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پیامدهای  همنزلاند تا بازتاب بحران معنا، اخالق و خانواده بهنویسندگان تالش کرده در این مقاله،: چکیده

اثر « فولتییوبی»و « بابل»، «گرم 70»، «عشق سگی»داری را در چهار فیلم متأخر و جهان سرمایه همدرنیت

جامعه و » هنظریو  زیمل« پول در فرهنگ مدرن»ه نظریبرای این منظور، .  ندرا نشان بدهگونزالس ایناریتو 

به  . را با هم ترکیب کرده ایم تا مدل نظری مقاله را معرفی کنیمگیدنز  «متأخر ههویت شخصی در مدرنیت

تا ادعاهای بخش نظری مورد ارزیابی تجربی  ده استشاز روش تحلیل محتوا استفاده لحاظ روش شناسی نیز 

-ها نشانهای فیلمشخصیت( 0: عبارتند از فیلمها دستاوردهای تحلیلبرخی از .  تن فیلمها قرار بگیرنددر م

کنند تا به محافظتی و خانواده، تالش می همایگی پیلاستیصال افرادی هستند که در شرایط فقدان یا کم هدهند

نظامی معنوی و اخالقی و پناه بردن  جویوشناسانه، جستهای هستیبرآمدن پرسش.  زندگی خود ادامه دهند

ای هایی است که فرد را در ارتباط با شبکهپول یکی از بدیل( 7. های چنین افرادی استناب از ویژگی هبه رابط

. هایی از مضامین، ساختار روایی و تکنیکی فیلم نئونوآر قابل شناسایی استجنبه( 9. دهدگران قرار میاز کنش

شناختی مورد توجه زیبایی هجوی مدرنیتوبورژوایی و در عوض، جست ههای مدرنیتدهنوعی واسازی ای( 1

 .ایناریتو بوده است

 

 .ناب، پول هگونزالس ایناریتو، معنا، خانواده، رابط : کلیدی گانواژ
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 های معنا در دنیای مدرنبینی و بدیلجهان: مقدمه و طرح مساله

داری اختصار باید گفت که هدف این مقاله آشکار ساختن بحران معنا و خانواده در جامعه سرمایه به

از این جهت، .  های ایناریتو قابل شناسایی استغربی و گستردگی مسائل اجتماعی و روانی است که در فیلم

های هایی در فیلمنشانهکه چه مفاهیم و پرسشی که مقاله قصد دارد به آن پاسخ بدهد عبارت است از این

 ایناریتو برای بازتاب بحران معنا و خانواده میان افراد قابل شناسایی است؟

شناختی این شناختی و انسانمنظور واکاوی بحران معنا و خانواده، الزم است نخست، به دالیل هستیبه

أسیس مبانی نوینی در ساختار تحقق دنیای مدرن مبتنی بر ت  .کردداری غرب اشاره بحران در جوامع سرمایه

-شناسی جهان مدرن، سکوالریستی و انسانهستی  .تفکر بشری، نگرش جدیدی به هستی، انسان و خدا بود

گرایانه از لحاظ تاریخی، توضیح ماده به . شناسی آن متصل به فردگرایی برآمده از چارچوب اومانیسم است

و  (2)، گالیلئو گالیله(1)مدرن توسط نیکالس کپرنیک هورد هیونان باستان و در طلیع ههستی توسط فالسف

 هدهندتنها شکل، یعنی تا پایان قرون وسطی، ایمان نه(4)تا پیش از رنه دکارت . ارائه شد (3)اسحاق نیوتن

دکارتی، حول مرکزیت سوژه و تفوق او در جهان بود؛  هاندیش  .شدحقیقت، بلکه ضامن آن نیز محسوب می

پس از نهضت پروتستانتیسم، دین   .شدها و حقایق تلقی مییقین هعقالنی که معیاری برای همای سوژه

 .اختصاص یافت« فرد»امری شخصی شد و آزادی و قدرت روزافزونی به 

هایی را داشتن فرد در نظام اجتماعی، بدیلمنظور نگهاز معنا و دین، به (5)«زداییافسون»مدرنیته پس از 

 انه معرفت صحیح فکری معرفی کردندیگ همنزل در ابتدا، متفکران اجتماعی غرب علم را به . جایگزین کرد

آنها بر این باور بودند که قدرت برآمده از علم و نهادهای علمی، رستگاری   .(92. ، ص0936بنتون و کرایب، )

؛  979.، ص0931ژیژک، ) مصائب فردی و اجتماعی خواهد کاستو سعادت انسان را تضمین کرده و از 

کار علمی و شغلی استقرار یافت تا افراد را مستقل و در عین حال  همچنین، تقسیم  .(17.، ص0939کونارد، 

-ها و بحرانشغلی، فرد را در مقابل ناهنجاری ه، تقسیم کار فزایند(6)از نظر امیل دورکیم  .وابسته کندهمبه

های اجتماعی میناشی از آن، جامعه را از بروز آنو های عاطفی و حمایتی، محافظت کرده و همبستگی قوی

پول، افراد را  . ها برای پُر کردن خأل معنا، پول بودیکی دیگر از بدیل  .(0937دورکیم، ) محافظت خواهد کرد

 . کردساخت و کنش میان آنها را تسهیل میمتصل می یکدیگردر نظام اجتماعی به 

عنوان یکی از نهادهای اساسی، او در جامعه، خانواده، به هاسطبالو هرها شدن فرد و مواجه وجود با

شد اما رشد های روانی و اجتماعی محسوب میها و سرخوردگیهمچنان مأمن و پناهگاهی برای نامالیمت

حسابگری، منفعت طلبی، اصالت سود و اصالت لذت باعث شد تا به  هفردگرایی، عقالنیت ابزاری، روحی هفزایند

پذیری از انتقال تدریجی فرآیند جامعه  .(0936گاردنر، ) نفوذ خود را بر فرد از دست بدهد وادهتدریج، خان

 نقش خانواده بر سرنوشت فرد کاست ها و تأثیرخانواده به مدرسه، رسانه و دنیای مجازی، از سهم آموزه

سینمایی یا  هایروایت  .(010و011.، صص0936؛ شفرز،  71.، ص0922؛ نقوی،  09.، ص0933چیل، )

 ناشی از فقدان نظام معنایی شدند های نوین دیگری برای پُر کردن خألبدیل ،های روزمرهسرگرمی

عمل را  فرمان لذت بردن و آزادی (7)من -لیبرالیسم، اَبَردر فرهنگ و اقتصاد نئو  .(31.، ص0939شوچارت، )

