محالت تهران بیشتر یافت می ها فروشیاي که در کتاب شناسی شود؛ روان استفاده می
بس مورد اقبال (استقبال) و توجه عمـومی  پیش از آتش  ها تا در دانشگاه. این رویکرد از سال

  در کشور بوده است.
مسئله اختالفات خـانوادگی، هـم در سـطح تبیینـی و هـم در سـطح راه حـل،        » آتش بس«در 

دهـد.   حـل ارائـه مـی    و راه پردازد میگیرد و فیلم به صورت تفصیلی به هر دو  مورد توجه قرار می
است. این رویکرد نه تنها در سطوح ظـاهري   شناختی در هر دو سطح، مواجهه فیلم با مسئله، روان

 فیلم بروز دارد، بلکه در کلّ روایت داستان نیز، خواسته یا ناخواسته، لحاظ شده است.  
داند، اما این امـر را   فیلم اختالف خانوادگی را ناشی از تربیت نادرست در سنین رشد می

د. در این اثر، اشارات متعددي به دان با تعاریف جنسیتیِ موجود در فرهنگ ایرانی مرتبط می
مردساالرانه وجود دارد. فیلم بـه طـور مسـتقیم در قبـال ایـن      » فرهنگیِ چند صدساله«میراث 

  نماید. گیرد و تجویزهایی براي تغییر وضعیت ارائه می مسئله موضع می
شناختی و اشاره بـه علـل فرهنگـی ـ تـاریخی در فـیلم نامشـخص         ارتباط میان تبیین روان

کنند. کـاراکتر   صریحاً به کودکانی اشاره دارد که با تحقیر و کتک و ... رشد میت. متن اس
اي در کودکی داشته است؛ از همین رو، تصـور مثبتـی نیـز     اصلی مورد بحث نیز چنین پیشینه

از مادر، خاله و خواهر خویش ندارد و تنها زن محبوب وي مادربزرگ اوست کـه بـه نسـل    
توانیم یک مسـئله فراگیـر    ا توجه به خاص بودن این تجربه کودکی، نمیگذشته تعّلق دارد. ب

که در فیلم بـه آن اشـاره   » فرهنگ مردساالرانه«را بدان نسبت دهیم. » تعریف جنسیتی«چون 
کـه در لحظـات   یـی اسـت. در سـطح تبیـین، بـا وجـود آن       هـا  شود فراتر از چنین خـانواده  می

ن یـا راه حـل مسـئله اختالفـات خـانوادگی اختصـاص       بسیاري فیلم به سخنرانی در مورد تبیی
ترِ تعـاریف جنسـیتیِ سـنّتی/ تعـاریف جنسـیتیِ       دارد و این مسئله را در چارچوب مسئلۀ کلی

اي خاص و یـک   دهد، عدم برقراري پیوند میان یک مسئله خاص در خانوادهمدرن قرار می
ن جـدا از انتقـاداتی کـه ممکـ     حل، فیلم ـ  رهنگی قابل توجه است. در سطح راهمسئله کالن ف

حـل ُخـرد بـراي یـک مسـئله کـالن مطـرح باشـد ـ از           است در زمینه مطرح کردن یـک راه 
 وحدت رویکرد برخوردار است.  

انگیزد، تضاد سنّتی ـ مـدرن اسـت. دو     تضاد اصلی اجتماعی که تضاد خانوادگی را برمی
ه تضاد میـان آنهـا مشـکالتی    هاي جنسیتی وجود دارد ک فرهنگ و دو تلقی از روابط و نقش

کرده و موفق به لحاظ شغلی قرار دارد کـه  سو دختري مدرن، تحصیلزند؛ از یک را رقم می
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اسـت؛ از سـوي دیگـر، پسـري     » قشـنگ «باز و و دل به دنبال پسري روشنفکر، شیک، دست
دارد. دار با سبک زندگی مدرن، اما با انتظارات نقـش سـنّتی حضـور    کرده و سرمایهتحصیل
حرف گوش کنه؛ مـن رو  «ي این مرد سنّتی (به تعریف روایت) از زن چنین است:  ها خواسته

طور که دوست دارم بزنه؛ یه ذره چاق باشه؛ سـرِ کـار نـره؛ هـر     تحسین کنه؛ موهاش رو اون
ا ر  ها ؛ فیلم این ویژگی....»با مردان ارتباط نداشته باشه و  روز غذا بپزه، لباس تنگ نپوشه، ...

