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مقدمه
فرافیلم1هابرخالففیلمهایمتعارفجریاناصلی۲
وغالبسینمابانمایشچگونگیتولیدمعناومعطوف
که فرض این فیلمی، تحریفهای به توجهشان کردن
هنرمیتواندرسانةشفافارتباطیوپنجرهایبهجهان
باشدراواژگونمیسازند)استم،16۹:1۳8۳و1۷0(.

در»وقتیهمهخوابیم«،عواملفیلمدرقابتصویر
از یكی بهعنوان نیز کارگردان و میشوند دیده
شخصیتهایداستاندرفیلمحضوردارد.اینویژگیها
ازایناثریکفرافیلممیسازدکهبهعنوانیكیازآثار
و پرداخته ایران در فیلمسازی موضوع به خودبازتاب
مسیر در را کارگردان یک مشكالت ویژه بهصورت
ساختفیلمنشانمیدهد.سینمابهعنوانیکهنرـ
مدیریت عواملسینما از وسیعی توسططیف صنعت
هنر بهمثابه سینما بخش مدیریت وظایف میگردد.
بخش و بوده فیلم کارگردان عهده بر ویژه بهصورت
و تهیهکنندگان توسط نیز صنعت بهمثابه سینما
سرمایهگذارانمدیریتمیشود.وظایفهرکدامازاین
دودستهاختیاراتیرانیزبهآنهاتفویضمیکند.بهعنوان
نمونهحقانتخاببازیگرانوعواملفّنیفیلموهدایت
ومدیریتآنانباکارگرداناست.قضیهازآنجامسئلهدار
میشودکهصاحبانسرمایهومتصدیانامورمالیفیلم
پاراازحدودخودفراترگذاشتهوتصمیمبهمدیریت
همه »وقتی فرافیلم بگیرند. نیز سینما هنری بخش
خوابیم«داستانچگونگیایندخالتوکشمكشهای
بینآنهاوکارگرداناست.تفاوتدردیدگاهدوطیف
تهیهکنندهـسرمایهگذاروکارگرداندراینفیلمباعث
شدهاستکهآنهادورویكردمتفاوتنسبتبهسینما
داشتهباشند.دراینپژوهشنسبتهرکدامازکنشگران
و سینما عوامل سینما، با بهمثابهخود۳ دوطیف این
مخاطبدرقالبدیگری۴بررسیمیشود.نسبتخودو
دیگریدربخشزیادیازتاریخفلسفه،رابطهایکاماًل
تقابلیبراساسرابطهبینسوژه5وابژه6بودهاست؛بدین
نحوکهسوژه)خود(درجایگاهنگاهکنندهوفهمکنندهو
از شونده فهم و نگاهشونده جایگاه در )دیگری( ابژه
یكدیگرکاماًلمجزامیباشند)نجومیان،۲1۷:1۳85(.
تالش اخالقی،خود اینخودآیینی۷ در که بایدگفت

میکندباتعریفکردندیگریدردایرةمعرفتیخویش
زبان،غیریّتمطلق بهواسطة او به امرمفهومبخشی و
دیگریرانادیدهبگیرد.سارتر8،باطرحاینمسئلهکهدر
همستیزی۹دووجودلنفسه،الجرمیكیبایدتبدیلبه
وجودفینفسهوابژهشناختشود،دیگریراتعریفپذیر
میداند.لویناس10امااینامرراغیراخالقیدانستهو
تالشبرایتعریفدیگریدرقالبزبانراخشونتعلیه
و خود نسبت بررسی .)۲0 :1۳88 )علیا، میداند او
همه »وقتی رقیب و مخالف طیف دو میان دیگری
گفتمان11 انتقادی تحلیل روش براساس خوابیم«
را اثر بر حاکم گفتمانی1۳ نظم میتواند فرکالف1۲
مشخصکند.علیرغمانجامتحقیقاتزیاددرموردآثار
جایگاه با رابطه در ویژه بهصورت تاکنون بیضایی،
خودبازتابی1۴درآثاراوونسبتخودودیگریدرفرافیلم
کتاب، قالب در جامعی تحقیق خوابیم« همه »وقتی
پایاننامهومقالهصورتنگرفتهاست،اینامروتوجهبه
هنری قسمت مدیریت از ناشی اجتماعی پیامدهای
ضرورت تهیهکنندگان، و سرمایهگذاران توسط سینما

انجاماینپژوهشراروشنمیسازد.

چارچوب نظری
خودبااتابی و یراییلم

میکنند وانمود اصلی جریان سینمای فیلمهای
تكنولوژی و است رئالیستی فیلْم صداهای و تصاویر
چگونگیساختهشدننمابهنمایآنواقعیتراپنهان
فضای یک از توهمی همچنین، آثار، این میکنند.
شیوة مضاعف توهم این که کرده ایجاد پرسپكتیوی
تولیدمعناراازنظرپنهانمیسازد)هیوارد،1:1۳81(؛
کردن پنهان بهجای آثار این برخالف فرافیلمها، اما
ماهیتفیلمیخود،بهشیوههایگوناگونوباپرداختن
را خود بودن تصنعی یا تخیلی فیلمسازی، مسائل به
برجستهمیکنند)پاینده،۲۳۲:1۳8۳-۲۳1(.فرافیلمها
زندگي داستان یا فیلمسازی فرایند داستان اغلب
فیلمسازدرجریانیكيازمراحلساختفیلمرانشان
دادهورويسختیها،مشكالتولذتهایاینهنرـ
صنعتتأکیدمیکنند)رابنستین،۲010(.هیوارد،15در
دلیل به را، سینما ایدئولوژی، با سینما نسبت مورد
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میداند، ایدئولوژی بازتابندة یک بیخللش، طبیعت
طبیعیسازی و کرده نامرئی را معناسازی که بازتابی
توهم از اما فرافیلم، .)1۴ :1۳81 )هیوارد، میکند
واقعیتحاکمبرسینمایجریاناصلیپردهبرداشتهو
دستبهافشاگريمیزندوازاینطریقنگرشانتقادي
ایدئولوژي اقتصاد، سیاست، چون مسائلی به را خود
حاکمودیگرمسائلفرهنگیواجتماعینشانمیدهد.
ازاینرووهمزدایيازواقعیتموجوددرسینمايجریان
است فرافیلم ویژگی اولین و مهمترین غالب، و اصلي
)ربانی،66:1۳۹۴(.اینآثار،توهمحاکمبرفیلمهای
خود و خودبازتابندگی از استفاده با را اصلی جریان
بینمیبرند)Matuella, 2008: 32(.مسئلة از ارجاعي
این است. آثار این مهم ویژگیهای از نیز خودآگاهی
خودآگاهیدردوسطحمخاطبومؤلفاتفاقمیافتد؛
خودآگاهیمخاطبدررویاروییبااثرهنریوخودآگاهی
مؤلفدرفرایندخلقاثرـکهبهپیدایشخالقیتهاو
کارکردهایمتفاوتیدراینآثارمنجرمیشود)فیروزی
وهاشمی،8۷:1۳۹6(.کارکردتصدیقآمیز،انتقادیو
هستند فرافیلمها شاخص کارکردهای از شوخطبعانه
سه به بازتاب خود فیلمهای .)Rubenstein, 2010(
صورتدستبهتصدیقمیزنند:فیلْمخالقیاشرایط
تولیدخودراتصدیقمیکند،ایننوعازفرافیلمهابیشتر
)استم،1۳8۳: نظرمیرسند به زندگینامهای اثر یک
اینیک میکند. تصدیق را خود مخاطب فیلم ،)1۷۲
استراتژیاستکهغالباًدرفیلمهابهشكلشخصیتی
پایان رامیشكنددیدهمیشودودر کهدیوارچهارم
فیلممستقیماًخودراتصدیقمیکند؛قدردانییکفیلم
 siska, 1979:(ازخودازطریقنشاندادنمادیّتآن
25(.ازنظرکنراتکارکردانتقادیدرفرافیلمهامیتواند

