
 

373 
 

 
Faculty of Social Sciences 

Institute of Social Studies and Research 

 

Quarterly of Social Studies Research in Iran 
 Vol. 11, No. 2:373-402, Summer 2022 
Doi: 10.22059/JISR.2022.321592.1199 

 
Justice-Based Discourse and Representation of Social Classes in 

Iranian Cinema
*
 

 

Ehsan Aqababaee
1
  

Mohammad Taghi Forootan
2
 

 

Received June 8, 2021    Accepted February 16, 2022 

Abstract  
Introduction: Films are influenced by the practice of political discourses in 

representing reality. The ruling discourse is to represent its desired patterns of action 

and life, and cinema is one of its meeting places. The way characters and their lives 

are portrayed is directly related to cinema’s dependence on the dominant discourse. 

Between 2005 and 2013, the discourse of justice gained hegemonic power in Iran. 

The discourse was not directed at the elites, managers, or political and civil society 

organizations, but at the masses. The cultural politics of the discourse were based on 

the dissemination of Islamic values in all fields, including the arts. Therefore, the 

expansion of justice in film also meant indebtedness to it. In this article, we aim to 

investigate the representation of classes, including the lower classes, in Iranian 

cinema during the first presidency of Mahmoud Ahmadinejad. 

Method: The present study aims to examine the representation of different classes 

within the discourse of conservatives, using the method of narrative analysis and 

focusing on Chatman’s theory. Chatman (1978) assumes that narrative has two basic 

elements: “story” and “discourse.” The “story” is the content of the narrative and the 

“discourse” is the form of this expression. According to him, the story is composed of 

actions, characters, productions, things as well as cultural codes, and the discourse 

includes the structure of narrative transmission and cinematic manifestation. For this 

purpose, 67 films screened in Iran between 2006 and 2010 were selected as a sample. 
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Finding: The results show that Iranian cinema films represent five categories: 

modern upper class, traditional upper class, modern middle class, traditional middle 

class, and lower class. These classes are distinguished vertically according to the 

“representation of wealth” and horizontally according to the “social values”. On one 

hand, the upper, middle and lower classes are formed by the distribution of wealth. 

The values separate the classes into two traditional-modern areas, and thus the 

traditional-modern classes are separated at both the upper and middle levels. 

Results & Conclusion: At the level of film discourse, the classes with traditional 

characteristics are closer to the neoconservative discourse, and at the level of fiction, 

their narrative is supported by this discourse. As the mainstay of a just discourse, the 

lower classes are portrayed as warm, family-oriented, hard-working, and sacrificial 

individuals who are constantly struggling with problems. These problems are 

imaginatively resolved at the end of the films’ narrative. Finally, the dominant 

discourse has shirked its responsibility to distribute wealth equitably by reducing the 

basic problem of this class, poverty, to other things like marriage. In addition, by 

redefining the concept of justice, as well as constructing the subject of the lower class 

as a victim of social conditions, the discourse attempts to unify the various spectrums 

of tendencies and tastes in this class. Finally, the discourse of justice uses the medium 

of cinema. 

 Keywords: Iranian Cinema, Narrative Analysis, Justice-Based Discourse, Social 

Class, Representation. 
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 چکیده
 مسلط، گفتمان. هستند واقعیت بازنمایی در سیاسی های گفتمان پراکسیس، از متأثر سینمایی های فیلم

 آن مجراهای از یکی سینما و بگذارد نمایش به را خود مطلوب حیات و کنشی الگوهای تا است آن بر

 را مختلف طبقات بازنمایی روایت، تحلیل روش از استفاده با تا است تالش در حاضر پژوهش. است

 های سال بین در که فیلم 67 منظوربدین. کند مطالعه خواه عدالت اصولگرایی گفتمان ذیل در

هدفمند  یریگ نمونه ۀنمونه و به شیو حجم عنوان به اند، شده داده نمایش ایران در 1388-1384 

باالی مدرن، طبقه باالی سنتی،  ۀپنج طبق های سینمای ایران دهد فیلم اند. نتایج نشان می گزینش شده

کنند. این طبقات، براساس  پایین را بازنمایی می ۀمتوسط سنتی و طبق ۀمتوسط مدرن، طبق ۀطبق

شوند. در سطح  طور افقی از هم مجزا می به« های اجتماعی ارزش»طور عمودی و  به« نمایش ثروت»

 و دارند خواه عدالتیشتری با گفتمان اصولگرایی های سنتی، نزدیکی ب گفتمان فیلم، طبقات با ویژگی

عنوان پایگاه اصلی گفتمان  پایین به ۀاست. طبق کرده تأییدرا روایت آنان  ،در سطح داستانی، گفتمان

شوند که همواره  دوست، زحمتکش و قربانی بازنمایی می افرادی خونگرم، خانواده ۀمثاب به ،خواه عدالت

در انتهای روایت  هستند که کنند. این مشکالت به شکلی خیالی یوپنجه نرم م با مشکالت دست

فقر به  شاملاساسی این طبقه  ۀگفتمان حاکم، با فروکاست مسئل تید. درنهانشو وفصل می ها حل فیلم

 ثروت شانه خالی کرده است. ۀازدواج، از مسئولیت خود در قبال توزیع عادالن مانندامور دیگری 

  .خواه گفتمان عدالت ،اجتماعی ۀسینمای ایران، طبق ،تحلیل روایت ،اییبازنم :یکلید یها واژه
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 طرح مسئله

 ،در ایران قدرتی هژمونیک یافت. به باور برخی 1392تا  1384 یها گفتمان عدالت در سال

 ییآرا عدالت ریشه در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی داشت. صف ،رسیدن گفتمان قدرت به

دولت  ،1368 بود که از سال  های اقتصادی حاصل سیاست، 1384ن در سال نیروهای طبقاتی ایرا

)ر.ک به اجرا کرده است سازندگی به سفارش سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در ایران 

های نئولیبرالی شهرت دارند، در پیوند با  ها که به سیاست (. این سیاست1385 احمدی امویی،

 سبب طرف  کیوجود آوردند که از  اسالمی وضعیتی را بهخاستگاه اقتصاد سیاسی جمهوری 

خاستگاه طبقاتی ساختار حاکمیت  نابودیعاملی برای  ،دیگر یافزایش شکاف طبقاتی و از سوی

های پساجنگ در ایران و همچنین  های نئولیبرالی همراه با بحران سیاست یساز ادهیشد. پ

های آزادسازی سرمایه  ران، نوعی از سیاستمحور ای اشکاالت اساسی در ساختار اقتصاد تجارت

 و اباذری، 1385 زدایی از آن را با امکانات رانتی پیوند داد )رک. احمدی عمویی، و مقررات

داری بازار سنتی، این  داری دولتی و سرمایه سرمایه شامل(. دو قطب اقتصاد سیاسی ایران 1399

مدت توسعه،  ای بلندمدت و کوتاهه انداز و برنامه ها را در قالب سندهای چشم سیاست

متوسط  ۀاصالحات با تمرکز بر رشد و گسترش طبق ۀدر دور ،ها سازی کردند. این سیاست پیاده

دو  ییآرا صف ،شهری اجرا شد که پایگاه اصلی حزبی دولت نیز بودند. ماحصل چنین وضعیتی

ط شهری از طریق متوس ۀطبق سو یک ازبود.  1384 متخاصم در مقابل یکدیگر در سال ۀطبق

های فرهنگی، منافع خود را با ساختار کلی  های تزریق مالی و همچنین گسترش آزادی سیاست

ای که از  طبقات فرودست و پایین و حاشیه ،دیگر یدید و از سوی حاکمیت در تضاد می

های دولت اصالحات و رویکردهای سیاسی و فرهنگی آن ناراضی بودند. در چنین  سیاست

 گفتمان عدالت ظهور پیدا کرد. یگاه گره

 ۀبلکه تود ،مدنی ۀهای سیاسی و فعال جامع نخبگان، مدیران یا تشکل فقط گفتمان عدالت نه

دغدغه  آنکههای اجرایی دولت نیز بیش از  ریزی مردم را مخاطب خود قرار داد. حتی در برنامه

شد. چنین رویکردی  یعموم مردم دیده م ۀگذاری وجود داشته باشد، دغدغ سرمایه و سرمایه

های دولتی به فرد یا  واگذاری شرکت یجا سازی به تا دولت در روند خصوصی شدموجب 

 مانندمردم توزیع کند. توسل به راهکارهایی  ۀهای مختلف بین عام ها را به صورت افراد، آن

 ،های پایین درآمدی ها به اقشار محروم و دهک توزیع سهام عدالت یا واگذاری کارخانه

ترشدن دولت با  عالوه بر کوچک ،این کارهدف از انجام نمودهایی از این تغییر رویکرد هستند. 
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طور که باید  آنشکاف طبقاتی موجود کردن  کمدرآمد،  کم ۀهای دولت در میان طبق توزیع سرمایه

زمان صورت  صورت هم به ،و بازتوزیع سرمایه یساز یدو هدف خصوص رو نی. از او شاید بود

 (.1391رفت )بهروز لک و ضابط پورکاری، گ می

فرهنگی این  یگذار استیدست گرفت. سدر نهادهای سینمایی را نیز  ،گفتمان عدالت

بسط  رو نیها از جمله هنر بود. از ا عرصه ۀاسالمی در هم یها مبتنی بر بسط ارزش ،گفتمان

عنوان یک  بود و هم بهمعنای وامداری به گفتمان عدالت  هم به ،سینمایی یها لمیعدالت در ف

شدن ایدئولوژی خود کمک رساند. هدف اصلی  توانست به هژمونیک پروپاگاندای سیاسی می

اول ریاست جمهوری محمود  ۀبازنمایی طبقات مختلف در سینمای دور در زمینۀتحقیق  ه،مقال

طبقات  نبیگذاری آن  میزان توزیع منابع و ثروت و سیاست ،آن باتوان  نژاد است که می احمدی

 را فهم کرد.