-هستی پرسشهایدر چنین شرایطی،   .(077 و 071.، صص0937ژیژک، ) برای فرد تسهیل کرده است

 هحلق: برآورده و زندگی فردی و اجتماعی را به پرسش کشانده استسر  باز همشناختی، هویتی و معنایی 
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اتصال فرد با دیگران چیست؟ چه چیز مانع با هم بودن افراد شده است؟ حقیقت زندگی و مرگ چیست؟  

 چگونه باید زیست؟

 

 ایناریتو هخانواده در چهارگانبازتاب بحران معنا و 

ای میان تجربیات زندگی اجتماعی و مخاطبان، سهم قابل عنوان رسانهبازتاب جهان اجتماعی در فیلم، به

. شناختی، هویتی، معنایی و زوال خانواده داشته استهای هستیتصویر کشیدن پرسش توجهی در به

سازانی است که در آثار خود ابعادی از مسائل اجتماعی فیلم ه، در زمر(0369متولد ) (8)گونزالس ایناریتو

عشق »این مقاله، چهار فیلم از ایناریتو یعنی  . مربوط به استیصال فرد و خانواده را منعکس کرده است

را تحلیل خواهد ( 7101)(12)«فولتییوبی»و ( 7116)(11)«بابل»، (7119)(11)«گرم 70»، (7111)(9)«سگی

های مذکور ویژه بحران خانواده و معنا یکی از مضامین مشترک فیلمل اجتماعی و فردی، بهبازتاب مسائ . کرد

، برجسته کرده معماییهایی را با نشان دادن داستان یکدیگرتنیدگی سرنوشت افراد به است و چگونگیِ درهم

بط جنسی، الکلیسم، دلیل تنوع مسائل اجتماعی مانند بزهکاری، رواهمچنین، آشوب محیط خانواده به . است

 هگرایی، اعتیاد، مسائل مهاجرت، تروریسم، سرطان و تبعیض نژادی در چهارگانجنسطالق، قاچاق، رشوه، هم

 .آوردایناریتو قابلیت تحلیل را فراهم می

 

 گیدنزی -مدل تلفیقی زیملی: نظری اتمالحظ

جامعه و هویت شخصی »و  (13)گئورگ زیمل« پول در فرهنگ مدرن» هاز دو نظری نویسندگان در این مقاله،

 .(0937گیدنز،  ؛ 977-993، صص0929زیمل، : نک) کننداستفاده می (14)آنتونی گیدنز« متأخر هدر مدرنیت

 هایویژگیکردار و چگونگی به  و توجهدر سطح خرد  شناسانههای جامعهتحلیل هضمن ارائزیمل و گیدنز 

 جهان اجتماعی در فضای مدرنیته را -زیستبرخی از مختصات  با نگرشی انتقادی، مدرن هفرد در جامع

های مرکزی آنها ، ایدهبر اساس رهیافت مذکور در ادامه، پس از مرور نظریات زیمل و گیدنز  .اندکرده تحلیل

 .گرفتد نبرداری قرار خواهعنوان چارچوب نظری مورد بهرهها بهاستخراج و در تحلیل فیلم
 

 پول در فرهنگ مدرن : گئورگ زیمل

های ذینفع واقعی یا محلی گره خورده بود و از نظر زیمل، تا قبل از دوران مدرن، شخصیت فرد با گروه

های شغلی، تمام ابعاد زندگی شخص از جمله در اتحادیه  .وابستگی محلی میان شخص و دارایی وجود داشت

شکلی میان زندگی آنها تنیده بود و نوعی هماو درهم هی با صنف و حرفابعاد شغلی، دینی، اجتماعی و سیاس

بسیار  هشخص به عد . اشخاص بدون داشتن حقی، در آن جمعیت مستحیل شده بودند  .در جریان بود

. کننده بودنداندک، از نظر شخصیتی، بسیار شاخص و تعیین هاندکی وابستگی دوجانبه داشت اما این عد

گیری دنیای اجتماعی مدرن، با پذیرفته زمان با شکلتدریج و همبه  .ژگی این دوران بوداقتصاد ملکی وی

  .شدن پول در مبادالت تجاری و گسترش روزافزون آن، ابعاد زندگی اجتماعی و شخصی متأثر گردید

ه و ابژه مدرنیته، سوژ  .مدرنیته فرد را به حال خود واگذاشت و به آن آزادی حرکت ذهنی و جسمانی بخشید

در اقتصاد پولی، نظام شغلی باعث شد تا فرد با کل شخصیت خود به سازمان متصل   .وابسته کرد همرا به
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را بشناسند، برای دست زدن به عمل خاصی وحدت بخشیده و آنها را  یکدیگرکه نباشد و اشخاص را بدون آن

ای پول مبنای مشترک گسترده . این ارتباط متقابل، نظام تقسیم کار را قوت بخشید  .ارجاع دهد یکدیگربه 

که خالصه این. وجود آوردای جدید میان آزادی و وابستگی بهریزی کرد و رابطهرا برای منافع تمام مردم پی

 .پول، فردگرایی قدرتمندی را شکل داد

از  . که هر چیزی دارای معادل ارزش پولی استتدریج این باور جمعی شکل گرفت ، بهاز نظر زیمل

توانستند با هایی را که نمیافراد ارزش . رهگذر اقتصاد پولی، سرشت کیفی اشیا اهمیت خود را از دست داد

های کمّی و سود ارزش  .پی از دست مردم گریختدرجوهر و معنای زندگی پی  .پول بسنجند، نادیده گرفتند

ناشی از اقتصاد پولی به ترویج این  (15)هنگرش دلزد . های کیفی سایه انداختندارزش تر برخالص، هرچه بیش

تدریج، خصلت ابزاری پول برای به . دست آوردتوان همه چیز را با پول سنجید و بهباور پرداخت که گو می

سنگین  هایسایر اهداف غایی در س . رسیدن به اهداف، تغییر وضعیت داد و پول به خود هدف مبدل گشت

تا جایی که پول به خدای   .پول ارضای کامل آرزوهای فردی را بسیار محتمل کرد  .پول، رنگ باختند هسیطر

اکنون، پول   .آورددوران مدرن تبدیل شد چرا که عناصر متنوع و متضاد جهان را برای بشر، دور هم گرد می

اقتصاد پولی، ضرورت   .ق خود مطمئن ساخته استبه فرد امکان تفوق بر اشیا را داده و او را از قدرت مطل

های های کیفی به ارزشعملیات مستمر ریاضی را در زندگی روزمره برای محاسبه کردن و فرو کاستن ارزش