بهسمتاجتماع،صنعتسینماوعواملآنومخاطبان
.)Konrat, 2010, 55( باشد آنها دریافت عادتهای و
همچنینفرافیلمهاهمچونفراداستانبابدعتدرفرم
)پاینده،1۳8۳: میزنند بازیگوشي به دست محتوا و
باعث خودبازتاب آثار در موجود اینشوخطبعی .)۳5
میشودمخاطببهجایآنكهگیرندةمنفعلهنرباشد،
بهعنوانهمبازْینقشفعالتریدربرخوردبااثرهنری
داشتهباشد)فیروزی،۹8:1۳۹۴(.فرافیلمهابراینیل

چون مهمی فنی تمهیدات از فوق کارکردهای به
فیلم، در کارگردان حضور بینامتنیت، فاصلهگذاری،
اقتدارمؤلفوآشكارسازیتصنعبهرهمیگیرند مرگ

)همان:۴8-5۳(.

نسثت خود و دی ری
درتاریخفلسفةغربنسبتخودودیگریتااواسط
قرننوزدهمبراساسدومنطققطبی16ودیالكتیكی1۷
وامدار که ـ قطبی منطق در است. شده صورتبندی
فلسفةافالطون18استـبراساسرابطةاستثناکننده1۹
)وارنوک، است دیگری بهناچار نیست خودی هرچه
8۲:1۳۹۳و8۳(،درمنطقدیالكتیكیهگل۲0نیزتنها
آرزویمعنویکهموضوعشآرزویدیگراست،رابطه
انسانباخودآگاهیاستونخستینشكلاینآرزودر
تاریخ،آزرمجوییاستکهبهموجبآنانسانمیخواهد
دیگرشناخته انسانهای ازجانب وحقش قدر و ارج
شود،امادیگراننیزچنینآرزوییرادارندوتقابلبین
آرزوهاوخواستهاپیشمیآیدودرنتیجهمیانانسانها
پیكاردرمیگیرد)هگل،۳6:1۳68(.سارترتحتتأثیر
هگلباصحبتازهمستیزیبهعنوانتنهارابطةممكن
میانخودودیگری،اوجاینرابطةتقابلیاست.ازدید
سارتر،گناهاولیه،سربرآوردنمناستدردنیاییکه
دیگریوجوددارد)لوئت،۴8:1۳۷8(.ازدیدسارترما
و هستیم همدیگر با پایانناپذیر دشمنی محكومبه
کردن قربانی بهای به باید اغلب ما آزادی و اختیار
ماست، انداختن دام به درصدد که دیگری خواست
حاصلشود)وارنوک،86:1۳۹۳(.کلیدواژةمهمسارتر
درهمستیزیخودودیگری،نگاه۲1دیگریاست.ازدید
سارتردیگریکسیاستکهبهمننگاهمیکند)سارتر،
تسخیرکنندة نگاه تأثیر تحت »خود« .)۲5۷ :1۹55
دیگرانوقضاوتآنها،آزادیخودراازدستدادهودچار
شرم۲۲میشود.لویناسامابیشازآنكهترسازدیده
شنیدن به قائل باشد داشته را دیگري توسط شدن
بر خود تفوق براي تالش و است دیگري حداکثري
دیگريراخشونتعلیهدیگریمیداند)علیا،1۳88:
۹۹(.اوبرلزوممحفوظنگهداشتنغیریّتغیروپرهیز
ازفروکاستناوبهخویشتنتأکیدمیکندوسودایآن
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درجهانمن ازجانبخود، دیگری،خود داردکه را
حاضرشودوبهآندهد،نهاینكهحاصلمعنابخشیمن
باشد)علیا،58:1۳88-55(.لویناسشرطسوژهبودن
راوابستهبهغیربودنوشرطامكاناخالقرانیزدر
 Bernascomi and(بادیگریمیداند نسبتومواجهه
برخالف لویناس، نظر از .)Keltmer, 2002: 250

یا اعمال قبال در تنها من اخالق، متعارف نظریههای
ترکاعمالخویشمسئولنیستم،بلكهدرقبالدیگری
مسئولم نیز نیست من کرده آنچه یعنی او اعمال و
)مرادی،۹۹:1۳۹1(.ازمیانفیلسوفانمعاصرمارتین
لویناس بادیگرآیینیاخالقی ازهرکسی بوبر۲۳بیش
همنظراست.ازنظربوبر،آدمهابامحیطخوددارایدو
نسبتهستند:یكینسبتنظامبخشی۲۴،دیگرینسبت
تحققبخشی۲5نسبتنظامبخشیهمانرویكرد،عینی
استکهبهمحیطاطرافنظاممیبخشدتاآنرابشناسد
آن تحققبخشی نسبت دهد. قرار استفاده مورد و
رویكردیاستکهبهمعنیوباطنزندگیتوجهدارد.
بوبرازایندونسبتتحتعنواننسبت)منـآن(و
)منـتو(ناممیبرد)سیف،۳۹:1۳85و۴0(.ازنظر
تصمیم افراد که میدهد رخ زمانی همسخنی۲6 بوبر
میگیرند،کهدرنسبتبادیگرانقائلبهرابطه)منـ
تو(باشند)ایمانیوشرفی،۴8:1۳88(.درهمسخنی،
انسانباهمةوجودشدرگفتوگوییراستینقدمدر
تجربهگر یک صرفاً آن در که میگذارد مواجهه یک

نیست)مرادی،16:1۳۹1(.