 پژوهش ۀپیشین

متوسط  ۀتمرکز عمده روی طبق ،بازنمایی طبقات در سینما در زمینۀهای داخلی  در پژوهش

 1360 های شده بین سال فیلم ساخته شانزده ( با بررسی1397آقابابایی و امیری ) حال نیاست. باا

این برساخت  ۀدست و رابطفرو ۀساخت طبق ۀو با روش تحلیل روایت، به بررسی نحو 1395و 

فقرای جدید زیگموند باومن  یۀبا بافت اجتماعی و سیاسی پرداختند. اساس نظری مقاله، نظر

هفتاد  ۀشصت افرادی پیروز و ارزشمند، در ده ۀفقرا در سینمای ده دادها نشان  و یافته است

رادی گناهکار بازنمایی نود اف ۀهشتاد افرادی ناتوان و در ده ۀهای اجتماعی، در ده قربانی آسیب

 هبازتولید گفتمان فرهنگی مسلط در هر ده ،فرودست ۀبرساخت سینمایی طبق  درنتیجهاند.  شده

مصرفی به فقرا قرار  یدار هیدر راستای همسوشدن با نگاه گفتمان سرما ،تر است و در نمایی کلی

 ۀا؛ بازنمایی طبققدرت، مقاومت و سینم»ۀ ( در مقال1393دارد. همچنین طالبی و شجاعی )

فیلم این کارگردان  شش ۀبا روش تحلیل انتقادی به مطالع« فرودست در سینمای مسعود کیمیایی

انقالبی -سیر تحول تدریجی سه گفتمان معترض، تراژیک و حماسی ،های مقاله پرداختند. یافته

 ۀاز قدرت سازند ،رشده در این آثا فرودست بازنمایی ۀطبق دادها نشان  کند. یافته را شناسایی می

( در 1393گیرد. رضایی و همکاران ) انقالبی بهره می ۀبه سوژ شدن لیگفتمان موجود برای تبد

« جدایی نادر از سیمین»فیلم  ۀبا مطالع« بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی در سینمای ایران» ۀمقال

توسط و فرودست )کارگر( م ۀمناسبات میان دو طبق ،شناسی و با رویکرد بازنمایی و روش نشانه



 

 

 

 

 

 1401، تابستان 2، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   380 

  

 

ای  از لحاظ هویتی، طبقه ،متوسط در این اثر ۀطبق دادنشان  نتایج. کردندرا در رمزگان بررسی 

ای در  طبقه ۀمثاب فرودست نیز به ۀاست. طبق ختهیگس نوگرا، متمایل به غرب، اما آشفته و ازهم

در  ،لحاظ زیست جهان به مضیقه بازنمایی شده که رویکرد غیرعرفی و مذهبی به مسائل دارد و

 تگریروا ،شده در فیلم های طبقاتی بازنمایی تقابل، مقالهبراساس این کند.  ساحت سنت سیر می

ایرانی است که همواره اعضای   های عمیق و گسترده در سطوح مختلف جامع جدایی و شکاف

ن جعفری و . همچنیکنند طبقات، در قالب تمایزهای خود از دیگری برجسته و بازتولید می

 اب ،«متوسط در سینمای ایران  بازنمایی زندگی طبق»ای با عنوان  ( نیز در مقاله1392مظفری )

پرداختند. این مقاله از چارچوب نظری « جدایی نادر از سیمین»فیلم  ۀبه مطالع ،رویکرد بازنمایی

 ۀطبق آن بود که بیانگراستفاده کرد و نتایج  اشتراوس ۀهای دوگان هال و تحلیل تقابل استوارت

و  ها مواجه است شده و با تضادها و دوگانگی  بازنمایی ،ای بدبین به شرایط طبقه ،متوسط

 ،فرهنگی و اعتقادی ۀ بندی فرادست/فرودست و بر تکیه بر سرمای همچنین اثر با استفاده از قطب

 .پرداختبه تمایزگذاری میان طبقات مختلف 

صورت گرفته  ها لمیدر بسیاری از ف ،ازنمایی طبقاتب دادخارجی نشان  یها بررسی پژوهش

جریان مسلط معتقد بودند اما مطالعات در باب آن به همان اندازه نیست. لمان و لور  ،است

و آن را به کشورهای دیگر یا به  کندسینمای هالیوود تالش دارد منازعات طبقاتی را توجیه 

و آن  دهند میتنها به یک شرط مثبت نشان را گذشته نسبت دهد. نویسندگان منازعات طبقاتی 

متوسط امریکا را مشروع جلوه دهند )لمان و  ۀهای تاریخی و فرهنگی طبق این است که ارزش

ها )شامل  فرودست در داستان ۀبازنمایی زندگی طبق ،( در کتاب خود2007(. گندال )1392 لور،

. زندگی فقیرانه بهتر است. در 1کند:  سه دسته تقسیم می بهرمان و فیلم در سینمای هالیوود( را 

. 2 ؛و دور از مناسبات پولی است ،و موسیقی ،لذت،این موتیف زندگی فقیرانه آکنده از عشق

زندگی فقیرانه بدتر است. زندگی فقیران آکنده از رنج و درد و عاری از هر نوع تحرک اجتماعی 

زندگی آکنده از دشواری و  معنا که به این ؛هم بهتر و هم بدتر است ،. زندگی فقیرانه3 ؛است

 تر هستند. قوی د،آورن اما آنان که دوام می ،خطرات محیطی است

طبقات در . 1 شود: میاساسی مشاهده  ۀدو نکت ،های ذکرشده در میان پژوهش یطورکل به

 ۀنحو ؛اند صورت نیروهای در تقابل با یکدیگر تعریف شده خط روایی آثار مورد مطالعه به

اما در این  ،ها و تمایزاتی شده است در سیر زمانی مختلف دچار تفاوت ،ی این طبقاتبازنمای

ها با گفتمان حاکم کمتر توجه شده است.  مقاالت به چرایی و چگونگی این تغییرات و نسبت آن
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گفتمان  ۀروی بازنمایی طبقات اجتماعی در دور ،صورت مشخص تفاوت متن حاضر که به

الذکر در این است که نگاه اصلی بازنمایی  تمرکز دارد، با موارد فوق خواه عدالتاصولگرایی 

ها و  شخصیت ۀطبقات معطوف به گفتمان غالب است و بدین منظور توجه به شرایط برسازند

ها اولویت اصلی مقاله است. عالوه بر این، تمایزات طبقاتی موجود در آثار مورد مطالعه  داستان

بازنمایی حیات طبقاتی و  ۀدهد تا نحو ستردگی این امکان را میدلیل تنوع و گ به ،در مقاله

 با جزئیات بیشتری پیگیری کرد. را شده های طبقاتی بازنمایی گفتمان با سوژه ۀمواجه

 روش پژوهش

گیرد، استفاده  برساختی قرار می-تفسیری الگویکه در ذیل « تحلیل روایت»در این مقاله از 

روالن بارت، ژرارد ژنت و تزوتان تودوروف روایت را  نظیرنی . چتمن متأثر از کسا1کنیم می

روایت و گفتمان  2محتوای بیان داند. داستان می« گفتمان»و « داستان»دارای دو عنصر اساسی 

و نیز  چیزها، یپرداز ها، صحنه ها، شخصیت فرم آن بیان است. از نظر وی، داستان از کنش

است  4روایت و تجلی سینمایی 3ل ساختار انتقالکدهای فرهنگی تشکیل شده و گفتمان شام

 (.1987 )چتمن،

در  ییتنها در سطح داستان، شناسایی طبقه براساس الگوی مارکسیستی یا غیرمارکسیستی به

کنند که  تنها از تمهیداتی برای پیشبرد داستان استفاده می ها لمیکه ف چرا ؛نیست ریپذ امکان ها لمیف

برساختی  باید طبقه را یک امر درواقعها را شناخت.  آن یان واقعتوان از طریق منطق جه نمی

 نیسازند. ما ا فیلم آن را برمی ییو عناصر روا ،درنظر گرفت که ذهنیت نظری و تجربی محقق

 مادی منابع کنترل و مالکیت که افرادی که کنیم می اقتباس را( 1977) انگلس و مارکس از ایده

 خود کار نیروی که گیرند می قرار کسانی از باالتر اجتماعی مراتب هسلسل در دارند، اختیار در را

اند هم  تحقیقاتی که درمورد ساختار طبقاتی در ایران صورت گرفته ،براین . عالوهفروشند می را

بسیار پایین،  ۀطبق پنجیر بوردیو  ( براساس مفاهیم پی1394اند. مؤذنی ) در ذهنیت ما مؤثر بوده

آمار  مطابق( 1386و بسیار باال را از هم مجزا کرده است. سرایی و بحرانی ) پایین، متوسط باال

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 در و فیلم سازندگان طبقاتی خاستگاه به اول دورۀ در. است کرده طی را دوره سه فیلم و طبقه نسبت درمورد مطالعه 1.

 فهم در طبقه تأثیر و مخاطبان مطالعۀ نیز سوم دورۀ. شد پرداخته ها فیلم در اجتماعی طبقات بازنمایی نحوۀ به دوم دورۀ

 .بود دخواه دوم دورۀ با همگام مقاله این(. 1996 هانس، کلین) بود مدنظر مخاطبان طبقاتی رمزگشایی و آن

2. expression 

3. transmission 

4. manifestation cinematic 
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( 1393اند. دارابی ) رسمی قشرهای باال، سنتی، متوسط جدید و پایین را در چهار طبقه قرار داده

طبقه پایین را  و متوسط شهری ۀبورژوازی سنتی، بورژوازی صنعتی، طبق ۀگان پنج یبند دسته

، داران هیسرما ۀچهار دست ،اریک رایت ۀنظری پایۀ ( بر2009بهداد و نعمانی ) معرفی کرده است.