ها یا بنابراین، ابژه . گر مدرنیته یاری رسانداین امر به سرشت عقالنی و محاسبه  .وجود آورده استکمّی به

 .پذیر شدندسنجش( یعنی پول)برابر معیاری واحدکیفیات متکثر در 

 

 متأخر هجامعه و هویت شخصی در مدرنیت: آنتونی گیدنز

. رودکار میهای دنیای اجتماعی در مقطع کنونی بهمتأخر برای توصیف ویژگی ه، مدرنیتاز نظر گیدنز

ترین وجوه تجربیات ما تأثیر آورد و بر خصوصیای در کیفیت زندگی روزمره پدید میمدرنیته تغییراتی ریشه

نفوذ و تأثیر رویدادهای دوردست بر رخدادهای نزدیک و تجریبات خصوصی افراد، یکی از این تأثیرات  . دارد

انداخت اما مدرنیته فرد را شده به جریان میتعیینهایی از پیش کانال هسنت، زندگی را در محدود  .است

دهد تا او را در رائه نمیادهد و چندان کمکی به فرد مکن قرار میهای مرودرروی تنوع غامضی از انتخاب

متأخر، نوعی شک بنیادین غلبه یافته و احساس  هدر مدرنیت  .عمل بیاورد، یاری رساندهایی که باید بهگزینش

ودی یکی یابی به اعتماد و امنیت وجهایی برای دستبنابراین، یافتن راه . امنیت و قطعیت را از بین برده است

-در نخستین تجریبات کودک، نوعی اعتماد بنیادین شکل می . شوداز ضروریات در زندگی افراد محسوب می

اعتماد  . اوست هشدن ناخودآگاه ناشی از ارتباط شخص با مراقبان اولیای اجتماعیاین وابستگی، گونه  .گیرد

افراد عادی در جریان رویارویی با  هحمایتی است که هم همحافظ یا پیل هبند عاطفی نوعی پوستبنیادین، پشت

استقرار اعتماد بنیادین شرط اساسی تدارک هویت  . دهندمسائل زندگی روزمره، خود را در پناه آن قرار می

 . شخصی است

تقدیرگرایی مبتنی   .تر سر و کار داردهای سنتیتقدیرگرایی با زندگی اجتماعی امروزین بیش از فرهنگ

ای در سیر امور گونه مداخلهگرانه است که رویدادها را باید به هر حال تحمل کرد و هیچاین پذیرش تسلیمبر 

مخاطرات موجود در دنیای اجتماعی، یکی از وجوه پذیرش تقدیر برای افرادی است که  . و وقایع جایز نیست
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اعتماد بنیادین  . ای استمخاطرهپر داری، زندگیسرمایه هزندگی در جامع  .کننددر دنیای مدرن زندگی می

 .راندهای خطرآفرین را از صحنه میکند که رویدادها یا موضوعای عمل میچون وسیلههم

شود، از خصایص جهان عنوان پاداشی که از نفس ارتباط حاصل میبه «ارتباط ناب»، ظهور از نظر گیدنز

ناب وابسته به عوامل  هسنتی، رابط هی در جامعبرخالف پیوندهای شخصی یا خصوص . اجتماعی کنونی است

مصلحتی است که در آن هر دو طرف به  هناب نوعی رابط هرابط  .بیرون از زندگی اجتماعی و اقتصادی نیست

های ناشی از دلیل آسایشدلیل بعضی مالحظات و مزایای بیرونی یا بهاند که بهصراحت یا به تلویح پذیرفته

امروزه، احساس قدرت شخصی  . لذا ارتباط ناب منوط به اعتماد متقابل است . برندسر میتنها نبودن با هم به

عنوان منبع امنیت در ناب به هاخالقی بیرونی، رابط هدر غیاب هر گونه ضابط . جانشین اخالقیات شده است

تواند ع رابطه میاین نو . پذیر خواهد بودهای اضطراری زندگی، آسیبو دیگر وضعیت سازهای سرنوشتلحظه

 .در این رابطه مستتر است آزمایی بنابراین، نوعی خود . زا باشدگونه و تنشدر مقاطعی آزمون

های تجربیات زندگی ترین لنگرگاهتر جوامع پیش از مدرن، مهمپیوندهای گوناگون خویشاوندی در بیش

مدرن با از بین  هدر جامع . و بودندگیری های اصلی ادادند و کمک بزرگی برای تصمیمفردی را تشکیل می

 . شودریزی میها، مسیر زندگی فرد بیش از پیش بر اساس تجربیات آزاد فرد برنامهگاهرفتن عوامل و تکیه

گر او بر محیط، نوعی فقدان معنا و مفهوم اخالقی پا به عرصه عقالنیت محاسبه هموازات آزادی فرد و غلببه

رسد که فاقد توان روحی و شود ولی به نظر میها و فشارها مواجه میدد رنجفرد با هجوم مج . گذاردمی

 هگرای مدرنیتماهیت بحران . انداجتماعی الزم برای حل مسائل و مشکالتی است که پیش پای او قرار گرفته

د، مشوش نخست، شخص را هر اندازه بی اعتنا هم باش: قرارکننده استمتأخر از دو لحاظ دارای پیامدهایی بی

 . دهدهای بحرانی گوناگون قرار میناپذیر در معرض وضعیتطرزی اجتنابدوم، همه را به؛ سازدو نا آرام می

ای لحاظ در خور نوعی بازگشت به منابع اصلی ثبات اخالقی در زندگی روزمره از پاره هاز نظر گیدنز، اندیش

های معنوی در جوامع کنونی معتقدات دینی و گرایشنوعی تجدید حیات باورها و  . رسدنظر میتأمل به

های اخالقی و وجودی را که نهادهای اصلی تجدد سرکوب سیاست زندگی همان پرسش  .محسوس است

رهایی یافته از قید و بندهای جوامع  هکه در جامعکند؛ اینکشد و برجسته میکرده بودند، از نو به میدان می

 ؟سنتی، چگونه باید زندگی کرد

هایی در سطح شناسی، ایمن بودن یعنی در اختیار داشتن پاسخگیدنز معتقد است از نظر هستی

-افراد در طول عمر خود به ههای وجودی بنیادین که همناخودآگاه و خودآگاهی عملی برای بعضی پرسش

دی که در متن شود و افراهای وجودی به پارامترهای زندگی انسانی مربوط میپرسش  .کنندنحوی مطرح می

 های وجودیاین پرسش . توانند به آنها پاسخ دهنددهند، میهای اجتماعی به راه خود ادامه میفعالیت

پرسش از (1پرسش از وجود دیگران (9پرسش از زندگی و مرگ (7پرسش از نفس هستی (0: اند ازعبارت