تحلیل انِقادی گتِمان یرکال 
باعلمبهاینكههرمتنيخوانندگانرابهسویفهم
انتقادي تحلیل میسازد، رهنمون واقعیت از خاصي
گفتمانهایمستتردرمتنوآگاهيبخشيبهمخاطبین
درهنگامدریافتمتندلمشغولیاصليفرکالفاست
)نوذریودیگران،15۳:1۳۹۲و15۴(.روشفرکالف
جنبة ازسه است تلفیقی گفتمان انتقادی تحلیل در
تحلیلمتن،تحلیلفرایندهایتولید،توزیعومصرف
متنوتحلیلشرایطاجتماعیوفرهنگیتولیدمتن.
فرکالفمتناظرباسهجنبةمذکور،سهمرحلةتوصیف۲۷
تفسیر۲8وتبیین۲۹متنراپیشنهادمیدهد:درمرحلة

بهطریق دادکهگفتمانهاچگونه نشان باید توصیف
متنیفعالمیشوندوبهیکتفسیرخاصمیرسندو
آنراتقویتوتحكیممیکنند.یكیازمهمترینمؤلفهها
میان رابطة ـ تعامل کنترل بررسی زمینه این در
را گفتگو موضوع کسی چه یعنی است؛ شخصیتها
از شناختی سؤال این جواب یافتن میکند؟ تعیین
مواجهةمتنباوقایعوروابطاجتماعیودرنتیجهنحوة
هویتهای واقعیت، از خاص روایتهای برساختن
اجتماعیوروابطاجتماعیرانشانمیدهد)یورگنسن
وفیلیپس،1۴۳:1۳۹6و1۴۴(.مرحلةتفسیر،تصحیح
گفتمان در فاعالن که است نادرست باور این کننده
مستقلهستند.فرکالفدرمرحلهتفسیربهدنبالبیان
اینمطلباستکهمفسرینچگونهبافتموقعیتيرا
تفسیرمیکنندوچگونهاینتفسیرنوعگفتمانمربوطه
رامشخصمیکند.بهطورکلی،فرکالفدرمرحلهتفسیر
اشاره بینامتنیت و گفتمانی نظم موقعیتي، بافت به
میکند)فرکالف،۲00:1۳۹8(.ازنظرفرکالف،زماني
متمرکز واحد گفتماني نظم بر تحقیق یک در که
میشویم،باتحلیلگفتمانهایمتفاوتورقیبدرون
یکقلمروواحد،میتوانفهمیدکهکجاکدامگفتمان
حاکماستوکجامیانگفتمانهایمختلفکشمكش
وجوددارد؟)یورگنسنوفیلیپس،۲۳6:1۳۹6(.برای
فهمنظمگفتمانیدررخدادهایارتباطیبایددررابطه
ارتباطیبهچهارسؤالزیرپاسخداد:1. باهررخداد
ماجراچیست؟۲.چهکسانيدرگیرماجراهستند؟۳.
روابطمیانآنهاچیست؟۴.نقشزباندرپیشبردماجرا
چیست؟)فرکالف،۲01:1۳۹8(وباالخرهچیزیکهدر
مرحلةتبیینمهماستپاسخبهاینپرسشاستکهآیا
ساختاربندی به برعكس یا بازتولید به گفتمانی رویة

مجددنظمگفتمانیموجودمیپردازد؟

نظم گتِمانی یاکم بر ااملة ایرانی در نسثت با 
آدی ری 

و اصلی ستونهای از دیگری و خودی ادبیات 
دشمنشناسیازاولویتهایاصلیگفتمانسنتگرایی
ایدئولوژیکبعدازانقالباسالمیایراناست)بشیریه،
6۴:1۳۹۴(.پورزکیپیكربندیمواجهاتگفتمانیدر
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فضایجمهوریاسالمیایرانراحائزدورههایمختلف
ومتفاوتمیداند،اوگفتمانغالبدهة60رامواجهة
پساسیاسیووحدتایدئولوژیک،مواجهةآگونیستیکرا
گفتمانغالبدهة۷0ومواجهةآنتاگونیستیراگفتمان
ازگفتماندهة۹0تحت حاکمدهة80ذکرکردهو
عنواندورانتعلیقوبازتعریفرابطهخودیودیگری
او،گفتمان ازنظر ناممیبرد)پورزکی،۲۳1:1۳۹8(.
سیاسیحاکمبردهةهفتادکارآمدترینشكلرابطهبا
دیگریاست:»درایننوعمواجههضمنپذیرشمنازعه
بودن برگناهكار بادیگری،دلیلی ومواجهةگفتمانی
دیگری،منحرفبودنویاشریربودناووجودنداردو
نیازنیستدیگریبهشكلکاملحذف،طرد،سرکوب
یانادیدهگرفتهشود«)همان:۲5۲و۲5۳(.بهاعتقاد
یا و شكلگیری برای شرایط 1۳۷6 سال در رنجبر،
تكوینگفتمانیکهبهدنبالتغییرونگرشماازخودو
ارائهتعریفو با دیگراناستمهیاشد.»اینگفتمان
بازتعریفازخودیودیگریومشروعیتنظامبرمبنای
ایجاداعتماددوباره،خواهانافزودنبردایرةخودیهاو
کاستنازمیزاندیگریها«بود)رنجبر،8۳:1۳۷۹و
بر تأکید »با عدالتمحور گفتمان در بعدتر، اما، 8۴(؛
بازگشتبهارزشهاینخستینانقالبباردیگرمفهوم
از برخی و شده حاکم سیاسی امر از آنتاگونیستی
نیروهایسیاسیکهخودرادرونگفتماناسالمسیاسی
تعریفمیکردندبهحاشیهراندهمیشوند.«)خرمشادو
جمالی،18۲:1۳۹۷(.حسنزادهنیزدربررسیشعارهای
انقالباسالمیایرانبادستهبندیدیگریبهدیگریهای
سرزمینیوفراسرزمینیبهایننتیجهمیرسدکه»در
به آنكه از بیش انقالب نیز فراسرزمینی جبهههای
یارگیريبپردازد،بهمخالفتپرداختهاست.«)حسنزاده،
۳0:1۳86و۳1(.آبراهامیانبادرنظرگرفتنتجربه
زمینة در بدگمانیها از برخی امپریالیستی، نفوذ

توجیهپذیر و پذیرفتنی کاماًل را خارجی توطئههای
میداند،امامعتقداستکهدرمواردبیشماریدرتاریخ
سیاسیمعاصرایرانهراسهایواقعیبانگرانیهایغیر
گسترده سرکوب برای را راه و درهمآمیخته واقعی
مخالفانهموارکردهاست)آبراهامیانودیگران،1۳۹۷:
6۷(.میتوانگفتعلیرغموجوددورههایگشایشدر
پذیرشدیگری،ادبیاتدیگرهراسی،چهازنوعسرزمینی
وچهازنوعفراسرزمینیکماکانازرئوسسیاستهای
خودفهمیهای که آنجا از است. بوده حاکم گفتمان
فردیوشكلخاصزندگیاجتماعیافرادنیزناشیاز
،)6۴ :1۳۹۴ )بشیریه، است مسلط سیاسی گفتمان
به نسبت بیاعتمادی و ترس این که گفت میتوان
دیگریبهزندگیفردیوجمعیمردمنیزتسّرییافته

است.