اند. این تحقیقات حساسیت به  طبقاتی برشمرده یبورژوا، متوسط جدید و پایین را ساختار خرده

ها،  فیلم برای ما ایجاد کرد. شخصیت یها تیهای طبقانی را درمورد شخص شغل و ارزش

 یها برند و کنش کار می هایی که به ، دیالوگشانفیلم هستند که با شغلکاراکترهای اصلی و فرعی 

شامل مکان  یپرداز سازند. صحنه وجه عینی از یک طبقه را برمی ،دهند مناسکی که انجام می

ها( و نوع فراغت  امالک و دارایی ریزندگی کاراکترهای فیلم )خانه، لوازم خانه، اتومبیل و سا

 یها هر طبقه که مبین ارزش یها تیذهنی شخص یها یژگیکنند. و می تفریحی این وجه را کامل

معنادهی به  ۀها شیو . ارزششود میها تحلیل  های شخصیت و کنش ها الوگیآن طبقه است در د

 (.2008 ها و رخدادهای فیلم هستند )ترنر، های شخصیت کنش

حوادثی خواهد  شاملچینش رخدادها  ۀدر سطح گفتمان، ساختار انتقال روایت برمبنای نحو

ها به این رخدادها از خود کنش نشان  گیرد. شخصیت قرار می ها تیروی شخص بود که پیش

گفتمان فیلم را برمال خواهد کرد. تمهیدات  یریگ جهت ییگشا دهند و در انتهای فیلم گره می

 ،دهند می میزانسن، موسیقی، حرکت دوربین و نظایر هم نیز گفتمان فیلم را نشان نظیرسینمایی 

ها  طور موردی از آن شد تعمیم داد، به این مقاله، تمهیداتی را نمی یها لمیدر ف دلیل اینکه بهاما 

توانیم گفتمان مسلط یک جامعه را  استفاده شده است. سطح گفتمانی سطحی است که می

ذاری امر گذارد. رخدادهای روایی، رمزگ ایدئولوژی بر فیلم اثر می، شناسایی کنیم. در این سطح

یابد  راه می ییها تیایدئولوژی به روا رو نیدر خود دارد. از ا فرض شیعنوان پ ایدئولوژیک را به

 (.1 )جدول( 2003که بتواند آن را تقویت یا صرفاً بازتولید کند )ترنر، 

 سطوح تحلیل روایت .۱جدول 

 

 

 روایت

 داستان

 شغل

 تفریحات( و ها امالک، دارایی ریعینیت طبقاتی )خانه، لوازم خانه، اتومبیل و سا

 مناسک

 های طبقاتی ارزش

 ها تیچینش رخدادها و چگونگی نمایش شخص ۀنحو گفتمان
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اند، مطالعه  در ایران نمایش داده شده 1384-1388 یها فیلم که در بین سال 67در این مقاله 

ود در سبد است. دلیل انتخاب این دوره آن است که طبقات پایین با انداختن رأی خ شده

گفتمان  ،فرهنگی یگذار استیمقابل س ۀتحقق عدالت را داشتند. در نقط ۀمطالب انیگرا اصول

منتهی به فیلم  ۀبرنام»بنیادین و کالن شامل  ۀسینمایی متشکل از سه برنام ۀعدالت در حوز

 ارآث» شامل خوب فیلمبود. « منتهی به اکران خوب ۀمنتهی به سالن خوب و برنام ۀخوب، برنام

 و جذابیت اوج در و است ایرانی و دینی شرقی، های قصه و ها سوژه از مشحون و فاخر

 به دهم و نهم دولت ارشاد وزارت عملکرد گزارش) «شود می عرضه آفرینی عزم و انگیزی خیال

این مقاله از نوع هدفمند است  یریگ (. نمونه1اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سایت وب از نقل

ها نمایش  است که طبقات اجتماعی شهری در آن ییها لمییافتن ف ،(. هدف اصلی2015 )پاتون،

الذکر  فوق ۀزیادی که در دور یها لمیداستان ف ۀابتدا خالص ،داده شده باشند. برای این کار

ها زندگی شهری را  که در آن ییها لمیمطالعه شد. سپس ف 2سوره یاز سینما ،ساخته شده بودند

صورت گرفت و  یبردار ادداشتیتماشا شدند. از هر فیلم  ،دهند نشان میایران  ۀدر جامع

فقط یک  ها لمی. در برخی از فبررسی شدها و مناسک  ها، ارزش شغل، دارایی، کنش یها شاخص

بعد مقوالت  ۀدو یا سه طبقه وجود داشتند. در مرحل ها لمیطبقه حضور داشت و در برخی از ف

مشترک هر طبقه در کنار هم قرار گرفتند.  یها یژگیو و شدندشده در هم ادغام  حاصل

 تکمیل شد. ،ها لمیوبرگشت به ف صورت رفت به ،نهایی یسینو گزارش

 حجم نمونه .2جدول 

 سال نام فیلم ردیف سال نام فیلم ردیف سال نام فیلم ردیف

 1387 دعوت 47 1386 یجنگ خروس 24 1385 وفا یب 1

 25 1385 یو پارک 2
خواب 

 نیزمستا
 1387 شکسته دل 48 1386

 49 1386 زنگی ۀدایر 26 1385 تله 3
زندگی با چشمان 

 بسته
1387 

 27 1385 حس پنهان 4
در شهر خبری 

 نیست، هست
 1387 اند ها فرشته زن 50 1386

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
1  . www.farhang.gov.ir 

2.www.sourehcinema.com 
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 حجم نمونه .2دول ادامه ج

 سال نام فیلم ردیف سال نام فیلم ردیف سال نام فیلم ردیف

5 
خواستگار 

 محترم
 1387 سوپراستار 51 1386 دیوار 28 1385

 1387 سوگند 52 1386 بازریسمان 29 1385 بازی خون 6

7 
 یها دست

 خالی
 1387 14عیار  53 1386 زن دوم 30 1385

 1387 کتاب قانون 54 1386 قرنطینه 31 1385 سنتوری 8

9 
سنگ، کاغذ، 

 قیچی
 55 1386 پر کالغ 32 1385

مردی که 

هایش را  گیالس

 خورد

1387 

10 
سوغات 

 فرنگ
 1387 یک اشتباه کوچولو 56 1386 کنعان 33 1385

 1388 آدمکش 57 1386 مجنون لیلی 34 1385 عاشق 11

 1388 باغ قرمز 58 1386 ملودی 35 1385 رمنتظرهیغ 12

 36 1385 ها دل ۀقص 13
امشب شب 

 مهتابه
 1388 دختران 59 1387

 37 1385 مقلد شیطان 14
آقای 

 رنگ هفت
 1388 دو خواهر 60 1387

 1388 سالم بر عشق 61 1387 بیست 38 1385 مهمان 15

 1388 فاصله 62 1387 پاتو زمین نذار 39 1385 میم مثل مادر 16

17 
هرچی تو 

 بخوای
1385 40 

پسر آدم، دختر 

 حوا
 1388 هیچ 63 1387

 1388 کیفر 64 1387 پسر تهرونی 41 1386 احضارشدگان 18

 1388 ندارها 65 1387 تردید 42 1386 انعکاس 19

20 
به همین 

 سادگی
 1388 هفت دقیقه تا پاییز 66 1387 یسالگ چهل 43 1386

 44 1386 یپول یب 21
خیابان 

 وچهارم بیست
1387 67   

    1387 خاطره 45 1386 تالفی 22

23 
حقیقت 

 گمشده
    1387 الی ۀدربار 46 1386



 

 

 

 

 

 385خواه و بازنمایی طبقاتی اجتماعی در سینمای ایران   گفتمان عدالت

 

 

 ها یافته

باالی سنتی،  ۀباالی مدرن، طبق ۀسینمای ایران متشکل از پنج طبق یها لمیساختار طبقاتی در ف

طور عمودی و  به« نمایش ثروت»پایین است.  ۀمتوسط سنتی و طبق ۀمتوسط مدرن، طبق ۀطبق

کنند. طبقات باال، متوسط و پایین از  طور افقی طبقات را از هم مجزا می به« های اجتماعی ارزش»

-ارزشی سنتی ۀها، طبقات را در دو حوز اند. ارزش گرفته نمایش توزیع متفاوت ثروت شکل

مدرن در دو سطح باال و متوسط از هم جدا -ترتیب طبقات سنتی بدین .کنند مدرن از هم جدا می

 سنتی است. یها پایین تنها حامل ارزش ۀاین در حالی است که طبق .شوند می

 باالی مدرن ۀطبق

 داستان

، مالکیت و ریاست 1یساز انبوه نظیرباال به مشاغلی  ۀمتعلق به طبق مورد مطالعه افراد یها لمیدر ف

، رئیس 6، مرد: مهندس /زن: نویسنده5، متخصص فرهنگی4، مشاغل آزاد3، پزشک2شرکت

 ،شیک ، حیاطدارای  ها آنهای  مشغول هستند. خانه 9و مدیر بورس 8، بازیگر سینما7محله

(. دارند شیک خیلی یها گاه چندطبقه است )گاه آپارتماندوبلکس همراه با مسترروم و استخر و 

در خانه  ،صندوقچه و جواهرات مانندعتیقه  یو تابلوها و اشیا ،اشرافی، خارجی، مدرن لیوسا

ها دارای  شود. این خانه در حیاط دیده می بلند یهای خارجی و گاه شاس نمایان است. ماشین

گاه با کارت  کیمنیت است و درب اتوماتدوربین مداربسته و سگ نگهبان برای حفظ ا

گاه ها  . صاحبان این خانهکار هستند به ها و نوکرها در خانه مشغول شود. کلفت مخصوص باز می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1386 ؛ تالفی،1386 ؛ کنعان،1385 ؛ سنگ، کاغذ، قیچی،1385 ،یو پارک .1

 1388 دو خواهر، ؛1387 تهرونی،؛ پسر 1387 شکسته، ؛ دل1388 ،فاصله 2.

 1388، باغ قرمز؛ 1388 آدمکش،؛ 1385 تله،؛ 1385 حس پنهان، ؛1385 ،وفا یب .3

، 14؛ عیار 1386 اند، ها فرشته زن؛ 1386 ،یجنگ ؛ خروس1386 ؛ قرنطینه،1386 پر، ؛ کالغ1385 سوغات فرنگ، .4

 1387  انعکاس، ؛1387، 24خیابان  ؛1387 ؛ تردید،1387

 1385 مهمان، .5

 1387 خاطره، .6

 1387رنگ،  آقای هفت .7

 1387 سوپراستار، .8

 1387، یسالگ چهل .9
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 یادر شمال کشور  ،. افراد متعلق به این طبقه1گیرند ها پرستار می برای بچه و بادیگارد دارند

. دفتر کارشان شیک و 2در کالردشت هستند ییها نیاطراف تهران باغ و ویال دارند. دارای زم

. وکیل 4دارای مطب بورژوایی هستنددارند.  3فرمان به منشی و کادر گوش ومدرن و بورژوایی 

های  و زنان لباس زنند، میکروات پوشند و  میهای رسمی  . مردان لباس5خصوصی دارند

، استخررفتن، 7پختن در حیاط. تفریحاتشان شامل کباب 6دار و گاه پالتوی خز به تن دارند مارک

، 10تئاتر  به ، رفتن9بازی، شرکت در مزون ، کباب در حیاط، تنیس8رفتن، بولینگ، رستوران اسکیت

است.  11پرس( پنجاز بیرون )برگ ممتاز، ماهیچه و.... از هرکدام  متیق سفارش غذای گران

 .14نوازند یانو میو پ 13یا مشغول بازی کامپیوتری هستند 12روند ها به کالس زبان می بچه

مناسک عروسی )مراسم  .1اند از:  کنند عبارت برگزار میکه این افراد  هایی مراسم

نمایشی  ۀدادن، هدی ن، هدیهآخواستگاری، خرید طال برای عقد، عقدکردن: قندسابیدن، وجود قر

 کردن محضر عقد، برگزاری مراسم عروسی در باغ دادن طالها به جمع(، قرق در عروسی )نشان

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
؛ 1385 ؛ سوغات فرنگ،1385 سنگ، کاغذ، قیچی، ؛1385 ؛ عاشق،1385 ؛ مهمان،1385 ؛ تله،1385 ،یو پارک 1.