 ».زن مطیع«کند:  بندي میدر یک عنوان جمع
، روایت چالش میان انتظاراتی است کـه نسـبت بـه دو    بسآتششده در  بازنماییزندگیِ 

رفت از فرهنگ نقشی سنّتی و مدرن وجود دارد. در این چالش، فیلم تالش دارد تا راه برون
از عناصــر خــود ماننــد جنســیتیِ ســنّتی را آمــوزش دهــد. بــراي ایــن کــار، روایــت نــه تنهــا  

شناسـی) را نیـز بـه    اي از علـم (روان  کنـد، بلکـه نماینـده    پردازي و ... اسـتفاده مـی   شخصیت
مردها به پشـتوانه چندصـد   «که گیرد. در واقع، فیلم تنها در مقام بیان مشکل ـ این  خدمت می

، بلکـه دغدغـه   مانـد ــ بـاقی نمـی   » توانند خودشان را با زنان برابر ببینند سال مردساالري نمی
دانـد. بـه    شـناس مـی  حل نیز دارد. این راه حـل را دانـاي کـلّ، مشـاور و روان     جدي ارائه راه

کنـد کـه    کمـک مـی  اسـت. مشـاور بـه مـا     » شناختیمشاوره روان«عقیده مؤلف تنها راه حل 
 ».  آل را تغییر دهیمآل و زن ایدهرا عوض کنیم و تصویر ذهنی نسبت به مرد ایده  ها کلیشه«

قبوالنـد کـه   هاي جنسیتیِ زن دارد، مـی ي سنّتی درباره نقش ها مشاور ابتدا به آدمی که نگرش
بـه  » خودکـاوي «و » برنامـۀ خودسـازي  «آموزد که از طریـق   نیازمند مشاوره است؛ سپس، به او می

درمان خویش بپردازد. به زعم مؤلف، این انسانِ سنّتی محصول باورهاي چندصد سـالۀ کـودکیِ   
کشـند، امـا بـزرگ     مهري، تحقیر و کتک قـد مـی  با بی  ها خیلی از بچه«است؛ بر این اساس، خود 
، لذا مردان سنّتی که حاصل چنین وضعیتی هستند باید آماده تغییر باشند. علم (مشـاور)  »شوند نمی
و پاسـخ مـرد   » حاال براي تغییرِ چیزهایی که صدها سال در تو ریشه دوانـده حاضـري؟  «پرسد:  می

 ».مند کند، بله!اگر سایه (همسرم) را به من عالقه«ر حال درمان این است: د
بـس شـکاف   شـده در فـیلم آتـش    شد، شکاف عمده اجتماعیِ بازنمـایی با توجه به آنچه بیان 

اي جنسیتی اسـت. ایـن شـکاف تضـاد میـان زن و مـرد نیسـت (اگرچـه معمـوالً بـه چنـین نتیجـه            
سـو انتظـار از زن بـه    رات نقشیِ سنّتی و مدرن اسـت؛ در یـک  انجامد)، بلکه شکاف میان انتظا می

بردار قرار دارد و در سوي دیگر، زنـی فعـال   عنوان فردي متعلّق به حوزه خصوصی، مطیع و فرمان
گیرنده در هر دو حوزه عمومی و خصوصی. حاصل این دو نگاه دو نوع خانواده اسـت:  و تصمیم

 اي مشارکتی با روابط افقی. خانوادهخانواده مردساالر با روابط عمودي / 
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است. دو قرائت سنّتی (مطابق پنداشـت مؤلـف)   » جنسیت«تمرکز مفهومی فیلم بر مفهوم 
و مدرن با یکدیگر در چالش هسـتند. ایـن دو، انتظـارات نقشـِی متفـاوتی دارنـد و ایـن امـرْ         

دهد؛ از ایـن   ه زنان میبرانگیز است. انتظارات نقشیِ مدرن امکان بروز و تجّلی بیشتر بچالش
 ». در امروزین بودن  ها در دیروزي بودن است و منافع خانم  ها منافع مرد«رو، 

داند؛ زن را صرفاً در خانـه   را جزء اموال مردان می  ها در روایت مؤلف فرهنگ سنّتی زن
رد و زیر باشد؛ کارهاي خانه را انجام دهد و از مـ کن و سربهپسندد؛ زن باید حرف گوش می