روش شناسی تحقیق
تحلیلیبارویكرد دراینپژوهشازروشتوصیفیـ
است. استفادهشده فرکالف گفتمان انتقادی تحلیل
براساسروشفرکالفدرمرحلةتوصیفوتحلیلمتنی
برايیافتننسبتخودودیگريمیانکنشگراناصلی
به فرافیلم»وقتیهمهخوابیم« وسایرشخصیتهای
مطالعهکنشها،کشمكشهاودیالوگهایآنهاپرداخته
نوع لیوون، ازمدلپیشنهادیکرسوون باکمک و
مشخص 1 جدول شرح به دیگری بازنمایی راهكار

میشود:
باتوجهبهاینكهدرهرسهمورداینراهكارها،نسبت
خودودیگری،نسبتسوژهـابژهبودهوجنبهسلبی
لحاظ جهت است، قرارگرفته نظر مد دیگری به نگاه
سوژه،باارجاعبهدیدگاهلویناسدرمورد نسبتسوژهـ
به ارجاع با و »مسئولیتپذیری«۳0 نسبت دیگری،
آثار نیزدرمطالعه بوبر،نسبت»همسخنی«۳1 مارتین

راهكارابژهسازی راهكارقدرتزدایی راهكارفاصلهگذاری

دیگریبهمثابهابژهشناخت دیگریبهصورتفردتحتسلطهو
انقیاد

دیگریبهعنوانبیگانه

جدول1. انواع راهکار بازنمایی دیگری
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پیدا نیزجهت تفسیر مرحله در قرارمیگیرد. مدنظر
به نمودنگفتمانهایحاکمدر»وقتیهمهخوابیم«
بررسیبافتموقعیتیآنپرداختهودربحثبینامتنیت۳۲
فیلم ویژه بهصورت و کارگردان دیگر آثار به نیز
جهت مرحله این در است. شده توجه »سگکشی«
یافتننظمگفتمانیحاکمبراثرنیزبهبررسیماجرا،
و کارکردها نقش و هم با تعاملشخصیتها و روابط
فرافیلم، خاص زبان بهعنوان خودبازتابی، تمهیدات
پرداختهمیشود.برایانجاممرحلهتبییننیزبارجوع
از بعد سیاسی گفتمان در دیگری و خود نسبت به
نظم با نسبت این بررسی به ایران اسالمی انقالب
گفتمانیحاکمبراثرموردپژوهشدررابطهبادیگری
میپردازیم.نتیجةتالشبرایتحلیلاجتماعیایناست
کهآیاگفتمانهایموجوددراثر،گفتمانحاکمجامعه
دررابطهبادیگریرابازتولیدکردهیاآنرازیرسؤال

بردهونقدمیکنند.

یراییلم و سینمای بی(ایی
درتعدادیازفیلمهایبهرامبیضایيمانند»کالغ«،
»شایدوقتيدیگر«و»مسافران«نشانههاوتمهیداتياز
فیلمنامة دو در او ميشود. دیده خودبازتاب سینماي
»فیلمدرفیلم«و»لبهپرتگاه«نیزبهسینماوپشت
صحنةآنپرداختهاست.همچنین،فیلمنامةچاپنشدهای
باعنوان»اعتراض«،داردکهداستاناعتراضآذرشیوا
بازیگرفیلمفارسیقبلازانقالب،بهحرفةخویشاست؛
اماتنهافیلمیازاوکهبهصورتصددرصددرطبقهبندی
»وقتی است. خوابیم« همه »وقتی میگنجد فرافیلم
همهخوابیم«)1۳8۷(بازمان10۷دقیقهدهمینفیلم
بلندبهرامبیضاییپسازفیلمهای»رگبار«)1۳51(،
»غریبهومه«)1۳5۳(،»کالغ«)1۳56(،»چریكهتارا«
غریبة »باشو ،)1۳61( یزدگرد« »مرگ ،)1۳5۷(
،)1۳66( دیگر« وقتی »شاید ،)1۳65( کوچک«

»مسافران«)1۳۷0(و»سگکشی«)1۳۷۹(است.

خالصه داسِان وبِی همه خوابیم
کارگردانیدرحالساختیکفیلماست.اوداستان
زنیراروایتمیکندکهپسازمرگشوهروفرزندش

دریکتصادف،زندانیایبهنامنجاتشكوندیرااجیر
میکندتاخواهرمعتادشرا،کهدرزمانحیاتشوهرش
بهاوخیانتکرده،بكشد.وسطفیلمبرداری،تهیهکنندگان
سرمایهگذارجدیدیرابهکارگردانمعرفیمیکنندکه
متوجه کارگردان کند. شراکت فیلم در است حاضر
میشودکهتهیهکنندگانفیلم،هزینهکاملتولیدفیلم
جذب در او اعتبار از استفاده امید به و نداشته را
کردهاند. شروع را فیلم تولید بعدی، سرمایهگذاران
دارد؛ شرط یک همكاری برای جدید سرمایهگذار
کارگردانبایدبازیگرنقشاولمردراکهبازیگرخوب
تئاترنیزهست،کنارگذاشتهویکبازیگرگیشهپسند
کند. جایگزین نیست، نقش مناسب اصاًل که را،
فیلمبرداریبابازیگرادامهمییابد.بازیگرنقشاولزن
کهفیلمنامهنویسفیلمنیزهستازاینامربسیارشاکی
است. کالفه جدیدش همبازی بد بازی از و است
کارگردانمجبورمیشودصحنههایفیلمبرداریشدهرا
ُکندیپیش به کار بازیگرجدیدضبطکند. با مجدد
تهیهکنندگان،سرمایهگذاران روز اینكهیک تا میرود
جدیددیگریرانیزواردپروژهمیکنند.شرطآنهانیز
برایآوردنسرمایه،جایگزینکردنهنرپیشهاصلیزن
بازنجوانیاستکهیكیازدوسرمایهگذارجدیدبهاو
عالقهمنداست.زنجدیدهیچسابقةکاردرسینمارا
ندارد.باتهدیدتهیهکنندگانبهشكایتطبققرارداد،
کارگردانمجبورمیشوداینامررانیزبپذیرد.پساز
که میشود متوجه کارگردان تعطیلی، روز چند
کار و بیسواد آدم خویش، فامیل جوانک تهیهکننده
نابلدیکهمطلقاًعالقهایبهسینمانداردراجایگزیناو
کردهواورانیزازپروژهاخراجکردهاند.سرمایهگذاران
فیلم ساخت حال در و داده تغییر را فیلمنامه پایان

پیشپاافتادهومبتذلیازآنهستند.

توصیف )تحلیل مِنی(
روابط و کشمکش های مواود بین ش صیت ها

نیرمنیستاني)کارگردان(،براتی،سوهانیوخردهپز
)تهیهکنندگان(وذاکریهاواشتهاریان)سرمایهگذاران(
وقتي ماجراي»فرافیلم اصلي وکنشگران شخصیتها
داستان، خالصه در دقت با هستند. خوابیم« همه
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میتوان ماجرا پیشبرد در آنها نقش و شخصیتها
تشخیصدادکهدوطیفبانظراتمختلفومتفاوتدر
به را فیلمتالشمیکنندخواستخود مسیرساخت
رقیب گفتمان دو دیدگاه در تفاوت بنشانند. کرسی
به آنهادورویكردمتفاوتنسبت باعثشدهاستکه
سایرشخصیتهایيکهدرمسیرساختفیلمقراردارند،
داشتهباشند.دراینقسمتازتحلیلبابررسيافعالو
دیالوگهايکارگردانوتهیهکنندگانـسرمایهگذاران
باسایرشخصیتها،درجستجوينوعراهكاريهستیم
کار به دیگري بهمثابه آنها بازنمایي براي آن از که
به مانع دیگري بهمثابه که تامشخصشود ميگیرند
معنايسارتريمعرفیشدهاندیاچوندیگريلویناسي