 ؛ احضارشدگان،1386 ؛ انعکاس،1386 ؛ قرنطینه،1386؛ در شهر خبری نیست، هست، 1386پر،  ؛ کالغ1386 کنعان،
 ؛ کیفر،1387 اند، ها فرشته ؛ زن1387شکسته،  ؛ دل1387 ؛ پسر تهرونی،1386 ،یجنگ ؛ خروس1386 ؛ تالفی،1386
، 24؛ خیابان 1387 ؛ سوپراستار،1387 ،یسالگ ؛ چهل1387 ؛ تردید،1387رنگ،  ؛ آقای هفت1387 ؛ خاطره،1388
 1387 ؛ امشب شب مهتابه،1388 ؛ دو خواهر،1388 ؛ سالم بر عشق،1388 ؛ فاصله،1388 ؛ دختران،1387

 1388 ؛ فاصله،1388 ؛ آدمکش،1387 ؛ سوپراستار،1387 ؛ پسر تهرونی،1387 ؛ قرنطینه،1385 خالی، یها دست .2

 1386 احضار شدگان، ؛1385 سنگ، کاغذ، قیچی، .3

 1385  حس پنهان، .4

 1385 تالفی، .5

شکسته،  ؛ دل1386 لیلی، ؛ مجنون1386 ؛ قرنطینه،1385 ؛ عاشق،1385 ؛ مهمان،1385 ؛ تله،1385 ،یو پارک .6
 ؛ سالم بر1387

  1386 ؛ انعکاس،1385 ؛ سوغات فرنگ،1388 عشق،

 1385 ،وفا یب .7

 1387 ؛ امشب شب مهتابه،1385 خواستگار محترم، .8

 1386پر،  کالغ .9

 1386 مجنون لیلی، .10

 1385 مهمان، .11

 1387رنگ،  آقای هفت .12

 1386 ،یجنگ خروس .13

 1388 باغ قرمز، .14
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شلوار مردانه همراه با پاپیون و لباس عروس  ماشین و پوشیدن کت کاری گلمجلل، همراه با 

تولد برای یکی از اعضای  جشن .2 ؛1بوق و سروصدا(و ، کشان عروسزنانه همراه با آرایشگاه، 

شرب خمر و ، گاه همراه با مصرف مواد مخدر ،برگزاری مهمانی مجلل یا پارتی .3 ؛2خانواده

 و )شام زن و شوهر در بیرون: کت شو یوشوهر زن ۀسالگرد ازدواج و مراسم دونفر .4 ؛3قمار

رفتن به باغ اطراف . 4 ؛4کادوی سالگرد ازدواج(دادن و  کرده شیشلوار مرد، ادوکلن و زن آرا

 ؛5شهر و کباب و آرامش

مل فردگرایی: روابط آزاد شا .1این طبقه شامل این موارد است:  ۀهای مورد عالق ارزش

و روابط خارج از ازدواج شامل دوستی  6دوستی دختر و پسر مانندوجود روابط پیش از ازدواج 

رفتن به  ،طالق و ازدواج مجدد نظیرآزادی اجتماعی به دختران  ،7نامشروع، خیانت و صیغه

ها و روابط  و آزادی مردان و زنان برای مهمانی ،8خارج برای تحصیل و آشنایی با نامزد

اندام، پرستیژ شخصی و حتی  تناسب نظیر، اهمیت به ظاهر 10زدواج دوم پدر یا مادر، ا9یمجرد

اهمیت  .3، 12و نیز شرب خمر اقرارپایبندی اندک به دین شامل  .2 ؛11های زیبایی انجام عمل

تحقیر . 7 ؛3ضدیت با حکومت .6 ؛2اهمیت به پول و ثروت. 5 ؛1اهمیت به اصالت .4 ؛13آبرو

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
؛ 1388 ؛ دو خواهر،1388 ؛ دختران،1388 ؛ سالم بر عشق،1385 ؛ تله،1387 تهرونی، ؛ پسر1385 ،وی پارک .1

 1387شکسته،  ؛ دل1387 تردید،

 1387 ؛ خاطره،1386 ؛ قرنطینه،1385 عاشق، .2

 1387، 24؛ خیابان 1387 ؛ سوپراستار،1386 ؛ احضارشدگان،1387 شکسته، ؛ دل1385 ،وفا بی .3

 1385 ؛ حس پنهان،1386 اند، ها فرشته ؛ زن1386 تالفی، .4

 1388 آدمکش، .5

 1387 رنگ، ؛ آقای هفت1385 ،وفا ی؛ ب1385 ؛ مهمان،1385 ؛ تله،1385، یو پارک .6

؛ آقای 1386 اند، ها فرشته ؛ زن1386 ؛ احضارشدگان،1385 ،یو ؛ پارک1386 ؛ قرنطینه،1385 سنگ، کاغذ، قیچی، .7
 1388 ؛ کیفر،1387 ؛ سوپراستار،1387، 14 ؛ عیار1387 رنگ، هفت

 1388 ؛ فاصله،1386 ؛ سوغات فرنگ،1385 در شهر خبری نیست، هست، .8

 1386 اند، ها فرشته زن 9.

 1388 ؛ باغ قرمز،1388، 24؛ خیابان 1385 ؛ عاشق،1386 ؛ قرنطینه،1385، یو پارک 10.
کند  )پدر به دخترش توصیه می 1387 شکسته، دل ؛1387 رنگ، ، آقای هفت1386 ؛ تالفی،1385 مقلد شیطان، .11

 که در دانشگاه کاری کند که برایش دردسر درست نکنند و باید ظاهرسازی کند(

دونم چیکار  گوید: من نمی خوار می مشروب ریگ پدر آسان شود، می)وقتی دختر دچار مشکل  1385 ،یو پارک 12.
 1385 خالی، یها ولی تو که اعتقاد داری یه دعایی بکن(، دست ،کنم

گوید چطور دلت  به او می ،فهمد که زهره آرایشگر است و نه دکتر )وقتی مادر می 1385 وفا، بی؛ 1385مهمان، .13

 ما بازی کنی؟( ۀاومد با آبروی خونواد
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کالشی،  نظیرفساد اخالقی . 8 ؛4وستا، طبقات پایین و نوکر و کلفتتحقیر ر مانندسایرین 

وجود  .9 ؛5، کشتن برادر و ازدواج با زن برادر، هوسرانی و خودشیفتگییگر ، توطئهییگو دروغ

میان  یاعتماد یجدل و ب .10 ؛6احترام به پدر و فرزند نظیراحترام میان روابط عمودی اعضا 

 .7روابط افقی زن و شوهر

 مانگفت
 24دهد. روایت فیلم در  نمایش می حیرصریطور صریح یا غ فیلم طبقات باال را به 30حدود 

فیلم این بحران اخالقی است  15دهد که در  نشان می زده طبقات باال را افرادی بحران ،فیلم

                                                                                                                              

: گوید می کند، می خواستگاری دخترشان از( تاکسی راننده) منوچ وقتی) 1385 فرنگ، سوغات ؛1385 وفا، بی .1

خواهد با دختر  )پدر به پسرش که می 1386 ،قرنطینه ؛(«نیومده عمل بته زیر از فرشته... داره رسوم و رسم یناا ولی»

خوای اونو  اینو بفهم... فردا می ؛خواد می و منالت  مال خاطر این دختره تو رو به !احمق»پایین ازدواج کند:  ۀطبق

 «(بیاری تو فامیل...

چند نفر باید بیاین خونشونو بریزیم »شود  مادر عصبانی می ،کند پول گم می ونیلیده م)وقتی رامین  1385 ،وفا یب .2

 ؛پدر پریسا نیز با ازدواج مخالف است«. گمش کرده... به خدا خسته شدم هوایی وقت این آقا سربه تو شیشه... اون

دی از این طبقه )جمشید سیف به مر 1385 ،شیطان مقلدخواهد خیلی خرج کند.(؛  چون خسیس است و نمی

؛ «(م ثروتمندهه عوضش ثروتمنده... خیلی» :دهد و مرد پاسخ می« نداری؟ یاخالق زن خوش» :گوید می

 1386 احضارشدگان،

از اون ور مجبور » :. پدر در مهمانی«مردمو سوزونده ۀریش شما ریش» :پدر به پسر بسیجی) 1387  شکسته، دل .3

نویسی.  داری می نامه انیگیرنشون که چرا پا بده با یه یابو... از اون ور می مشترک ۀنام انیآدمو یه پا ۀکنن بچ می

؛ «(خودشون میارن بیرون ،ذارن گیرن. خودشون ریش گرو می گیری دارن اینا. خودشون خودشونو میدرخود

 مید(هاست مزاح سال :گوید سنجری وفا می .مزاحم شدم دببخشی :گوید )روحانی به وی می 1385 خالی، یها دست

 ۀ)پدر دربار 1386 ؛ قرنطینه،«(کتول شما کار دارم آباد یمن با این عل»)رئیس به رعنا  1385 سنگ، کاغذ، قیچی، .4

 1386 ؛ کنعان،1386 خالی، یها ؛ دست«(اینا خودشون سرطانن»گوید:  طبقات پایین می

من » :گوید کند و می ر می)مردی سبیلو با ماشین خارجی دختر جوانی را سوا 1385 سنگ، کاغذ، قیچی، .5

 1387 ؛ سوپراستار،1386 ؛ تردید،«(بسازوبفروشم آپارتمان خالی زیاد دارم!