 .هویت شخصی

 گیدنزیرویکرد تلفیقی زیملی ـ : جمع بندی نظری

-به نظریات گیدنز و زیمل در سطح تحلیلی خُرد و تمرکز بر کنش و ذهنیت انسان مدرن، می با توجه

رشد   .ایناریتو استفاده کرد ههای چهارگاندر تحلیل فیلم« گیدنزیـ  زیملی»توان از رویکرد نظری تلفیقیِ 

گاه ه بدون تکیهانسانی ک . فردگرایی و گسترش آزادی فردی یکی از خصایص مشترک این مدل ترکیبی است
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ای ناب دارد و گری، گرایش به رابطهمحاسبه هنظام معنایی، با شک بنیادین و روحی هخانواده و پشتوان

بحران ارتباطی تنگنا و نین شرایطی، نوعی در چ  .گیردشناسانه ای برای او شکل میهای هستیپرسش

 های اجتماعی و جامعهو تعامالت او با گروه گیری فردآید که بر شکلفردی و خانوادگی نیز پدید می -میان

 :خالصه شده است (0)در جدول « گیدنزی-زیملی»های نظری رویکرد تلفیقی ویژگی  .تأثیر دارد
 زیمل و گیدنزدر نظریه های های مرکزی ایده. 1جدول 

 زیمل

 آزادی فرد
گران رواج پول به تحرک، آزادی ذهنی و جسمی و فردگرایی در میان کنش

 .انجامدجهان اجتماعی مدرن کمک می

 از بین رفتن 

 جوهر و معنا

های گرایی ناشی از رواج پول، جوهر، معنای زندگی و ارزشکمیّت هغلب هدر سای

 .شودگران خارج میکیفی از میان کنش

 گریمحاسبه هروحی
گری و عقالنیت برای انسان مدرن را به سمت محاسبه هپول، ذهن و روحی

 .دهدچیزها سوق میسنجش 

 گیدنز

 شک بنیادین
زمان با تغییر کیفیت زندگی انسان، نوعی شک بنیادین و متأخر، هم هدر مدرنیت

 .گرددبدون هر گونه راهنمایی بر افراد مستولی می

 تقدیرگرایی مدرن
گران تقدیرگرایی دنیای مدرن ناشی از پذیرش مخاطرات اجتماعی توسط کنش

 .است

 اعتماد بنیادیننیاز به 

 ناب هو رابط

در دنیای مدرن، افراد نیازمند اعتماد بنیادین هستند تا عالوه بر سامان دادن به 

تمایل . های مسائل اجتماعی محافظت نمایدشان، آنها را از رنجهویت شخصی

 .ناب یکی از راهکارهای ممکن است هبه برقراری رابط

 قدرت فردی
بیرونی  هقیات در روابط، قدرت فردی است و ضابطدر دنیای مدرن، معیار اخال

 .ناب، حاوی تنش نیز خواهد بود هلذا رابط. برای اخالقیات وجود ندارد

 زوال خانواده و نیاز به 

 های معنویگرایش

-گاه و لنگرگاهی خانواده از بین رفته و آسیبفردگرایی باعث شده تا نقش تکیه

نوعی از پناه بردن و گرایش به. یابدهای روانی و اجتماعی افراد گسترش 

 .معنویات یا مذهب یکی از راهکارهای ممکن است

 های پرسش

 شناسانههستی

شناسانه مواجه است که باید به آنها انسان مدرن با چهار پرسش بنیادین هستی

نفس هستی، مرگ و زندگی، هویت شخصی، وجود : پاسخ دهد؛ پرسش از

 .دیگران

 

 روش شناختی اتمالحظ

خصوصیات ها و توان به ویژگیای از اطالعات است که با رمزگشایی و درک زبان آن میفیلم مجموعه

داند و به تحلیل میزان جامعه می هبازتاب، هنر را آین هنظری  .(0923راودراد، ) بردمعاصر فیلم پی هجامع

بنابراین،  . پردازدگذرد، میواقعیت اجتماعی میچه در ای مانند فیلم، با آنهای رسانهانطباق محتوای پیام

ژان   .(7119الکساندر، ) است که فیلم در آن تولید شده استای های اجتماعی زمینهفیلم بازتابی از واقعیت

تواند شاخصی برای رو میتنگاتنگی دارد و از این هاش رابطاجتماعی هدووینیو معتقد است سینما با زمین

جاروی معتقد است سینما . سی. آی  .(6.، ص0923دووینیو، ) گی و اجتماعی باشدنجش وضعیت فرهنس

یعنی شرایط اجتماعی که سینما به آن را متقابل جامعه و سینما  هرابط دی اجتماعی است و در نتیجه بایدنها

  .(19.، ص0923جاروی، ) تحلیل کرد، دهدیا آن را بازتاب می پردازدمی
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های ایناریتو را های فرد و خانواده در فیلمتوان ویژگیشناختی مذکور میروش هبا توجه به پشتوان

متن مورد تحلیل و کدگذاری قرار  همثابایناریتو به ههای چهارگاندر این مقاله، فیلم  .شناسایی و تحلیل کرد

های از ویژگی  .(7111بائر، ) کاربرد داردای تحلیل محتوای کیفی در مورد محصوالت رسانه . گرفته است

اند و هدف اصلی، تقلیل غلب از الگوهای نظری اخذ شدهاهایی است که این روش، استفاده از مقوله هبرجست

 همنزلهمچنین با عنایت به قواعد تحلیل ژانر، الگوها و ژانرهای ارتباطی به  .(7111مایرینگ، ) هاستداده

بنابراین،  . انداز طریق آنها با دیگران ارتباط برقرار کرده گراننهادهای ارتباطی در نظر گرفته شده که تعامل

-زیملی) با توجه به سطح رویکرد خرد در رویکرد نظری  .ها پیاده شده استتفسیر و تحلیل متوالی بر فیلم

ها تحلیل سکانس(7ها تحلیل ساختار روایی فیلم(0: خواهد بوددو سطح بر  های مقالهتحلیل ، تمرکز(گیدنزی

 . هاها در فیلمیالوگو د

 

 گیدنزی-های چهارگانه بر اساس مدل تلفیقی زیملیتحلیل فیلم

در بحث زیر با استفاده از رویکرد نظری مقاله چهار فیلم ایناریتو را تحلیل می کنیم تا ادعای مقاله مورد 

 .  آزمون تجربی نیز قرار بگیرد

 