بازنمایيگشتهاند؟

نور راهکار باانمایی عوامل ییلم توسط کارگردان
و سرمایهگذاران ناخواسته، مهمانان ورود
پیشنهادهايفردوزوجآنهاشروعکشمكشوکنشهای

کارگردانباسایرشخصیتهااست.مانیاورنگوپرند
پایا،بازیگراننقشاولمردوزنموردتأییدکارگردان
هستندکهتحتفشارتهیهکنندگان،کارگردانبهاخراج
آنهارضایتمیدهد.شایانشبرخنیزبازیگرجایگزینی
استکهبهعنواننقشاولمردازطرفتهیهکنندهو

سرمایهگذارانبهکارگردانوفیلمتحمیلمیشود.
با احترام و عالقه با پشتصحنه در کارگردان
بازیگراننقشاولزنومردفیلمبرخوردکردهوباآنها
همسخنمیشود.باادبیاتبوبرینسبتمیانکارگردان
وآنهامنـتوییاست.کارگرداندرمقابلآنهااحساس
مسئولیتدارد.هرچندهنگامیکهمانیاورنگوپرند
برای میشوند، گذاشته کنار تهیهکنندگان توسط پایا
آنكهفیلمنخوابدوبقیةعواملبیكارنشوند،کارگردان
کوتاهمیآید،دراینقسمتازداستانبهصورتاستثنا
کارگردانچونغریبهآنهارارهاکردهوعماًلازراهكار
استفاده آنها با برخورد در ابژهسازی و فاصلهگذاری
میکند،امادالیلکافیدرفیلمموجوداستکهاورادر

راهکار باانمایی دیالوگ ها و ایلال کارگردان در رابیه با مانی اورنگ و پرند پایا

احساسمسئولیت هنگامیکهتهیهکنندگانمیخواهندمانیاورنگراکناربگذارند،کارگردانازاووتوانمندیهایش
بهعنوانبازیگردفاعمیکند.

احساسمسئولیت کارگردانحاضرنیستباکنارگذاشتنمانیاورنگوپرندپایاموافقتکند،چراکهنگرانلطمةروحی
استکهدچارآنمیشوند.

احساسمسئولیت کارگردانبرایحفظپرندپایادرفیلمودفاعازاووتوانمندیهایشبهعنوانبازیگر،تهیهکنندگانرا
تهدیدمیکندکهاگراوراکناربگذارندفیلمرارهامیکند.

فاصلهگذاریو
ابژهسازی

بهخاطرتعطیلنشدنپروژهوبیكارنشدنخودوباقیعواملساختفیلم،کارگردانباالخرهبهاخراج
مانیاورنگوپرندپایارضایتدادهوکوتاهمیآید.

همسخنیواحساس
مسئولیت

بعدازکنارگذاشتنمانیاورنگ،هنگامیکهکارگردانمجدداورامیبیندازاومعذرتخواهیمیکند.

همسخنی کارگردانبهپرندپایاهشدارمیدهدپایهربرگهایرابرایهوادارامضانكند.امكانداردازامضای
اوسوءاستفادهکنند.

ابژهسازیوقدرتزدایی کارگردانبهشبرخطعنهمیزندکهموفقیتاودرایناستکهنقشراباورپذیربازیکند،نهاینكه
»باضربحساببانكیدیگران«موفقیترابخرد.

فاصلهگذاریو
قدرتزدایی

هنگامیکهشبرخنمیتواندنجاتشكوندیراخوببازیکند،کارگردانبهاوطعنهمیزندکه»قربانی
کنندهسختمیتونهنقشقربانیروبازیکنه!«.

همسخنی یهچیزی راتحسینمیکند:»ای،کمکمداره او بهترمیشود،کارگردان بازیشبرخ هنگامیکه
میشه!«

جدول )2( نوع راهکار بازنمایی بازیگران به عنوان دیگری در روابط کارگردان و بازیگران
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و خود نسبت ازاینرو، میدهد. نشان محّق مورد این
و لویناسي کاماًل بازیگران و کارگردان میان دیگري
بازیگر شبرخ، شایان با رابطه در است. دیگرآیین
جایگزینمانیاورنگ،نیزبایدگفتکهبهدلیلنداشتن
استعدادبازیگریوضایعکردنحقدیگران،کارگردان
اوراچونیکغریبهبهشمارآوردهومدامموردقضاوت
وسرزنشقرارمیدهد؛امادراواخرپروژه،باتوجهبه
پیشرفتاو،کارگردانشبرخراپذیرفتهوبههمسخنی
تالش تمام فیلمبرداری هنگام اگرچه میپردازد. او با
کارگردانرابرایبهترشدنبازیاومیبینیم،امااین
احساسمسئولیتبیشازآنكهدرمقابلاوباشد،برای

نجاتفیلماست.

باانمایی نویسنده توسط کارگردان
دراینفیلمبازیگرنقشاولزن،پرندپایا،نویسندة
فیلمنامهنیزهست.هنگامیکهتهیهکنندگانبرایراضی
نگهداشتنسرمایهگذارانحاضربهپذیرشهرتغییری
به را نویسنده حق کارگردان میشوند فیلمنامه در
فیلمنامه دستکاری مقابل در و شناخته رسمیت
احساس نویسنده مقابل در او میدهد. نشان مقاومت
مسئولیتمیکند،ازاینرونسبتکارگردانبانویسنده
بهمثابهدیگريلویناسيودیگرآییناست.جدول)۲(
در را دیگری عنوان به بازیگران بازنمایی راهكار نوع

رابطهباکارگرداننشانمیدهد

توسط  ییلم  عوامل  باانمایی  راهکار  نور 
تهیه کنندگان و سرمایه گذاران

این داستان در سرمایهگذاران، و تهیهکنندگان

نویسندة بازیگران، کارگردان، با تعامل در فرافیلم،
فیلمنامهقرارداشتهوازجایگاهخودهرکدامرابهنحوی
درجایگاهدیگریبازنماییمیکنند.درادامهبهترتیب
ایننسبتهارابررسیمیکنیم.ابتداافعالودیالوگهاي
سرمایهگذارانوتهیهکنندگاندررابطهباکارگردانو

نوعبازنمایياوبهمثابهدیگريراتشریحمیکنیم:
تهیهکنندگانعلیرغماشتهارهنریکارگرداناورا
نشناختهوحتیفیلمهایقبلیاوراندیدهاند،امااین
باعثنمیشودکهپزکارکردنبااوراندهندوازاعتبار
دغدغة آنها نكنند. استفاده سرمایه جلب برای او
کارگردانراراجعبهکیفیتهنریاثرجدینگرفتهو
میکنند. فكر آن سود و سرمایه بازگشت به فقط
تهیهکنندگاندغدغةاخالقیکارگرداندربارةتعهدبه
بیارزش و سبک سختگیری را فیلمش بازیگران
میدانند.سرمایهگذارجدیدبرایراضیکردنکارگردان
دررابطهباتعویضبازیگرزنفیلم،چكیرارویمیز
گذاشتهوبهرخاومیکشد.تهیهکنندگانکارگردانرا
متهمبهرفتاردورازمنطقوهدردادنامكاناتتهیهفیلم
کردهوسعیدارندعواملشرارودررویاوقراردهند.
برکناریکارگردانوانمودمیکنندکهوی از بعد آنها
بازنمایی راهكارهای در دقت با است. داده انصراف
و ابژهسازی )فاصلهگذاری، رابطه این در کارگردان
و تهیهکنندگان میشویم متوجه قدرتزدایی(
سرمایهگذارانازجایگاهسوژهکارگردانراچونیکابژة
بیگانه،تحتسلطهوانقیادمیبینند.ازاینرو،نسبتآنها

باکارگردانکاماًلخودآییناست.