 1388 ؛ دختران،1385 ،یو ؛ پارک1388، 24؛ خیابان، 1387 ؛ خاطره،1385 مهمان، .6

« بحث نکن با من»)مرد با تحکم به زن  1387، 14؛ عیار 1386 ،یجنگ ؛ خروس1386 ؛ کنعان،1385 حس پنهان، .7

شه  یم»مرد: ) 1388 ؛ باغ قرمز،1386 ؛ انعکاس،«(باز ول نگردی توی خیابون گه خوردم ماشین انداختم زیر پات»

بهش » :مرد« چیکار کنم؟ صبح تا شب اونو ]اشاره به نادختری[ تروخشک کنم؟» :زن« تا دیروقت بیرون نمونی؟

که  ییدهد تا جا ری دعوای شدیدی بین زوجین روی میدر جای دیگ«/کنه؟ کی به من توجه می» :زن« .توجه کن

 (شود که نکند او بچه را سربه نیست کرده باشد مرد به زن مشکوک می
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 جدال زن ،، کالهبرداری و...( و در سایر مواردیدوست )فساد اخالقی، خیانت، اقدام به قتل، پول

 کنند فیلم افراد بر بحران غلبه می 13دهد. در  و شوهر و نارضایتی افراد این طبقه را نشان می

... ، گذشت، کمک متخصصان، تصمیم درست فردی ویشانس صبوری، بزرگواری، خوششامل 

اما در  ،این طبقه را دارد خنثایشود و فیلم نیز تمایل به بازنمایی مثبت یا  حل بحران می موجب

... باالی مدرن به قتل، طالق، مرگ، رسوایی و ۀبحران طبق ،فیلم 9حدود  شامل ها لمیفسایر 

 فیلم، روایت که گفت توان می روایی تعیینو  ها یپرداز تیشود. با درنظرگرفتن شخص منجر می

 .دارد منفی گیری جهت بیشتر مدرن، باالی طبقۀ به

 سنتی باالی طبقۀ

و  4، رئیس صنف3فروش ، فرش2، دیپلمات1دار کارخانه انندم سنتی باالی طبقۀ مشاغل: داستان

کنند.  ویالیی بزرگ یا در آپارتمان شیک زندگی می ۀدر خان افراد این طبقهاست.  5نامعلوم

دارد. پول فراوان دارند. پادو و راننده  206زانتیا دارند و دخترشان هم  مانندماشین خارجی 

مناسک مراسم ادعیه در خانه با  ،این طبقه ۀمناسک مورد عالق. 6لیارد دارندیدارند. در خانه میز ب

استخاره،  مانندهای دینی  ارزشبه خود را متبلور سازند.  یها است تا ارزش 7حضور روحانی

عنوان حق زن، ردشدن از زیر قرآن حین سفر،  سقط، پرداخت مهریه به ۀکنارگذاشتن دی

پایبند  9اعتقاد به نان حالل و 8ه محرم و نامحرمب  نمازخواندن، نذردادن و اهمیت حجاب، اهمیت

و  11ارجحیت ازدواج فامیلی و مخالفت با روابط پیش از ازدواج نظیرهای سنتی  . ارزش10هستند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1387 ؛ پاتو زمین نذار،1385 ها، دل ۀقص 1.

 1385 میم مثل مادر، .2

 1386 مجنون لیلی، 3.

 1385 سنتوری، 4.

 1386 زنگی، ۀدایر 5.

 1385 ؛ سنتوری،1387 ؛ پاتو زمین نذار،1386 ؛ مجنون لیلی،1385 مادر،؛ میم مثل 1385 ها، دل ۀقص 6.

 1385 سنتوری، .7

بام و نگاه  خانواده روی پشت یها کردن لباس پهن درمورد( 1386زنگی ) ۀزاده در فیلم دایر عبداهلل ۀپدر خانواد .8
 شود. ها غیرتی می نامحرم به آن

که فیلم  خورده نون باباش خونۀ سر که کسی» :گوید زاده می عبداهلل ۀد( مادر خانوا1386زنگی ) ۀدر فیلم دایر .9
 .«کنه دار بازی نمی صحنه

 1386 زنگی، ۀ؛ دایر1385 ؛ سنتوری،1387 پاتو زمین نذار، ؛1385 میم مثل مادر، .10

 1385 ها، دل ۀقص 11.
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برایشان  1کردن و تحقیر زنان مردساالری به اشکال اقتدار مردان، مخالفت با کار زنان و صیغه

. 3است ریناپذ و موسیقی نیز از سوی اینان اجتناب2مخالفت با ماهواره  ،براین مهم است. عالوه

 بااهمیت است. اریبس این افرادبرای  4آبرو

تصویر مثبتی  ها لمیف ۀ( در بقی1385( و سنتوری )1385میم مثل مادر ) های جز فیلم : بهگفتمان

ر این افراد بر موضوعی که مبتنی ب ،ها لمیاین ف ۀشود. در هم باالی سنتی ارائه می ۀاز طبق

 ،کردن( سقط کودک بیمار و صیغه، ورزند )ازدواج فامیلی اصرار می ،طبقاتی خود است یها ارزش

 زنند. شوند و برای دوام خانواده دست به عمل می اما بعد به دالیلی از کار خود پشیمان می

 متوسط مدرن ۀطبق

، 5س روزنامهمشغول هستند. عکا فراوانیفرهنگی  ۀبا سرمای یبه مشاغل افراد این: داستان

 ای نمونه ،11طراح و 10، خواننده13609 ۀ، کار در ژاپن در ده8، وکیل7، استاد دانشگاه6نویسنده

نه کهنگی  لیآپارتمانی معمولی است که وسا ها آنآپارتمان  ،ها لمیهستند. در بیشتر ف دست ازاین

 ۀتمان با آثار هنری با ذائق، آپارها لمیباال را دارند. در برخی از ف ۀوبرق طبق پایین و نه زرق ۀطبق

دی نیز  سی ۀقفس ،کتاب ۀتاپ، سماور، قفس پل نظیر یلیمدرن و غربی تزئین شده است و وسا

شان  قدیمی است. در خانه بلند ی، سمند و شاس90ل الیزینگی،  206 شانخورد. ماشین به چشم می

روند  به شمال می یجمع تهبرای سفر دس ها آن. 12دهند گاه گربه دارند و برنج سالیانه سفارش می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1386 ی،زنگ ۀ؛ دایر1385 ؛ میم مثل مادر،1387 ؛ پاتو زمین نذار،1385  ها، دل ۀقص 1.

گوید  به زن همسایه می ،شود وقتی تصویر ماهواره قطع میزاده  عبداهلل ۀ( مادر خانواد1386زنگی ) ۀدر فیلم دایر .2
ماهواره معصیت داره... این پولی که تو این کار » :گوید و به نصاب ماهواده هم می« بار گناهاتون کمتر .بهتر»

 «درمیاری از پول سگ بدتره

 1386 ؛ دایره زنگی،1385 ؛ سنتوری،1387 ذار،پاتو زمین ن 3.

 1386 ؛ دایره زنگی،1385 ها، دل ۀقص .4

 1386 پر، کالغ .5

 1386 زن دوم، .6

 1386 حقیقت گمشده، .7

 1386پسر آدم، دختر حوا،  8.

 1388 کیفر، .9

 1385 سنتوری، .10

 1386 ،یپول یب 11.

؛ 1387 ؛ پسر آدم، دختر حوا، 1386 قیقت گمشده،؛ ح1386 ؛ زن دوم،1386 پر، ؛ کالغ1385 بازی، خون 12.
 1386 ،یپول ی؛ ب1388 ؛ کیفر،1385 سنتوری،
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 2شرکت در پارتی مختلط نظیر. اعضای این طبقه به مناسکی 1کنند و پانتومیم و والیبال بازی می

های این طبقه  عالقه دارند. ارزش 3دادن و فیلمبرداری و مراسم عروسی همراه با شاباش

و روابط  5ختر و پسردوستی د مانند، آزادی روابط 4فردگرایی: طالق توافقی. 1 اند از: عبارت

و  شود میو در برخی مواقع مرد به این روابط مشکوک  7و حتی صیغه 6راحت زن و مرد نامحرم

تربیتی: خشونت کالمی پدر،  یدانش یب .2 ؛8دهد یا با دلیل به این آزادی واکنش نشان می لیدل یب

، چیدمان 10نمایشی زندگی نمایشی: سفر .3 ؛9ها به بچه اددادنی ها، دروغ گفتن به بچه دروغ

: شرب خمر و مهمانی ییجو لذت .4 ؛12انداختن ، ظاهر قرتی و سفره11نمایشی لیوسا

سایر  .5 15؛، تزریق مواد مرد و روابط مشکوک زن14، داشتن زن دوم مخفیانه13یگذران خوش

پدر به ایثار و  ۀ، توصی17گذاشتن برای پاتختی ، سکه16ها: احترام به مادر و فرزند ارزش

 .19، اعتقاد به کاهش قدرت تفکر و تخیل در پیری18بزرگواری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1386 زنگی، ۀ؛ دایر1387 الی، ۀدربار .1

 1385 سنتوری، .2

 1386 ،یپول یب .3

 1385خون بازی، 4.

 1385 بازی، خون 5.

 1387 الی، ۀدربار .6

 1386 زن دوم، .7

 1385 سنتوری، .8

 .1387 الی، ۀ؛ دربار1386 زنگی، ۀ؛ دایر1386 ،حقیقت گمشده 9.

 رویم آنتالیا( می ندیگو یولی م ،)افراد این طبقه برای تفریح قصد رفتن به شمال دارند 1386 زنگی، ۀدایر 10.

خواهند  را می لشانیمرور برخی از وسا )وضعیت مالی مرد بد است. او از کار بیکار شده و به1386 ،یپول یب 11.
 (.تو دید رو بفروشی لیگوید: حق نداری وسا د به زن میبفروشند. مر

گوید و مخاطب آنان  ای شعر می ماهواره ۀ)شعله دختری قرتی با ظاهر جلف که برای شبک 1386 زنگی، ۀدایر .12
 اندازد.( ابوالفضل هم می ۀسفر ،است

 1387 الی، ۀ؛ دربار1385 بازی، خون 13.