 ناب و مسائل اجتماعی هکشاکش خانواده با رابط: «عشق سگی»فیلم 

در پی ورود به قمار بر سر  «اکتاویو»در داستان اول،  . فیلم عشق سگی متشکل از سه داستان است

( زن بردارش) «سوزانا»خود را به  هاو عالق  .یابدکننده، به پول دست میهای وحشی و مبارزهمبارزات سگ

و هم در ( ز ناهار در آشپزخانه در کنار مادر خودمانند سکانس حضور بر سر می) های جنسیهم در تکه کالم

ای نافرجام اکتاویو نقشه  .دهدهای قمار را به او میدهد و تمام پولعمل با تمایل بدنی و فیزیکی نشان می

 باوجود« دنیل»در داستان دوم،  . کندو فرار با سوزانا طراحی می( برادرش) «رامیرو»برای از میان برداشتن 

پس از تصادف والریا و  . کندازدواج می( مانکن تبلیغات و بیلبوردهای تجاری) «والریا»واده با داشتن خان

نام گردی بهدر داستان سوم، پیرمرد دوره . شودمندی دنیل و شهرت والریا کم میاش، عالقهمعلولیت حرکتی

 به او برای تروری خانوادگی  .جوانی چریک بوده، از زن و دخترش جدا شده است هکه در دور« چیوتیو»

کرد تا نبودن خود را در خانواده جبران کند، وی که تالش می  .شودپول هنگفتی داده می( برادر علیه برادر)

 . کندها را برای دخترش گذاشته و با تغییر ظاهر، زندگی جدید مستقلی را شروع میطور پنهانی، پولبه

 هچیوتیو، سگ زخمی اکتاویو را به خان . اکتاویو با ماشین والریا استعامل پیوند سه داستان، تصادف ماشین 

 .بردخود می

هاست غیر اخالقی بودن زندگی و تصمیمات شخصیت هرسد که در این فیلم، سگ نشانچنین به نظر می

اویو به عشق اکت . گرایی ناشی از پول و فقدان اعتماد بنیادین بر روابط میان افراد مسلط شده استکه کمّیت

یا ) مسلک، همگی غیر اخالقیسوزانا، عشق پنهانی دنیل به والریا و عشق چیوتیو به ترور و زندگی کلبی

-سرکشی اَبر . که شوهر و نوزاد دارددهد، در حالیسوزانا به تمنیات جنسی اکتاویو پاسخ می . هستند( سگی

 دنیل نیز با وجود  .گری سگش استخوی وحشیدارد، مانند میمن درونی اکتاویو که او را به لذت بردن وا

در هر   .ناب است هجای خانواده، به دنبال یک رابطورزد و بهداشتن خانواده، به یک مانکن تجاری میل می



 ....بازنمایی بحران معنا  

    08 

 

 هدر مدرنیت . شودسه داستان، خیانت به خانواده بنا به دالیل فردی، به فروپاشی روابط خانوادگی منجر می

کند و رامیرو نیز با برقراری روابط جنسی سوزانا به رامیرو خیانت می . قدرت فرد است متأخر معیار اخالقیات،

های اعتیاد رامیرو یکی از دالیل تن دادن سوزانا به خواسته . کنددر محیط کار به سوزانا خیانت می

چریکی و  هسابق همسر چیوتیو نیز به دلیل . بیش از دنیل توجه دارد( سگش) «ریچی»والریا به   .اکتاویوست

در یکی از وقایع فیلم، در محل زندگی چیوتیو، سگ اکتاویو   .آمیز چیوتیو از او جدا شده استخشونت هروحی

ماجرای ترور خانوادگی   (.ترور) کشد؛ کاری که خود چیوتیو در زندگی انجام داده استهای دیگر را میسگ

با توجه  . است های فردیلیل پیگیری لذات و خواستهدسست شدن روابط اعضای خانواده به هدهندنیز نشان

چیوتیو در  . های فیلم را درگیر خود کرده استناب شخصیت ه، بحران عاطفی و نیاز به رابطبه نظر گیدنز

شناسانه های هستیبرآمدن پرسش . آوردهای ولگرد روی میشرایط فقدان خانواده، به زندگی کردن با سگ

 .نفس هستی، مرگ و زندگی، هویت شخصی و وجود دیگران برای والریا و چیوتیو کامالً مشهود است هدربار

پذیر و قابل معامله در داستان چیوتیو، پول ابزاری است که کیفیت و ارزش برادری را تضعیف، کمّیت

 هکرد تا سوزانا به خانواداش را خریداری سوزانا به شوهر قانونی هپول عاملی است که اکتاویو عالق . کرده است

پول توانست تشویش روانی چیوتیو  . بخش نیز هست، پول نجاتالبته بر اساس نظر زیمل  .ندخود خیانت ک

 .دلیل دوری از دخترش را کاهش دهد و زندگی جدیدی به چیوتیو اعطا کندبه

 

 شناختیهای هستیبینی کمّی و برآمدن پرسشاستیالی جهان: «گرم 21»فیلم 

های ، مبلغ یکی از گروه«جک جردن»در داستان اول،  . گرم نیز متشکل از سه داستان است 70یلم ف

در   .پردازدهای و تعالیم مسیحیت میعنوان یک مجرم در زندان بود، به ترویج آموزهتر بهمسیحی که پیش

های او باعث اختالف خلقیقلبی و تنفسی در بیمارستان بستری است و بد هدلیل عارضبه« پال»داستان دوم، 

و دو فرزند خود را در تصادف ( «مایکل») ، شوهر«کریستینا»در داستان سوم،  . شودمی( همسرش) «مری»با 

 هحلق . آورداز دست داده و برای رهایی از افسردگی به مواد مخدر و معاشرت با دوستان منحرف پناه می

پال نیز در بیمارستان با کریستینا  . کریستینا است هداتصال این سه داستان، تصادف جک جردن با خانوا

-چالش کشیده و اقدام به خودکشی ناموفق می جک جردن در زندان عقاید مذهبی خود را به . شودآشنا می

 . کند

 هدر سکانس آغازین و پایانی این فیلم که یکسان هستند، پال بر روی تخت بیمارستان، از خود دربار

او استاد ریاضی است و همه چیز را با رویکردی حسابگرانه و ریاضیاتی محاسبه  . کندمی پرسشوزن روح 

که هنگام پرسش از این  .دهدپال مواجهه خود با کریستینا را بر اساس فرمول احتماالت توضیح می . کندمی

خواهد رد که میانسان مدرنی دا هحسابگران هروحی هشود، نشان از غلبقدر از وزن انسان کاسته میمرگ چه

 فیلم نیز، پاسخ به هوجه تسمی . پذیر کنداش پایین کشیده و آن را سنجشحتی روح را از ساحت متافیزکی