توسط  باای ران  باانمایی  راهکار  نور 

راهکار باانمایی دیالوگ ها و ایلال تهیه کنندگان و سرمایه گذاران در رابیه با باای ران
ابژهسازی آنهااستعدادوتوانبازیگریمانیاورنگوپرندپایارابهراحتینادیدهگرفتهوآنهارادراوجشایستگی

کنارمیگذارند.
ابژهسازیوقدرتزدایی دررسانههابهدروغدلیلجداییپرندپایاازفیلمرااختالفباکارگردانذکرکردهاند.
ابژهسازیوقدرتزدایی سناریویکنارگذاشتناورنگوپایاراطوریمدیریتمیکنندکهانگارخودکنارکشیدهاندتاهیچ

حقیبرایآنهاازلحاظمادیومعنویایجادنشدهوحتیمجبورشوندخسارتهمبدهند.
ابژهسازیوقدرتزدایی برایعدمپرداختتعهداتشانوهمچنینجوسازیوتبلیغبرایفیلماورنگوپایارامتهمبهارتباط

غیراخالقیباهممیکنند.

جدول3.  نوع راهکار بازنمایی بازیگران به عنوان دیگری تهیه کنندگان و سرمایه گذاران
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تهیه کنندگان و سرمایه گذاران
و سرمایهگذاران دیالوگهاي و افعال جدول۳
تهیهکنندگانرادررابطهبابازیگرانفیلم،مانياورنگ
وپرندپایاونوعبازنمایيآنهابهمثابهدیگريراتشریح

میکند:
متوجه بازیگران، بازنمایی راهكارهای در دقت با
میشویمکهتهیهکنندگانحیناخراجوکنارگذاشتن
و ندانسته توضیحی هیچ به ملزم را خود آنها،
اعمال کارگردان بر فشار طریق از را خواستههایشان
میکنند.تهیهکنندگانوسرمایهگذارانازجایگاهسوژه
انقیاد و سلطه تحت ابژة یک همچون را بازیگران
از ارعاب و پروندهسازی از استفاده با آنها میبینند.
بازیگرانقدرتزداییکردهوامكاناعتراضوشكایترا
صدای شدن شنیده مانع همچنین و گرفته آنها از

اعتراضشانتوسطهرفردیانهاددیگریمیشوند.

توسط  نویسنده  باانمایی  راهکار  نور 
تهیه کنندگان و سرمایه گذاران

تهیهکنندگانبااستنادبهقراردادیکهدرآنحق
امتیازفیلمنامهراخریدهاندخودراملزمبهتوضیحبه
فیلمنامهنویسنمیدانندوهنگامدستکاریفیلمنامهو
با آنها رابطة نمیکنند. هماهنگ او با آن قلعوقمع
فیلمنامهنویسغیرمستقیمبودهونظراتشانرادررابطه
کارگردان و سرمایهگذاران با صحبت هنگام او با
میشنویم.آنهااوراچونیکغریبهوابژةتحتسلطه
فرضکردهوازاوبهمثابةدیگریقدرتزداییمیکنند.

یراییلم  بر  یاکم  گتِمانی  نظم  در  ابان  نقش 
وبِی همه خوابیم

خودبازتاب اثر یک بهعنوان خوابیم، همه وقتي
حاويدوکارکردتصدیقآمیزوانتقاديهست.ازمیان
اثرشاهدتصدیق سهنوعکارکردتصدیقآمیز،دراین
فیلموفیلمسازهستیم.نوکپیكانکارکردانتقادياثر
است. سرمایهگذاران و تهیهکنندگان سمت به نیز
هرچنددرعذابوجدانواحساسگناهيکهکارگردان
بعدازاخراجبازیگرانتوانمندتوسطتهیهکنندگاندارد،
نیزمشاهده نزدکارگردان ازخودانتقادي درصدکمي

میشود.همچنین،درایناثرباتوجهبههمانتفاوت
متفاوت بسیار تلقی دو کهذکرشد، گفتمانی دیدگاه
نسبتبهزبان،اهداف،کارکردومخاطبانسینماوجود
دارد.دراینبخشابتداتلقیکارگردانوسپستلقي
تهیهکنندگانوسرمایهگذارانراازسینماومخاطبان
آنبررسیمینماییم.درنهایتبهمقایسةنسبتآنهابا

ایندومهممیپردازیم:

نور باانمایی سینما و م ا ن توسط کارگردان
با رابطه در افعالکارگردان و دیالوگها بررسی با
کلیدی مفاهیم استخراج و سینما مخاطبان و سینما
جمالتاو،میتوانگفتمانحاکمبردیدگاهکارگردان

دررابطهبااینمهمرابهشرحزیرجمعبندیکرد:
هنرمند ومخاطب، هنرمند اثرهنری، درسهگانه
جایگاهرفیعترینزدکارگردان،داشتهوبیشازدوسوم
گفتههایاودرستایشجایگاههنرمنداست.نبایدازیاد
بردکهستایشازکارگردانبهعنوانمؤلف،خودنوعی
ستایشهنرسینمانیزهست.درطولفیلم،کارگردان
فدای کمتر فیلمش کیفیت که میکند تالش
از هیچکدام در شود. سرمایهگذاران خواستههای
یاد کاال بهمثابه سینما از کارگردان، دیالوگهای
نمیشود،بهصورتیکهمیتوانگفتسینمابهمثابههنر
نسبت با رابطه در اوست. اصلی دغدغة خالقیت و
کارگردانبامخاطبنیزمیتوانگفتاوموفقیتفیلم
رابهباورپذیربودنآننزدمخاطبوابستهمیداند.این
است. مخاطب سوژگی جایگاه پذیرش از حاکی امر
اثر قبال در را فیلمخود کارگردان، میتوانگفتکه

هنریومخاطبشدیداًمسئولمیداند.