 1386 زن دوم، .14

 1385 سنتوری، .15

 1386 دوم، زن .16

 1386 زنگی، ۀدایر .17

 1387پسر آدم، دختر حوا،  .18

 1386 حقیقت گمشده، .19
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 نظیرمتوسط مدرن درگیر مسائلی  ۀاعضای طبق ،ها لمی: برمبنای گفتمان حاکم بر فگفتمان

شوند. از  دادن معشوق، ازدواج مجدد، تصادف، بحران مالی، بحران کاری و اعتیاد می ازدست

نحوی حل  فیلم بحران به شش در ،کند که این طبقه را بازنمایی می یفیلم هشتمجموع 

 ماند. بر تن این طبقه برجای می ،زخمی مانندو  است اما بحران کماکان سایه افکنده ،شود می

 متوسط سنتیۀ طبق

، 5، حسابدار4، مهندس3، معلم2، افسر نیروی انتظامی1مربی بدنسازی ،: مشاغل این طبقهداستان

 یها ، کارمند دفتر پژوهش10، بازاری9نشگاه، استاد دا8، بازنشسته7، دانشجوی پزشکی6کارمند

ساخت  چندسالو  معمولی ها  آناست. آپارتمان  12آهن راه ۀو کارمند بازنشست 11علوم انسانی

بدون معمولی غیرمارک و  لیشان با وسا کنند. خانه دار زندگی می ویالیی حیاط ۀاست یا در خان

کنار تلویزیون معمولی و فرش رنگین در  ،کرسی، سماور و شمع نظیری یوبرق و نیز اشیا زرق

کنند.  مکان می سمند و پراید است و گاه با موتورسیکلت نقل شانشود. ماشین نمایش داده می

روضه،  مانند. مراسم دینی 13روند عموماً به تفریحی مشغول نیستند و در مواردی به رستوران می

و  14مسجدرفتن مرد خانواده، بهرفتن، مراسم ختم، نماز جماعت به امامت  دادن، کربال نذری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1385 غیرمنتظره، .1

 1385 مقلد شیطان، .2

 1385 خالی، یها دست .3

 1386 به همین سادگی، .4

 1386 خواب زمستانی، .5

 1386 حقیقت گمشده، .6

 1386 حقیقت گمشده، .7

 1388 کیفر، ؛1387 زندگی با چشمان بسته، .8

 1387شکسته،  دل .9

 1386 ملودی، .10

 1387 کتاب قانون، .11

 1387 دعوت، .12

 ؛ حقیقت گمشده،1386 ؛ به همین سادگی،1385 خالی، یها ؛ دست1385 ؛ مقلد شیطان،1385 غیرمنتظره، .13

؛ 1386 ی،؛ ملود1388 ؛ کیفر،1387 شکسته، ؛ دل1387 ؛ زندگی با چشمان بسته،1386 ؛ خواب زمستانی،1386

 1387 ؛ دعوت،1387 کتاب قانون،

 1387 ؛ زندگی با چشمان بسته،1387 ؛ دعوت،1387 ؛ کتاب قانون،1388 کیفر، .14
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 و دادن خوران، سیسمونی کشیدن، شیرینی عقد، کل ۀمراسم ازدواج )خواستگاری، خواندن خطب

 بخشد. معنا می ها آنبه زندگی  1دادن( جهیزیه

های دینی شامل اهمیت به  ارزش .1 اند از: عبارتهای مورد پذیرش اهالی این طبقه  ارزش

، اهمیت به استخاره، 2حسین، اعتقاد راسخ به دعا، بوسیدن قرآنحجاب، نذرکردن برای امام 

کردن،  ، استخاره5خواندن ، نمازخواندن و قرآن4، دعاخواندنیدار ، ارزش روزه3اهمیت به چادر

دانستن  ، اعتقاد به حکمت خداوند، قتل6خواندن دانستن درس توجه به محرم/نامحرم، تکلیف

های  ارزش .2 ؛8روابط نامشروع یجا کردن به ، صیغه7تهناخواس ۀدانستن بچ ، هدیهجنین سقط

آبرو: در  .3، 12ارزش جنم و غیرتو ، 11تر ، احترام به بزرگ10، مادرانگی9ییگرا جمع مانند سنتی

 ؛13برای افراد این طبقه مهم است ،حفظ آبرو جلوی همسایه و دوست و فامیل ها لمیبرخی از ف

، داشتن 14فال قهوهگرفتن اسفنددودکردن،  مانندبودن  خرافاتی از جمله ها سایر ارزش .4

 .2و تقدیرگرایی 1، ایثار16حاملگی و حفظ نسل

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1387 ؛ دعوت،1387 ؛ کتاب قانون،1386 ملودی، .1

 1385 خالی، یها دست .2

 1386 به همین سادگی، .3

 1386 خواب زمستانی، .4

 1387 زندگی با چشمان بسته، .5

 1387شکسته،  دل .6

 1387 دعوت، .7

 1385 مقلد شیطان، .8

دادن ظروف به همسایه، دادن کلید به  مانند ییها تی)در این فیلم زن خانه با فعال 1386 به همین سادگی، .9

 دهد( این امر را نشان می ...همسایه، غمخواری از همسایه، توصیه به مرد غریبه برای پختن ماکارونی و

 1386 ؛ حقیقت گمشده،1385 غیرمنتظره، .10

 1387 ؛ کتاب قانون،1386 ؛ ملودی،1387 ؛ سوگند،1386 خواب زمستانی، .11

 1386 ملودی، .12

)در این فیلم آبروی خانواده و حرف مردم آنقدر مهم  1387 ؛ زندگی با چشمان بسته،1385 خالی، های دست .13

 1386 ؛ ملودی،1388 بکشد(؛ کیفر،، اند آوردهخواهد دخترش را که مردم برایش حرف در است که پدر خانواده می

 1385 غیرمنتظره، .14

 1385 غیرمنتظره، .15

 1387 کتاب قانون، .16
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هایی  دهد. بحران بحران برای افراد متعلق به این طبقه روی می ها لمیاین ف همۀ در: گفتمان

اری به صنعت مد رفتن مرد، اغوای مرد، توطئه علیه دختر خانواده، بیماری شوهر، بارد نظیر

حرف مردم علیه دختر افراد را  و ناخواسته، چالش مادر شوهر و عروس، حکم اعدام شوهر

شود و تنها در دو فیلم یا افراد  بحران به شکلی حل می ،اما در ده فیلم ،کند درگیر خود می

از  ،توان گفت روایت فیلم دهد. پس می خورند یا آخر فیلم حقایق دیگری نشان می شکست می

 کند. این طبقه حمایت می یها ارزش

 پایین ۀطبق

، موتورسواری نمایشی 6، تایپیست5، آرایشگر4، راننده3کارگر نظیر یتیاهم کم مشاغل: داستان

برای این طبقه درنظر  9و بیکار/بزهکار 8، منشی شرکت7کردن و فروختن سبزی پاک، در پارک

کوچک که گاه چند خانواده محقر قدیمی و  ۀپایین، خان ۀافراد طبق ۀگرفته شده است. خان

خوابند. وسایل داخل خانه اندک و  کنند و گاه حتی چندین نفر کنار هم می دور هم زندگی می

در پرداخت کرایه  ،آهن که اگر مستأجر باشند شهر و کنار راه ۀهایی در حوم قدیمی است. خانه

بار قراضه و  نتوا ،نقلیه ندارند و در بهترین حالت ۀعموماً وسیل ها آنمشکل دارند. 

 شانهای . غذایشان ساده و سفرهشوند یجا م هو اتوبوس جاب بوس ینیموتورگازی دارند و با م

ها مجبورند با دست لباس  مات است و آن یها هایشان کهنه و رنگ کوچک است. لباس

کنند که دعوای ناموسی روی  هایی زندگی می در محله افراد این طبقه. 10بشورند و جارو بزنند

                                                                                                                              
خواندن دیگران فداکاری کرده، خواهر  تر برای درس خواهر بزرگ ،)در نبود پدر و مادر 1386 خواب زمستانی، .1

 1386 هرهایش است(؛ حقیقت گمشده،نگران وضعیت سایر خوا زیرا ؛دیگر نیز برای ازدواج مردد است

تقدیر این  :گوید می ،اش را در تصادف از دست داده )خانم مقدم به آقای کیا که خانواده 1386 حقیقت گمشده، .2
 شاید موقع رفتنشون بوده( ؛بوده

؛ 1386 ؛ قرنطینه،1385 ؛ سنگ، کاغذ قیچی،1387 را خورد، شیها السی؛ مردی که گ1385 ها، دل ۀقص .3
 1388 ؛ ندارها،1388 ؛ هفت دقیقه تا پاییز، 1387 ؛ بیست،1386 ،باز سمانیر

 1388 ؛ هیچ،1388 ؛ ندارها،1385 ؛ سوغات فرنگ،1385 ؛ مهمان،1385 هرچی تو بخوای، .4

 1385 ،وفا یب .5

 1385 میم مثل مادر، .6

 1386 دیوار، .7
 1388 فاصله، .8

 1385 ؛ عاشق،1388 ؛ باغ قرمز،1387 رنگ،  ؛ آقای هفت1387 ؛ یک اشتباه کوچولو،1385 هرچی تو بخوای، .9

 ؛ میم مثل مادر،1385 ؛ خواستگار محترم،1385 ،وفا ی؛ ب1385 ؛ عاشق،1385 ؛ مهمان،1385 هرچی تو بخوای، .10

؛ مردی که 1386 ،باز سمانی؛ ر1386 ؛ مجنون لیلی،1386 ؛ قرنطینه،1385 ؛ سوغات فرنگ،1388 ؛ فاصله،1385
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 مانند. درآمدشان کم است و مشکالت مالی 1خشونت در جریان است ،دهد و بین روابط یم

میلیون  دو، ناتوانی در پرداخت اقساط، نداشتن ضامن برای وام 2ناتوانی در پرداخت مهریه

، نداشتن پول خرید 5یپول یخاطر ب افتادن عروسی به  ، عقب4هیزیجه ۀ، ناتوانی در تهی3تومانی

و  6خاطر نداری میلیون به شششتن پول عمل جراحی، فروش فرزند به قیمت قبر، ندا سنگ

های اجتماعی:  را مشغول کرده است. آسیب ها آن 7برای خرید یک ساندویچ یپول یحتی ب

 ۀو داشتن سابق 10، طالق9، دزدی8اعتیاد نظیراجتماعی  یها بیدرگیر آس ۀاعضای این طبق

 ،13ی، کفترباز12فوتبال ، تماشایگارکشیدنهستند. فراغت اینان نیز شامل سی 11حبس

زن به رستوران اعیانی  ییگشا هم برای عقده یاست. در موارد 14یبند رفتن و شرط خانه قهوه

ندارد! و به  یا دهیو مرد ا دهد یسفارش م کی. زن استکنند یاما متناسب رفتار نم روند، یم

. خشونت: 15«خفه شو لطفاً» دیگو یو زن م «اریداداش چهار پنج تا نونم ب» دیگو یگارسون م

زدن به زن و تحقیر زن،  سیلی ماننددر میان این افراد خشونت وجود دارد. خشونت علیه زن 

علیه « برو بکپ» «بشین پدرسگ»ها  ها و فحش به آن زدن بچه خشونت علیه کودکان: کتک

                                                                                                                              

؛ 1386 ؛ دیوار،1387 رنگ،  ؛ آقای هفت1388 ؛ هیچ،1387 ؛ سوگند،1387 ؛ بیست،1387 را خورد، شیها السیگ