های شناختی گیدنز توسط شخصیتهستی ههای چهارگانپرسش  .گرم، است 70، یعنی پرسشهمین 

هویت »و کریستینا از « ینفس هست»و « زندگی و مرگ»پال و جک جردن از : شودداستان، پرسیده می

 . پرسندمی« وجود دیگران»و « شخصی
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های تر دچار بحراننیاز شخص به یک نظام معنوی، جک جردن که پیش هدربار با توجه به نظر گیدنز

ها را کند اما پس از تصادف، آن آموزهعنوان یک مأمن انتخاب میاخالقی و روانی بوده، تعالیم مسیحیت را به

قبال »گوید مالقات او رفته، می  در سکانسی که در زندان به( همسر جک جردن)«مارینا»  .کشدبه چالش می

جک   .«باید زندگی کرد یا با خدا یا بدون او. . . تر به تو عالقه داشتم که همه چیز به خدا ربط نداشت، بیش

اعتقادات جک جردن بیش از  . داش برقرار کنتواند تناظری میان اعتقادات خود با زندگی اجتماعیجردن نمی

پیش از تصادف، او در یکی از  . گرایی و ظاهرگرایی دینی استکه باور و ایمان قلبی او باشد، نوعی مناسکاین

راه . . . خواندن انجیل و اعتقاد به عیسی مهم است »گوید می« نیک»نام ها به نوجوان بزهکاری بهسکانس

-یا در صحنه ای دیگر به نیک می  ،«حرکت یک تار موی تو با خبر است خدا حتی از. . . حل تو این است 

کریستینا  ههمان وانتی که باعث کشته شدن خانواد) «خواست که من صاحب وانت شومعیسی می»گوید 

جک جردن  . «باید خانواده را با دعا هدایت کرد»گوید در سکانسی دیگر، جک جردن به مارینا می  (.شد

دلیل زدن ضربه به دست چپ خواهر کند تا بهوف مسیحی، پسر کوچک خدا را وادار میمعر هطبق آموز

-هستی پرسشهایشود که جک جردن تصادف باعث می  .کوچک خود، به دست راست او نیز ضربه بزند

 .شوددام از خود بپرسد و در نهایت، به استیصال روحی و روانی گرفتار میمانسان مدرن را  هشناسان

اش، دچار بحران عاطفی و روانی شده و برای پُر کردن خأل ناشی کریستینا پس از مرگ اعضای خانواده

کشاکش بحران معنا و اخالق او را به اعتیاد،  . ناب است هحفاظتی خانواده، به دنبال برقراری رابط هاز پیل

-ناب رابطه هگوید، رابطمیگیدنز طور که همان  .کشاندجنسی با پال می همعاشرت با دوستان منحرف و رابط

  .دانی، تمام روز در فکر بودممی»گوید ها کریستینا به پال میدر یکی از سکانس  .ای همراه با تنش است

من . . . کنم باید با تو صحبت کنم شناسم، اما فکر میتو را هم خیلی کم می  .امهاست با کسی حرف نزدهماه

 . «من هیچ هیچم . ا هیچی نیستممن در این دنی . شوهر ندارم

گران ، تقدیرگرایی دوران مدرن ناشی از پذیرش مخاطرات اجتماعی توسط کنشبا توجه به نظر گیدنز

تواند محاسبات علمی بشر نمی هی و غلبفناورکه پذیرش اسباب و ملزومات دنیای مدرن مانند است؛ گو این

توانند ابزاری بشرساخته، می همنزلهایی مانند تصادف ماشین، بهپدیده . همراه داشته باشد رستگاری فرد را به

. شناسانه بیاندیشندهای هستیحفاظتی را از افراد گرفته و آنها را وادار نماید تا در پاسخ به پرسش هپیل

 .ابزارهای بشرساخته، قادر نیستند تا خألهای حمایتی را جبران کنند

 

 شدنجهانی بحران عاطفی و مسائل: «بابل»فیلم 

برای « یوسف»نام در داستان اول، نوجوان مراکشی به  .فیلم بابل نیز متشکل از سه داستان است

شان به تازگی به پدرش فروخته شده، اقدام به شلیک گلوله ای که برای محافظت از گلهسنجیدن بُرد اسلحه

 «ریچارد»او و   .کندبرخورد می« سوزان»گلوله به کتف   .کندمی آمریکاییبه اتوبوس حامل گردشگران 

یوسف حمله  هپلیس به خانواد  .در روستایی منتظر هلیکوپتر بمانند مدتیشوند مجبور می( شوهر سوزان)

در ( پرستار آنها) «امیلیا»و ( «دِبی»و « مایک») در داستان دوم، فرزندان سوزان . کشدکرده و یوسف را می

. شوندظن پلیس مرز به راننده، در بیابان متواری می ز مراسم عروسی در مکزیک، به دلیل سؤراه بازگشت ا

در داستان سوم، دختر ژاپنی کر و  . شودآنها روز بعد توسط پلیس پیدا شده و در نهایت، املیا مجازات می
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پدر چیکو کسی است که  . کنندکه مادرش را از دست داده، با پدرش در توکیو زندگی می «چیکو»نام اللی به

. هدیه داده بود( یوسف هاسلحه به خانواد هفروشند) خود را در یکی از سفرهایش به حسن ابراهیم هاسلح

 . کندپلیس با توجه به کد درج شده بر روی اسلحه، پدر چیکو را شناسایی می

امریکا و توکیو را به ای است که سه نقطه از جهان یعنی مراکش، اتصال این سه داستان، اسلحه هحلق

بودن مردم جهان و اصلی فیلم، پرسش از این است که چه چیز مانع با هم  هلامس  .متصل کرده است یکدیگر

دارد که اکنون « برج بابل»بشر در  هفیلم، داللت بر اتحاد اولی هشده است؟ وجه تسمی یکدیگرجدایی آنها از 

این موضوع در برخورد پلیس مرز ایاالت متحده   .ارتباط برقرار کنند یکدیگرتوانند با آنها پراکنده شده و نمی

های درون لیوان در سکانس کمپ یخ) هارغبتی سوزان نسبت به وسایل و لوازم مراکشیبا امیلیا، بدبینی و بی

 ایعنوان خانوادهبه) یوسف هالملل نسبت به خانوادو همچنین در خشونت پلیس بین( هاپذیرایی مراکشی

به تصویر کشیده  شدن راهمچنین، این فیلم برخی از مسائل جهانی . قابل شناسایی است( عربی و مسلمان