توسط  م ا ن  و  سینما  باانمایی  نور 
تهیه کنندگان و سرمایه گذاران

تهیهکنندگانوسرمایهگذاراننظراتخویشرادر
که میکنند بیان گزاره دوازده در سینما با رابطه
اینجمالتبهمسائلمالیمرتبط کلیدواژههایتمام
است.آنهاحتییکباردغدغةکیفیتفیلمبهمثابهاثر
هنريرانداشتهوبهفیلمفقطبهعنوانیکمحصول
تولیدیبرایفروشفكرمیکنند.انگیزةسرمایهگذاران
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نیزبرایورودبهوادیـسینماکههیچشناختیازآن
نداشتهوحتیکارگردانسرشناسشرانیزنمیشناسند
ـفقطسودمالیوالتذاذجنسیدررابطهبادخترجوانی
استکهبهبازیگریعالقهدارد.دررابطهبامخاطبنیز
یکبارتهیهکنندهبرایراضیکردنکارگردانبهپذیرش
بازیگرانپیشنهادیسرمایهگذاران،ازمخاطبواخالق
هزینهمیکندوسرمایهگذاراننیزبرایجذبمخاطب
خوش پایان و بوده فیلمنامه پایان تغییر خواهان
میخواهند.دررابطهباسینماومخاطبمیتوانگفت
آنهاغیریتسینماومخاطبرانپذیرفتهوهردورافقط
وسیلهایدرخدمترسیدنبههدفوامیالخویش،که

هماناسوداگریوکسبسودبیشتراست،میدانند.

تتسیر )تحلیل گتِمانی(
گفتمانی نظم جمعبندی به تفسیر مرحلة در
بینامتنیت و متنی تحلیل مرحلة نتایج براساس

میپردازیم.

نظم گتِمانی در وبِی همه خوابیم
دراینفیلمتهیهکنندگانوکارگردان،بهنمایندگی
ازدوگفتمانمتضاد،درتالشبرایساختنیکفیلم
طبقنظروسلیقةخوددیدهمیشوند.تهیهکنندگانو
از نمایندگي به سرمایهگذاران، یعنی آنها مالی حامی
دیگری بازنمایی در سوداگري و سرمایه گفتمان
)کارگردان،بازیگرانونویسندهفیلمنامه(ازراهكارهای
ابژهسازی،قدرتزداییوفاصلهگذاریاستفادهمیکنند؛
و هنر گفتمان از نمایندگي به کارگردان نسبت اما
خالقیتبابازیگران،نویسندهوسایرعواملفیلمبهمثابه
دیگری،هیچکدامازاینراهكارهانبودهوکارگردانبه
احساس آنها به نسبت و پرداخته آنها با همسخنی
مسئولیتدارد.دررابطهبانسبتایندونظمگفتمانی
متفاوت،بارسانةسینماومخاطبآننیزمیتوانگفت
سینما با ابژه ـ سوژه نسبت تلقی سوداگری گفتمان
بهعنوان آن از قدرتزدایی برای تالش در و داشته
جایگاه گفتمان این است. انتقادی هنری یکزبان
سوژگیرانیزبرایمخاطبقائلنبودهواوراچونیک
گفتمان ازاینرو، میبیند. بیشتر سود جهت مشتری

دارد. مخاطب و سینما با خودآیین نسبت سوداگری
گفتمان از نمایندگی به کارگردان تلقي درحالیکه
خالقیتهنرینسبتبهسینماومخاطبانآندیگرآیین
است.درادامهاینمرحله،درتحلیلبینامتنیتنیزبه
به سگکشی، فیلم با فرافیلم این مقایسة و تطبیق
نمایندگیازسایرفیلمهایکارگردان،پرداختهونسبت
خودودیگریرادرایناثرباسایرفیلمهایکارگردان

بررسیمیکنیم.

بینامِنیت و یراییلم وبِی همه خوابیم
چنانچهذکرشد،فرکالف،درمرحلةتفسیرروي
بررسی به بینامتنی تحلیل در دارد. تأکید بینامتنیت
شكلگیریمحتوایاینفیلمبامحوریتنسبتخودو
کارگردان این دیگر فیلمهای با رابطه در دیگری
تا بیضاییدرطولسالهای1۳۴۹ بهرام میپردازیم.
۹،1۳8۷فیلمبلندداستانی،۳فیلمکوتاهو1فرافیلم
ساختهاست.جهتیافتنچگونگینسبتخودودیگری
ویژه بهصورت بیضایی، سینمای متعارف فیلمهای در
فیلمسگکشیموردکنكاشقرارمیگیرد.دراینفیلم
نیزبهرامبیضاییبهداستانزننویسندهایمیپردازد
کهمیانخیلعظیمیازمرداناهلسرمایهوسوداگر

گرفتارشدهاست.

خالصة داسِان سگ کشی
گلرخکمالینویسندةشهرستانيکهشوهرشناصر
معاصررابهگمانرابطهایمیاناوومنشیشرکتش
ترککردهاست،باپایانجنگبهتهرانبرمیگردد.او
میفهمدکهشوهرشورشكستشدهودرزنداناست.
قرباني و بوده بیگناه که میگوید او به شوهرش
کالهبرداریشریكششدهاستکهباکلسرمایهشرکت
همسرش از معاصر ناصر است. شده متواري کشور از
میخواهدکهبامقدارپوليکهبراياوماندهچکهای
شاکیانراباقیمتپایینخریدهوباجلبرضایتآنها
اورااززندانآزادکند.گلرخکهازبدگمانيبيجاي
خودنسبتبهشوهرشعذابوجداندارد،برايجبران
اشتباهششروعبهخریدنچکهاوگرفتنرضایتاز
باطلبكارانودنیاي ازرویارویي بعد شاکیانمیکند.
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نویسنده یک بهعنوان که میشود متوجه گلرخ آنها
گلرخ است. دور آدمها این دادوستد دنیاي از چقدر
برايجلبرضایتشاکیانمجبورمیشودآزار،اذیت،
با پایان راقبولکند.در آنها تحقیر،شكنجهوتجاوز
تالشهایگلرخ،ناصرمعاصراززندانآزادمیشودو
گلرخنیزمیفهمدکهکالهبرداراصليشوهرشبودهکه
توانستهاستبافرستادنزنشبهدهانشیرهايگرسنه
باپرداختمقداريازبدهیهایشجانسالمبهدربرده

وصاحبکليپولشود.

نسثت خود و دی ری در ییلم سگ کشی
شوهرش با رابطه در کمالی، گلرخ فیلم، این در
ناصرمعاصروطلبكارانشوهرش،جایگاهدیگریرادارد.
ناصرمعاصر،دررابطهباورشكستگیوفراردوستشبا
پولهایشرکتبههمسرشدروغمیگویدتابتوانددل
اورابهرحمآوردهوازاوسوءاستفادهکند.اودرپایان
تشكر بهعنوان همسرش، فداکاریهای تمام عوض
طالقنامهاشرابهاومیدهدوفاشمیکندکهتصمیم

داردبامنشیاشازایرانبرود.
منتسب،صبوري،حاجنقديونایريکسانيهستند
کهگلرخبهعنوانطلبكارناچاربهرویارویيباآنهاست.
طلبكاراناورابهمثابهیککاالیجنسیدیدهوتالش
دارنداوراتصاحبکنند.نگاههمگیاینشخصیتهابه
ابژهیامنـآنبوبریاست.آنها گلرخ،نگاهسوژهـ
همگیبهاوچونوسیلهایبرایاهدافسوداگرانهشان
نگاهمیکنند.ازاینرو،دربررسینسبتخودودیگری،
بازنمایی برای سرمایه، گفتمان شخصیتهای تمام
استفاده قدرتزدایی و ابژهسازی راهكارهای از گلرخ

و خود نسبت گفت میتوان نتیجه بهعنوان میکنند.
دیگریدراینفیلمکاماًلوصددرصدخودآییناست.