 1388 ؛ دختران،1388 ندارها،

 1386 ؛ مجنون لیلی،1385 خواستگار محترم، .1

 1387 را خورد، شیها السیمردی که گ .2

 1386 ،باز سمانیر .3

 1388 ؛ ندارها،1388 هیچ، .4

 1385 مهمان، .5

 1388 ندارها، .6

 1388 باغ قرمز، .7

 1387 رنگ،  ؛ آقای هفت1387 ؛ سوگند،1385 هرچی تو بخوای، .8

 1388 ؛ باغ قرمز،1385 ،وفا ی؛ ب1387 رنگ،  ؛ آقای هفت1387 ؛ یک اشتباه کوچولو،1385 هرچی تو بخوای، .9

 1387 را خورد، شیها السیمردی که گ .10

 1388 ندارها، .11

 1387 را خورد، شیها سالیمردی که گ .12

 1388 ندارها، .13

 1386 ؛ مجنون لیلی،1387 یک اشتباه کوچولو، .14

 1388 . باغ قرمز،15
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ی: خواستگاری این افراد در مراسم سنت .1«انقدر بزنش تا داغ ننگ از روش پاک شه»فرزند 

، 3سوران )پوشیدن لباس زن توسط مرد و رقصیدن( ، ختنه2ساده و عروسی مختصر

بردن برای  ، هدیه5زرد بعد از عمل جراحی ، پختن شله4خانه در قهوه یبند دن و شرطیکش قلیان

دادن و نمازخواندن شرکت  نذری نظیرو مناسک دینی  6دهیپختن برای نورس زائو و آش

های دینی: توسل  ارزش .2 ؛7آبروداری .1 اند این طبقه عبارتهای مورد قبول  کنند. ارزش می

به ائمه، اعتقاد به حکمت در امور، اعتقاد به مراقبت فرشته از آدم، دعاخواندن، نمازخواندن، 

نیازهای  یجا موقع نذر به دانستن گوشت مردار، ارجحیت ادای به گرداندن، حرام تسبیح

 ،ر،بودن برای خواهر و مادر و حتی مادرزن و زن همکا ودن: غیرتیب غیرتی .3 ؛8خانوادگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــ  
 1388 ؛ دختران،1388 ؛ هیچ،1387 ؛ بیست،1385 عاشق، .1

 1388 ، دختران،1388 ؛ هیچ،1385 ؛ خواستگار محترم،1385 ؛ مهمان،1385 هرچی تو بخوای، .2

 1385 عاشق، .3

 1386 ؛ مجنون لیلی،1387 تباه کوچولو،. یک اش4

 1388 ندارها، .5

 1385 مهمان، .6

آورد و عزیز بدون آنکه  به خانه می ،خارجی که آدرسش را گم کرده یمجید مسافر ،)در این فیلم 1385 مهمان، .7

شته است(؛ کرده و با سیلی صورت خود را سرخ نگه دا یکند چراکه عمری آبرودار اصل ماجرا را بداند قاطی می

، وقتی «ای آبروی منو ببریوخ می»گوید  و می زند یکند خواهر او را کتک م )وقتی برادر دزدی می 1385 ،وفا یب

وقتی زهره  .«حرف درمیارن برامون»کند چون  خواهد با ماشین زهره را تا دم خانه برساند زهره قبول نمی رامین می

)در این  1385 ذار حرف مردم پشت سرمون باشه(؛ خواستگار محترم،ن» :گوید پدر به او می .دیآ یدیر به خانه م

پیرزن )اختر( مواظب است  .ستوی ااش آمده و در کوچه جویای حال  فیلم پیرمردی به سراغ پیرزن، عشق قدیمی

آبرومون » :گوید می ،برد احمد و اختر پی می ۀها و پلیس او را نبینند. جهانگیر داماد پیرزن هم وقتی به رابط همسایه

شود به پدر پسر  پسر به دخترش می ۀ)وقتی مادر متوجه عالق 1386 ؛ قرنطینه،1385 ؛ سوغات فرنگ،«(رفت

 1386 ؛ دیوار،1387 سوگند، ؛(«کردیم آبروداری عمرپای پسرتونو از زندگی دخترم بکشید بیرون... یه »گوید  می

گه فامیالی پسره ا»)مادر به دخترش  1388 ندارها،شود(؛  دعوای او با مادر و برادر می موجب)دیرآمدن دختر 

)وقتی دختر خانواده به یکی از معتمدین  1388؛ دختران، «(از خجالت باید بریم توی زمین ،بفهمن دستمون تنگه

شود که این دختر آخر مارو از نون خوردن  می ناراحت شدت به پدر کند میمحل نسبت به اوضاع جامعه اعتراض 

 1388 یچ،ندازه.(؛ ه می

؛ میم مثل 1385 ،وفا ی؛ ب«(ای خدا.... یا موسی بن جعفر.... یا امام قریب» :گوید )مادر دختر می 1385 مهمان، .8

علم من آخرت خودمو به دنیای پسرم  هللا»گوید  )پدر مذهبی است و می1385 ؛ سنگ، کاغذ، قیچی،1385 مادر،

)برای یکی از کارگران  1387 را خورد، شیها السیمردی که گ؛ 1386، باز سمانی؛ ر1386 ؛ قرنطینه،«(فروشم نمی
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، 3، ازدواج زودرس2های سنتی: ترجیح اوالد ذکور ارزش.4 ؛1ارزش این طبقه است

 ها و به برخی کلیشه دهند یتن م 6است. این افراد به اقتدار پدر 5تقدیرگرایی و 4مردساالری

سرتو از روی پای »و  8«شناسه که عاشقی نمی گشنگی»، 7«دانشگاه مال بچه پولداراس» نظیر

را با سبک  ها آنو ناآشنایی  یسواد ی، به بها لمینیز معتقدند. البته گاهی ف 9«زن حامله بردار

( مجید 1385در فیلم مهمان ) ؛ برای مثال،زند یباال از طریق اشتباهات لپی طعنه م ۀزندگی طبق

( دختر قادر نیست استراگانف را درست 1386)و در فیلم دیوار « موسیقی الیف» :گوید می

 تلفظ کند.

هستند و این مشکالت در  بانیگر به متعلق به این طبقه با مشکالت مالی دست افراد: گفتمان

کند یعنی با یک عروسی ماجرا ختم به خیر  ازدواج تقلیل پیدا می ۀبه مسئل ها لمیبرخی از ف

 شانزدهبحران در  حال نیرسد. باا م به اتمام میشود و در برخی مسکوت گذاشته شده و فیل می

مثبتی به این افراد دارند و آنان  یریگ های این دوره جهت شود. فیلم نحوی خیالی حل می فیلم به

 دهند. دوست، زحمتکش و قربانی نشان می را افراد خونگرم، خانواده

                                                                                                                              

)مادر به  1388 ؛ دختران،1388 ؛ ندارها،1386 ؛ دیوار،1387 ؛ سوگند،«(یا حسین»گوید  مرد می .دهد حادثه روی می

ها  الس» :خونی؟ مادر چرا صبح نماز نمی: ، مادر به دختر«با پای مکروه میری تو با پای مکروه میای بیرون»دختر 

 «(معصومه تو رو بهم داد یب یب ،نذر کردم

پرست شده و آبرو اینجا برایش  اند. برادر ناموس آید، پدر و برادر شاکی خانه میبه )وقتی زهره دیر  1385 ،وفا یب .1

 و به زند میمند به خواهرش را کتک  پسر عالقه ،)برادر 1386 ؛ مجنون لیلی،1385 شود(؛ خواستگار محترم، مهم می

)دعوای ناموسی برای زن  1387 ؛ بیست،«(ت گوشته هبزرگ یکهت ،بچرخی دور و ورشگه یه بار دیگه ا» :گوید او می

آخر نظرش عوض  ولی دست ،)برادر برای کار دختر غیرتی است 1386 ن کوچه(؛ دیوار،اهمکار با مزاحم

 «(با پسر غریبه حرف زدی کثافت؟» :)پدر به دختر 1388 شود.(؛ دختران، می

 1385 مهمان، 2.

 1385 عاشق، .3

 1385 یک اشتباه کوچولو، .4

خواسته آدم بدی  )دختر این طبقه نمی 1385 ؛ هرچی تو بخوای،«(بچه که بیاد خرجشم میاره)» 1388 . هیچ،5

 «(دیگه قسمت نبود.»دهد  باشد... دوست داشته با یکی زندگی کند و بهش خدمت کند و ادامه می

 1387 ؛ آقای هفت زنگ،1385 ،خواستگار محترم .6

 1388 . دختران،7

 1386 دیوار، .8

 1388 . هیچ،9
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 ها ارزش مناسک عینیت شغل طبقه

باالی 

 مدرن

 ساز مهندس برج

 دکتر

 ئیس شرکتر

 بسازوبفروش

 دار کارخانه

 رئیس شورا

 نمایس گریباز

 های شیک و مجلل خانه

 اتومبیل خارجی

 اشرافی لیوسا

 کلفت، نوکر

 باغ و ویال

 کروات

کباب  شامل فراغت

 و پختن، تنیس، تئاتر

 سفرش غذا از بیرون

 عروسی

 تولد

 پارتی

 سالگرد

 رفتن به باغ

 شیفردگرایی )روابط آزاد پ

 ازدواج دوم( و از ازدواج

 پایبندی اندک به دین

 اهمیت آبرو

 اهمیت اصالت

 اهمیت پول

 ضدیت با حکومت

 تحقیر زیردستان

 فساد اخالقی

باالی 

 سنتی

 دار کارخانه

 دیپلمات

 فروش فرش

 مدیر کارخانه

 رئیس صنف

 

 ویالیی یا آپارتمان شیک

 ماشین خارجی

 پادو، راننده

 میز بیلیارد

 

مراسم دینی )ادعیه در 

 ه(خان

های دینی و سنتی  ارزش

)استخاره، نماز، نذر، حجاب، 

قرآن، محرم  ردشدن از زیر

مخالفت  و نامحرم، نان حالل

 با روابط آزاد(

)ازدواج  ییگرا جمع

 مصلحتی(

 مردساالری

مخالفت با ماهواره و 

 موسیقی

 آبرو

متوسط 

 مدرن

 عکاس روزنامه

 نویسنده

 استاد دانشگاه

 خواننده

 طراح

 ولیآپارتمان معم

 206و پژو  90ل ا

 تزئین خانه با آثار هنری

 گربه

 پارتی مختلط

 عروسی

 فردگرایی )آزادی روابط(

 تربیتی یدانش یب

 زندگی نمایشی

 ییجو لذت

 