آل این رویکـرد اسـت. در مقابـل، روایـت از     ایده» زنِ مطیع«اعضاي خانواده پذیرایی کند. 
کند که در حوزه عمومی فعال است و در خانه نیز موقعیتی مشابه مـرد دارد.   زنی حمایت می

حوزة خصوصی به یکسان زنانه و مردانه است و کارهاي خانه، نه صرفاً بـراي یـک جـنس،    
 گیري در خانواده نیز مشارکتی و برابرطلبانه است.  دو است. نظام تصمیمکه براي هر 

ي ذیـل بیـان    هـا  تفسیر متفاوت این دو رویکرد از رفتار یک مرد سنّتی، در قالب دوگانـه 
شده است. در ستون نخست این جدول، تفسیر یک زن مدرن از رفتار مرد سنّتی بیان شده و 

 ی از رفتارهایش ذکر گردیده است:در ستون دوم، تفسیر مرد سنّت
تفسیر زن مدرن از 
 رفتارهاي مرد سنّتی

تفسیر خود مرد سنّتی از 
 رفتارهاي خویش

 محتاط بدبین و ترسو
 ْجمعحواس گریزمردم

 معتقد خرافانی
 اقتصادي خسیس و حسابگر

 ْخوراكخوش پرخور
 متین شلخته و نامرتب

 ْذلیل نبودنزن زورگو
 آشنا با مردها مردهامشکوك به 

 باتجربگی  ها اعتماد به زن بی

 ي فرهنگی در تفسیر روابط جنسیتی است.   ها دهنده تفاوتاین تفاسیر نشان
شود. فیلم به بازنمـایی نـوعی    بس مفهوم نسل نیز در ارتباط با جنسیت مطرح میدر آتش

مردسـاالري؛ مـردي کـه در     اي با تجربـه سـیاه   پردازد؛ خانواده ي نسل پیش می ها از خانواده
رحمـی بـا همسـر خـویش برخـورد کـرده اسـت و نمونـه نامناسـبی از           نهایت خشونت و بـی 

پنداري براي پسر است. سرنوشت این خانواده در زمانه جدید قابل تعمق است. مـرد   ذات هم
اکنـون مـردي از کارافتـاده بـر روي ویلچـر اسـت کـه از سـوي همسـرِ          زورگوي سابق هـم 
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ي  هـا  گیـرد. زنـی کـه بهتـرین سـال      شدة خویش شدیداً مورد تحقیر و انتقام قـرار مـی   قربانی
اي افراطـی تمـایالت    عمرش را در نظام مردساالرانه از دسـت داده اسـت و اینـک بـه گونـه     

دهد. در میان نسل جدید نیز الله سه بار در تشـکیل   گرایانه و ضد مردانه خود را بروز می زن
چهار بار. سایه و یوسـف نیـز درگیـر تضـاد فرهنـگ       ت و احمدخانواده شکست خورده اس

و تفـوق  » معالجـه «جنسیتیِ سنّتی و فرهنگ جنسیتی مدرن هستند که این تضاد در نهایـت بـا   
 شود.  دومی بر اولی رفع می

در این روایـت مرضـی اسـت    » غیرت«است. » غیرت«مسئله دیگر مورد بررسی در فیلم، 
در مـردان  » غیـرت «شناس)، ر گیرد. از دید داناي کلّ روایت (روانباید تحت درمان قرا که 

وجوي کنند ... در جست وقتی ازدواج می«عدم اتکاء به نفسِ آنها است. این مردان  ناشی از
کنـد، شـما یـک دختربچـۀ      نیازهاي کودکی خویش هستند ... . وقتی خانم شـما شـیک مـی   

بـازيِ بهتـري   شوید کـه او هـم   ؛ شما نگران میرود بینید که دارد بیرون می لباس را میخوش
 ...». ي بهتري بلد است، پیدا کند و شما را رها کند  ها تر است و بازي زبانکه خوش

 دوگانگی ارزشی بنیادي فیلم عبارتست از: 
 »هاي جنسیتیِ مدرن هاي جنسیتیِ سنّتی/ارزش ارزش«
دهد. دوگانگیِ ارزشیِ فـوق   تري میدومِ دوگانگی فوق را بر سویۀ نخست بر ۀاین اثر، سوی