محض به . داندشدن میهای جهانیتأثیر یک رخداد محلی بر سایر نقاط جهان را یکی از ویژگی گیدنز . است

ا به انعکاس اقدام تروریستی در هالملل و رسانهشود، مقامات سیاسی، پلیس بینکه سوزان مجروح میاین

 . پردازندمی آمریکاییهای مراکش علیه توریست

. کنددر داستان اول، راهنمای تور گردشگری که مردی مراکشی است، به سوزان و ریچارد کمک می

در که کند؛ گو اینگیرد به او پول بدهد اما آن مرد امتناع میپس از رسیدن امداد هوایی، ریچارد تصمیم می

نوعان، ارزش و کیفیتی است که با پول گری مدرن جایی ندارد زیرا کمک به همبینی او پول و محاسبهجهان

همچنین در این داستان، یوسف در تعامل با خود و دیگران دچار  . پذیر نیستقابل معامله نبوده و سنجش

اش تمایل دارد و به خانوادهیکی از دختران  هبدن برهن هاو به مشاهد  .مشکل هویتی و اخالقی است

های هویت جنسی از ویژگی ه، نمای بدن و رابطاز نظر گیدنز . یدا کرده استخودارضایی جنسی گرایش پ

در داستان دوم، فرزندان سوزان و ریچارد که در بیابان   .ناب هستند هشخصی و ابزاری برای برقراری رابط

عدم حضور  . کنندقدان حامی عاطفی و مراقبتی را احساس میاند، فمیان مکزیک و ایاالت متحده آواره شده

در داستان سوم، چیکو دچار بحران   .های روانی و اجتماعی نا خواسته کرده استوالدین، آنها را درگیر تنش

. شودرا به خود جلب کند اما موفق نمی( ویژه پسران جوانبه) کند تا نظر دیگرانهویتی است و تالش می

اصلی چیکو، از بین رفتن  ه، مسئلبا توجه به نظر گیدنز . است ناب هی چیکو نیاز به داشتن رابطاصل هلامس

او در شکل دادن به هویت خود دچار مشکل   .توجهی پدرش استدلیل فقدان مادر و کممحافظتی او به هپیل

کلوب رقص و حضور چیکو در  . هویت شخصی است هشناسانه دربارشده و در پی پاسخ به پرسش هستی

معتقد است، بدن  طور که گیدنزهمان . ران کنداش را جبتواند بحران معنا و خأل عاطفیموسیقی نیز نمی

کند تا برای یافتن حامی مجرایی برای ارائه و معرفی هویت خویشتن به دیگران است، چیکو تالش می

 .شودعاطفی، برهنه شود و نظر دیگران را جلب کند اما موفق نمی

 

 های جامعهسامانیرویارویی اخالق با نا به: «فولتییوبی»فیلم 

او  . کندرا روایت می «کوبال»داستان  تنها، (مرگ هموسوم به سه گان) این فیلم بر خالف سه فیلم دیگر

کوبال مبتال به سرطان بوده و به همراه دو فرزندش، از همسر  . ها استها و چینیداللی میان سنگالی
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کند تا به خانواده ملحق شود اما ماربارا تالش می . کندجدا زندگی می( «ماربارا») پریش خودو روانمنحرف 

 . شوددلیل فساد اخالقی از سوی خانواده طرد میبه

شود سنگالی، چینی و است که باعث می یکدیگرفول، پول عامل اتحاد مردم در کنار تییودر فیلم بی

کوبال به پلیس رشوه  . این اتحاد است هکوبال نمایند . قسیم کار، به وحدت برسنداسپانیایی در نظامی از ت

دست آوردن پول و فروش شود زیرا او برای بهدهد تا مانع از دستگیری و سرکوب مهاجران سنگالی دستمی

منزل خود اسکان و نوزادش را در ( «اِکوم») کوبال یکی از زنان مهاجر سنگالی . امرار معاش، نیازمند آنهاست

دو کارفرمای چینی  . بخشد تا بارسلون را ترک کندانداز خود را به اکوم میهای پسدهد و بخشی از پولمی

گرایی هستند که پس از اختالف مالی، یکی از آنها جنسکه کوبال با آنها سر و کار دارد، مردان جوان هم

تواند برای رسیدن به اهداف، هر داند که میادویی می، پول را کلیدی جزیمل  .رساندی را به قتل میدیگر

گیرد با فروش قبر پدر برادر کوبال تصمیم می . بخش استهمچنین، پول رهایی . کیفیتی را کنار بگذارد

تواند اکوم و فرزندش پول از نظر کوبال، عاملی است که می . اش را جبران کندخود، برخی از مشکالت مالی

تواند با مردگان ارتباط برقرار کند و نیرویی ماورائی می هعالوه، کوبال به واسطبه  .رهایی بخشدرا آزاد کرده و 

پول و  هنظام معنوی و اخالقی نیز بر پای  .پردازندهای متوفی در قبال این رابطه، به کوبال مبلغی میخانواده

 .کمّیت بنا شده است

شناسانه از پرسش هستی . های کوبال استاز دغدغهمحافظتی خانواده برای فرزندان یکی  هحفظ پیل

با غلط امالیی « زیبا» هفیلم که در آن واژ هوجه تسمی  .اخالق و معنای زندگی در ذهن کوبال جریان دارد

 هخواهد تا امالی واژپسر کوبال از او می  .های فیلم نشان داده شده استشود، در یکی از سکانسنوشته می

که ؛ گو این«شودشود، نوشته میطور که ادا میزیبا همان»گوید اغذ بنویسد و کوبال به او میزیبا را بر روی ک

نوعی تضاد و شکاف میان دنیای  . شودزیبایی در دنیای اجتماعی پر از آشوب و بحران، اشتباه نوشته می

اندیشد؛ آیا و مرگ می معنای زندگی کوبال به . وجود آمده استدرونی انسان با جهان اجتماعی بیرون به

در  . رودپیرزنی است که کوبال در مواقع بحران عاطفی به سراغ او می« بی»مرگ رهایی از درد و رنج است؟ 

داشت به ما زندگی بدون چشم. . . مرگ پایان همه چیز نیست »گوید ها، بی به کوبال مییکی از سکانس

تقدیرگرایی دنیای مدرن برای کوبال، پذیرش مخاطرات و   .«طور باز گردانیمداده شده و باید آن را همان

او برای  هکشاکش درونی قهرمان ناشی از تالش مذبوحان . تنوع مسائل اجتماعی و روانی موجود در آن است

پناه بردن کوبال به مشروبات الکلی و گذراندن یک  . هاستتباه و آکنده از تیرگی هاخالقی زیستن در جامع