متوسط 

 سنتی

 ساز بدنمربی 

 افسر

 معلم

 مهندس

 حسابدار

 کارمند

 ساخت آپارتمان چندسال

 سمند و پراید

 کرسی و سماور

 رفتن رستوران

نذری،  دینی )روضه،

کربال رفتن، نماز 

جماعت به امامت مرد 

رفتن به  و خانواده

 مسجد(

ازدواج )خواستگاری، 

 کشیدن خطبه عقد، کل

 دادن( سیسمونی و

دینی )حجاب، نذر، استخاره، 

اعتقاد به حکمت  و روزه

 خداوند(

 ، مادرانگیییگرا سنتی )جمع

 تر( احترام به بزرگ و

 آبرو

 و سایر )خرافاتی، ایثار

 رگرایی(تقدی
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 ها ارزش مناسک عینیت شغل طبقه

 پایین

 راننده

 کارگر

 آرایشگر

 نظافتچی هتل

 باری وانت

 دزد

 منشی شرکت

 محقر ۀخان

 شهر ۀحوم

 یموتورگاز

 های کهنه لباس

 مشکالت مالی

 دزدی و ها: اعتیاد آسیب

 شامل فراغت

تماشای سیگارکشیدن، 

و  ، کفتربازی فوتبال

 خشونت

سنتی )خواستگاری، 

سوران،  ختنه

 آشپزی( و زردپزی شله

 نماز( و ینی )نذرید

 آبرو

دینی )توسل به ائمه، اعتقاد 

به حکمت در امور، اعتقاد 

به مراقبت فرشته از آدم، 

 و گرداندن تسبیح

 دانستن گوشت مردار( حرام

سنتی )ترجیح اوالد ذکور، 

 ازدواج زودرس، مردساالری

 تقدیرگرایی( و

 غیرت

 گیری نتیجه و بحث

باالی  ۀباالی مدرن، طبق ۀها پنج طبقه شامل طبق فیلم در این مقاله، براساس شکل بازنمایی

پایین شناسایی شد. این طبقات، هرکدام  ۀمتوسط سنتی و طبق ۀمتوسط مدرن، طبق ۀسنتی، طبق

شوند.  طور افقی از هم مجزا می های اجتماعی به طور عمودی و ارزش براساس نمایش ثروت به

گفتمان  ۀمایی طبقات اجتماعی در دورصورت مشخص روی بازن حاضر که به مقالهتفاوت 

های پژوهش در این است که نگاه اصلی  تمرکز دارد، با سایر پیشینه خواه عدالتاصولگرایی 

 ۀبازنمایی طبقات معطوف به گفتمان غالب است و بدین منظور توجه به شرایط برسازند

طبقاتی موجود در آثار  براین، تمایزات ها اولویت اصلی مقاله است. عالوه ها و داستان شخصیت

بازنمایی حیات  ۀدهد تا نحو دلیل تنوع و گستردگی این امکان را می مورد مطالعه در مقاله به

 شده با جزئیات بیشتری پیگیری کرد. های طبقاتی بازنمایی گفتمان با سوژه ۀطبقاتی و مواجه

ها،  اند. ارزش طبقات باال، متوسط و پایین از نمایش توزیع متفاوت ثروت شکل گرفته 

مدرن –یسنت طبقات بیترتنی. بدکنند یمدرن از هم جدا م-ارزشی سنتی ۀطبقات را در دو حوز

تنها حامل  نییپا ۀاست که طبق یدر حال نی. اشوند یدر دو سطح باال و متوسط از هم جدا م

 نسبتمقوله  نیبراساس هم ،ییطبقات در سطح روبنا نیاست. هرکدام از ا یسنت یها ارزش

 سینمایی آثار در شده بازنماییطبقات  وندی. پکنند یحاکم مشخص م یاسیرا با گفتمان س خود

 ،(بودن مدرن یا سنتی) اجتماعی های ارزش گزارۀ براساس حاکم سیاسی گفتمان با مطالعه مورد

 ۀباالی سنتی، طبق ۀکه طبقات با نگرش سنتی که شامل طبق صورت نی. بدشود می مشخص
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شوند، در سطح گفتمانی نسبت نزدیکی با ایدئولوژی حاکم دارند  پایین می ۀبقمتوسط سنتی و ط

مقابل  ۀاما در نقط ،و به همین دلیل در ساختار روایت آثار مورد تأیید گفتمان حاکم قرار دارند

صورت  کنند، به طبقات مدرن که در سطح گفتمانی چنین پیوندی را با گفتمان حاکم برقرار نمی

شوند که دچار فساد اخالقی هستند و با مشکالت شخصی و اجتماعی  داده میافرادی نمایش 

عنوان خاستگاه اصلی طبقاتی گفتمان  پایین که به ۀشوند. در این میان طبق متعددی مواجه می

تبلیغات این گفتمان حول این  ۀعمل کرد و همچنین عمد 1384انتخابات سال  در خواه عدالت

دوست،  شوند. آنان افرادی خونگرم، خانواده بتی بازنمایی میطبقه قرار داشت، به شکل مث

کنند. گفتمان سینمایی این  وپنجه نرم می زحمتکش و قربانی هستند که همواره با مشکالت دست

 ۀکند. گفتمان سینمایی، با فروکاست مسئل وفصل می به شکلی خیالی حل تیمشکالت را درنها

ازدواج، سعی دارد از مسئولیت خود در قبال  مانندری فقر به امور دیگ شاملاساسی این طبقه 

این گفتمان با بازتعریف مفهوم عدالت و  ی،ثروت شانه خالی کند. از سوی ۀتوزیع عادالن

قربانی شرایط اجتماعی سعی دارد طیف  ۀعنوان یک سوژ پایین به ۀطبق ۀهمچنین برساخت سوژ

پایین مدنظر این  ۀند. فارغ از اینکه طبقها و سالیق در این طبقه را همگن ک گوناگون گرایش

بودن نیز  کند، تأکید بر سنتی پایین بازنمایی می ۀعنوان طبق نشین را بهشهر نییگفتمان صرفاً افراد پا

کردن افراد درون این طبقه که درواقع نوعی پایگاه سیاسی دلخواه  تالشی است برای یکدست

ای تبلیغاتی از  خواه، صرفاً استفاده مان عدالت. به همین دلیل، گفتاست خواهعدالتگفتمان 

 مدیوم سینما دارد.

این طبقات است  ۀهم اشتراک وجهآبرومندی  ۀهای پژوهش، مقول براین، براساس یافته عالوه

توان آن را یک امر کلی فرهنگی در میان ایرانیان نام نهاد. بدین نسبت، هستی فرهنگ  که می

زندگی روزمره است که فراتر از خاستگاه آگاهی طبقاتی  آبرومحور در سطح  ایرانی هستی

عمومی از  ۀمعنای قضاوت دیگران در حوز کند. آبرو در فرهنگ ایرانی به ایران عمل می ۀجامع

نگران  این افراداعضای طبقات اجتماعی ایران به این ارزش پایبند هستند.  همۀیک فرد است. 

توان طبقات جامعه  می ؛ بنابراینل دیگران عرضه کنندآن هستند که تصویر منفی از خود در مقاب

عمومی و زوال فردیت  ۀمعنای اهمیت حوز نامید. اهمیت آبرو که به« طبقات آبرودار»ایرانی را 

توان  شود. در کنار این عنصر، می است از سوی گفتمان عدالت در بازنمایی فرهنگی بازتولید می

شده در آثار سینمایی  طبقات بازنمایی همۀوه مشترک میان عنوان یکی از وج از پدرساالری نیز به

یک طیف دارای اشکال گوناگونی از پدرساالری  ۀاین دوره یاد کرد. هریک از طبقات در گستر
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لحاظ عمودی طبقات پایین دارای بیشترین میزان و طبقات باال دارای کمترین میزان و  هستند. به

در میزان تحکم پدرساالری را  نسنتی هستند که بیشتریلحاظ افقی نیز این طبقات  همچنین به

یک ارزش  ۀمثاب ذکر است که در آثار مورد مطالعه این امر به شایان. ندطبقات مدرن دار مقایسه با

توان چنین نتیجه گرفت که گفتمان حاکم با تأکید بر این  طبقاتی و فرهنگی بازنمایی شده و می

 دنبال بازتولید این مسئله نیز است. خود، به ارزش در بازنمایی طبقات نزدیک به
 

 منابع

 ( 1397آقابابایی، احسان و ساره امیری ،)«فرودست در سینمای پس از  ۀتحلیل روایت برساخت طبق

 .128-108: 55 ۀ، شمارانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۀفصلنام ،«انقالب

 ( 1399اباذری، یوسف ،)دانشگاه تهران، تهرانبنیادگرایی بازار :. 

 ( 1392جعفری، علی و افسانه مظفری ،)«متوسط در سینمای ایران  ۀبازنمایی زندگی طبق

 .149-127: 21ۀ ، شماررادیو و تلویزیون ۀفصلنام ،«شناسی فیلم جدایی نادر از سیمین( )نشانه

 ( 1393دارابی، علی ،)اسالمی. ۀش، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشناسی سیاسی در ایران جریان 

 بازنمایی طبقه و مناسبات طبقاتی در » ،(1393) دانشگر شیرین آرش و پور، حسن ، محمد،رضایی

 ۀ، شمارتحقیقات فرهنگی ایران ۀفصلنام، «موردی فیلم جدایی نادر از سیمین ۀسینمای ایران؛ مطالع

2 :117-148. 

 ( 1386سرایی، حسن و بحرانی، محمدحسین ،)«های عمومی در بررسی  کاربرد نتایج سرشماری

 .29-5: 3ۀ ، شمارایران یشناس تیانجمن جمع ۀنام ،«ساختار و تحوالت قشربندی اجتماعی ایران

 ( 1393طالبی، ابوتراب و نیما شجاعی باغینی ،)«فرودست  ۀقدرت، مقاومت و سینما: بازنمایی طبق

: 35 ۀ، شمارارتباطاتو  یانجمن ایرانی مطالعات فرهنگ ۀفصلنام، «در سینمای مسعود کیمیایی

95-124. 

 ( 1392لمار، پیتر، لور، ویلیام ،)حمیدرضا احمدی الری، تهران: ساقی. ۀ، ترجمتعمق در فیلم 

 ( 1394مؤذنی، احمد ،)«اجتماعی در ایران )مورد مطالعه:  ۀمدل پیشنهادی سنجش طبق ۀارائ

 .246-26 :221ۀ ، شمارعلوم اجتماعی )فردوسی مشهد( ،«سرپرستان خانوار شهر اصفهان(
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