 باشد: هاي ذیل می شامل دوگانگی
l تعصب/عدم تعصب؛ 
l هاي خانواده مشارکتی. هاي خانواده مردساالر/ارزش ارزش 

 يریگ جهینت. 6
اهریمنی فاقد عقالنیـت و اخـالق    بسانخانواده سنّتی ایرانی در سینماي ایرانیِ مورد بررسی، 

آید. مسئله این نیست که خوانش مرجح این آثار در مقابل این نـوع زیسـت    به تصویر در می
سـازي از خـانواده سـنّتی     ، بلکه مسـئلۀ اهـریمن  دارندآمیز و نقادانه  خانوادگی موضعی مقابله

. جدا از تناسـب یـا   سو و عدم امکان به سخن درآمدن آن از سوي دیگر استاز یکایرانی 
خـانواده سـنّتی طـی     شـکی نیسـت کـه   عدم تناسب خانواده سنّتیِ ایرانـی بـا دوران معاصـر،    

هاي مختلف مأمنِ بازآفرینیِ فرهنگی ایرانی بـوده اسـت، لـذا بازنمـاییِ منصـفانه آن از       نسل
ه از که ایماژِ ارائه شـد حال آن ؛توان داشت سینماي ایران حداقل انتظاري است که میطرف 

 شناسی است. خانواده ایرانی در سینماي کشور متأثر از گفتمان شرق
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حتّی اگر این خانواده هیچ دینـی بـر انسـان ایرانـی نداشـت، حـداقل انتظـار آن بـود کـه          
آنچنـان   ،»داناي کـلّ «بسان  ،خوانش مخالف خانواده سنّتی .منصفانه اجازه سخن گفتن بیابد

اسـت کـه نگـاه رقیـب سـنّتِی خـویش را صـرفًا در قالـب         خود را بر همه چیز مسّلط سـاخته  
اي که در برخی مـوارد، خـانواده و روابـط     کند؛ به گونه بیماري، عدم بلوغ و ... بازنمایی می

» خـائن بـه خـویش   «وگرنـه   ؛داناي کلّ تـن در دهـد   ةبژه به سوژسنّتی مجبور است در مقام اُ
و غیرعقالنـیِ خـود را کنـار بگـذارد و بـا       انسان سنّتی بایـد کـودکیِ نابـالغ    .شودقلمداد می

ي دیـدگاه   هـا  انـدك مقاومـت  . درن، عقالنی، انسانی و علمی شـود پذیرش دیدگاه غالب م
خـورد. روابـط خـانودگیِ سـنّتی در      مـی  را» رسـمی طالبـان  عضـو غیر «سنّتی نیـز سـریعاً داغِ   

که فرصـت  آننصفانه، بیو غیرم گردد میمواجه شناختی  نشانهبا ترور شناسانه  بازنماییِ شرق
 شود.  به سخن آمدن داشته باشد، همزاد امر غیرعقالنی، غیراخالقی و غیر انسانی تلقی می

کنـد کـه    یـا خشـونت مـی    ؛گرا در این آثار با خشونت نیز جالب است نسبت انسانِ سّنت
بیند که مستحق آن اسـت. عمومـاً آنچنـان تکلیـف مسـئله در       محکوم است و یا خشونت می

آثار مورد بررسی روشن است که جاي هیچ تأملی در برگزیدن یک نگاه مدرن و واسپردن 
 ماند؛ دیدگاه سومی نیز وجود ندارد.  و رها کردن دیدگاه سنّتی نسبت به خانواده باقی نمی

یکی دیگر از نکات قابل توجه در این آثار آن است که مؤلفین تالش دارند تا همه چیـز  
  هـا  گذارند. مخاطب تنها باید سرنخ هیچ جایی را براي مخاطب باقی نمیرا خود حل کنند و 

مؤلفین را بگیرد و پا جا پاي ایشان بگذارد و همراه ایشان تمام مسیر را با ») ي ها طناب«(بلکه 
 و تأمالت داناي کلّ بپیماید.   ها همان داوري

 ».نوشتنی«نه  ،ستنده» خواندنی« رسد که این آثار عموماًبه نظر میبر این اساس، 
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ثابـه یـک   را بـه م  »شـهر «براي نمونه  ؛این کاربرد از متن در دهه اخیر گسترش یافته است. است »...دوربین و 

 .دهندمتن مورد مطالعه قرار می
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