 .ان منحرف در کلوب، اوج سرخوردگی او در شرایط فقدان حمایت عاطفی و معنوی استشب در کنار زن

. شناسی، نور و سفیدی نشانی از رهایی و مقاومت در برابر نیروهای شر استدر این فیلم، به لحاظ نشانه

در  . ودهای روانی و فردی پاک شخواهد از سیاهیکه میماربارا که تحت نور درمانی قرار دارد، گو این

سکانس آغازین و پایانی این فیلم که یکسان هستند، چنین به نظر می رسد که نور منعکس شده بر روی 

فقدان همسری حامی و عاطفی، ) های جنگل، نشان از رستگاری و رهایی کوبال از آالم فردی و اجتماعیبرف

 .است( های دنیای اجتماعیسرطان، فشار کاری، مشکالت مالی و تباهی
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 بندیجمعنتیجه و 

آن چیزی است که بتواند فرد را در دنیای  هدربار( پرابلماتیک) ایناریتو، مسئله ههای چهارگاندر فیلم

-در مجموع، دستاوردهای تحلیلی این مقاله با توجه به رویکرد تلفیقی زیملی  .داری مدرن نگاه داردسرمایه

-برداری خواهد بود، عبارتبا سینما و رسانه قابل بهره گیدنزی که برای پژوهشگران اجتماعی و عوامل مرتبط

 : اند از

ها، سست شخصیت هبحران معنا و خانواده و خأل حمایتی و اخالقی باعث شده است تا عوامل پیوند دهند (0

دهد تا برای پیوند با در چنین شرایطی، قدرت برآمده از فردگرایی به انسان اجازه می . مایه شوندو کم

ای از شبکه هدهندبخش و سامانزیمل، پول را رهایی . ن، متوسل به پول یا برقراری ارتباط ناب شوددیگرا

های ایناریتو، در فیلم . پذیر کرده استداند که کیفیات و معنا را نیز سنجشروابط افراد در دنیای مدرن می

 .نقش پول به عنوان یک محرک برای افراد تصویر شده است

. کنددلیل گسسته شدن روابط خانوادگی امری ضروری جلوه میها به برقراری ارتباط ناب بهتنیاز شخصی (7

های های مشترک شخصیتاو برای زندگی کردن یکی از ویژگی هفردِ رها شده در جامعه و تالش مذبوحان

، تمسک به یدنزمطابق با نظر گ . استمحتوم به شکست در اغلب موارد، این تالش   .های ایناریتو استفیلم

 هاو نیاز دارد تا دربار  .های درونی چنین انسانی استنظامی از باورهای معنوی و مذهبی یکی از کشش

گرایی که بتواند هایی داشته باشد؛ حتی نظام معنوی مناسکماهیت زندگی، مرگ، هویت و دیگران پاسخ

استیصال  هیکی از دالیل عمد  .شودموقتاً فرد را جذب خود کند، برای بشر مدرن مغتنم شمرده می

-محافظتی امنی که بتواند آالم و رنج هفقدان پناهگاه و پیل  .های آسیب دیده استها، وجود خانوادهشخصیت

در چنین بستری است که شک بنیادین نسبت   .گذاردهای انسان را تسکین دهد، فرد را در جامعه تنها می

 .آوردرمیبه زندگی اجتماعی و هویت شخصی سر ب

ایناریتو قابل پیگیری  ههای چهارگانهایی از مضامین و ساختار روایی و تکنیکی فیلم نئونوآر در فیلمجنبه (9

ثمر، انفعال، درماندگی و ضعف بشر، های بیهدفی و تالشاحساس بیگانه شدن، خأل معنایی، یأس، بی  .است

دن نیازها، اگزیستانسیالیسم، جنایت، تبهکاری رحمی و شیادی دیگران، ضعف جهان در برآورتشویش، بی

اجتماعی، ترس، ابهام اخالقی، رئالیسم شهری، اسلحه، الکل، شهوت، سرعت، ماشین، کشاکش عقل و 

شدن امر اخالقی گرایی، شخصیگمانی، فقدان قطعیت و رواج نسبیها، بداحساس، تردیدهای درونی شخصیت

گونه از جمله مضامین موجود در این چهار فیلم و تسلیم رواقیهای سنتی و خودمحوری، واژگونی ارزش

آور، نمایش فضاهای لحاظ ساختار روایی و تکنیکی، تقابل نور و سایه، زوایای اُریب، نماهای اضطراببه  .است

 . تهاسهای یادآور تقدیر، از وجوه قابل پیگیری در این فیلمهای سرد و فالش بکزده و پر التهاب، دیالوگغم

یعنی عدم باور به قدرت روح فردی برای غلبه  (16)گرایِ رالف والدو امرسونبه چالش کشیدن نگرش تعالی (1

که در پی مرگ خدای مسیحی و یهودی گو این  .بر موانع و فقدان اعتماد به نفس نیز قابل شناسایی است

-های بیها و آشوبعتبار شده و ابهاماهای متافیزیک غربی، غیر قابل دفاع و بی، نظام(17)فریدریش نیچه

بورژوایی و تمایل به تصویر میراث  هلذا نوعی نقد مدرنیت. معنایی، فرد درمانده و حیران را احاطه کرده است

ها و های ایناریتو نهفته است که محتوای آن، پیامی در جهت واسازی آرمانشناختی مدرنیته در فیلمزیبایی

 .داری استههای جهان سرمایبینیخوش
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نهادهای جامعة ایرانی در سیر تحوالت ناشی   .آوردهای این مقاله توجه به نهاد خانواده استیکی از دست (7

در این میان، سطوح خُرد، میانه و کالن در خانواده  . ندتغییر نکردزمان طور کامل، یکسان و هماز مدرنیته به

در طول تاریخ نظام چنین تحوالتی،  با وجود . تأثیر پذیرفتندنسبت به تغییرات جامعه هماهنگی طرز نابه

ای که گونهلحاظ تاریخی و اجتماعی از منزلت باالیی برخوردار بوده، بهپیوندهای خانوادگی به اجتماعی ایران

و « فرد»چنان نهادی برای پیوند میان پس از تحوالت خانواده در جریان مدرن شدن جامعه، خانواده هم

ها در و آسیب تغییرات نسبت به نگرشی انتقادیاتخاذ توانند با سازان ایرانی میفیلم  .بوده است« هجامع»

در را  های ایرانیخانوادهکارکرد اجتماعی اهمیت و خانوادگی،  فردیسطح خرد و روابط بین مناسبات

 .نمایش بگذارند بهاجتماعی  فردی و تعامالت
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