امع بندی مریلة تتسیر
کشمكشموجوددرفرافیلم»وقتیهمهخوابیم«،
جنگبیندوگفتمانسرمایهوهنراستکههرکدام
فكرمیکنندآنهابهترمیتوانندعملخلقراانجامداده
ادعامیکننددر نیز بسازند.هردوگفتمان را فیلم و
جنگقدرتیکهپیشگرفتهانددغدغهونگرانیاصلی
بازنمایی ازجانبگفتمانسرمایهدر آنهامردماست.
نسبت در اما هستیم خودآیین اخالق شاهد دیگری
و هنری خالقیت گفتمان از نمایندگی به کارگردان،
دیگران،شاهداخالقدیگرایینهستیمبازنماییدیگری
متعارف فیلمهای از نمایندگی به سگکشی فیلم در
بیضایینیزازجانبکنشگرانگفتماناولتابعاخالق
خودآیینبودهودرگفتمانخالقیتهنریوکنشگران
فیلم در هستیم. دیگرآیین اخالق شاهد گفتمان این
سگکشی،سوداگرانونوکیسگاندرحیطهدادوستد
هنرمند و بوده دیگران نابودگری و تخریب کار در
باباحساس از و آنهاشده بازيکثیف وارد اشتباهي
مسئولیتباآنهادرمیافتد.آنهاتالشمیکننداورابه
را بازنده جایگاه مبارزهقطعاً این اودر بكشانند؛ لجن
دارد.اما،درپایانازاینمبارزهنابرابرکنارکشیدهوکار
همه »وقتی فیلم در اما، میدهد. ادامه را نوشتن
خوابیم«،آنسوداگراننوکیسهآنقدرجسورشدهاندکه
حیطةفعالیتشانراتاخودهنروخالقیتنیزگسترش
دادهودیگرجاییبرایهنرمندوهنراوباقینگذاشتهاند.
گفتمان با مبارزه خوابیم« همه »وقتی در ازاینرو،
سوداگریسختوتاحدودیغیرممكنبهنظرمیرسد.

نسثت خود و 
دی ري

باانمایت  راهکار 
دی ري

دی ری خود هد  کارکرد 
انِقادی

نور کارکرد 
خودبااتابی

خودآیینو
سارتری

ابژهسازی،قدرت
زداییوتاحدودی

فاصلهگذاری

کارگردان،بازیگران،
فیلمنامهنویس،سینما

ومخاطب

تهیهکنندگانو
سرمایهگذاران صنعتسینما،

تهیهکنندگانو
سرمایهگذاران

انتقادی
دیگرآیینو
لویناسي

همسخنیو
مسئوالنه

بازیگران،
فیلمنامهنویس،سینماو

مخاطب

کارگردان

جدول 4. کارکردها و تمهیدات خودبازتابی، خود و دیگري و نوع راهکار بازنمایي دیگري در فرافیلم  وقتی همه خوابیم )نگارنده(
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تثیین )تحلیل ااِماعی(
همه »وقتی فرافیلم اجتماعی تحلیل بخش در
خوابیم«بهرامبیضاییدرمطابقتدوگفتمانسوداگری
و سرمایهگذاران ـ )تهیهکنندگان هنری خالقیت و
کارگردان(بانظمگفتمانیحاکمبرجامعهایرانبعداز
انقالباسالمی،میتوانگفتکهدرگفتمانسوداگری،
نگاهبهدیگریخودآیینودرتأییدوبازتولیدگفتمان
حاکماست،درحالیکهنگاهبهدیگریازجانبگفتمان
خالقیتهنریدیگرآیینبودهوتالشبرایساختاربندی
جدیدیازنظمگفتمانیحاکمبرجامعهدرآنمشهود

است.

نِیجه گیری
اثر یک بهعنوان خوابیم«، همه »وقتی فرافیلم
انتقادي و تصدیقآمیز کارکرد دو حاوي خودبازتاب،
است.درایناثرشاهدتصدیقفیلموفیلمسازهستیمو
نوکپیكانکارکردانتقادياثرنیزبهسمتتهیهکنندگان
تهیه طیف دو دیدگاه تفاوت است. سرمایهگذاران و
کنندهـسرمایهگذاروکارگردانسببارائهدورویكرد
متفاوتنسبتبهسینماشدهاست.دررابطهبانسبت
کنشگریایندوطیفبهمثابه»خود«باسینما،عوامل
نتیجه میتوان »دیگری« قالب در مخاطب و سینما
گرفتکهعواملسینماازجانبکنشگرانطیفاولبا
فاصلهگذاری و قدرتزدایی ابژهسازی، راهكارهای
بازنماییمیشوند؛اینطیفبهسینمابهمثابهکاالنگاه
کردهودرتالشبرایقدرتزداییازآنبهعنوانیک
چون را مخاطب آنها هستند. انتقادی و هنری زبان
مصرفکنندهفرضکردهوجایگاهسوژگانیبرایاوقائل
نیستند؛اماتالشبرایهمسخنیواحساسمسئولیت
نسبتبهعواملسینمابرنگاهکارگردانحاکمبودهو
سینمابهمثابةهنروخالقیتدغدغةاصلیاوست.در
رابطهبامخاطبنیزکارگردانموفقیتفیلمراوابستهبه
که گفت میتوان ازاینرو، میداند. آن بودن باورپذیر
کشمكشموجوددرفرافیلم»وقتیهمهخوابیم«،جنگ
بیندوگفتمانسرمایهوهنراست؛ازجانبگفتمان
سرمایهدربازنماییدیگریشاهدتسلطنگاهسارتریو

خودآیینیاخالقیهستیم؛امادرنسبتکارگردان،به
شاهد دیگران و هنری خالقیت گفتمان از نمایندگی
تسلطنگاهلویناسیودیگرآیینیاخالقیهستیم.حاصل
»خالقیت و »سوداگری« متعارض گفتمان دو آنكه
هنری«نظمگفتمانیفرافیلم»وقتیهمهخوابیم«را
نظم با گفتمان دو این مطابقت در میدهند. تشكیل
انقالباسالمی، از بعد ایران برجامعه گفتمانیحاکم
میتوانگفتکهدرگفتمانسوداگری،نگاهبهدیگری
درحالیکه است، حاکم گفتمان بازتولید و تأیید در
ساختاربندی برای تالش در هنری خالقیت گفتمان

جدیدیازنظمگفتمانیحاکماست.

پی نوشت ها
1. Meta-film
2. Mainstream Cinema
3. Self
4.The Other
5. Subject
6. Object
7. Autonomy
8. Sartre
9. Conflict
10. Levinas
11. Critical discourse analysis
12. Fairclough
13.Order of discourse
14.Self-Reflexivity
15. Hayward
16. Binary
17. Dialectic
18. Plato
19. Exclusive
20. Hegel
21.Gaze
22.Shame
23. Martin Buber
24. orientation
25. Realization
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26. Dialogical
27.Describe
28. Interpret
29. Explain
30. Responsibility
31. Dialogical
32. Intertextuality
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پروژهعملی:ساختفیلم»درپسرهایی«،دانشكده ایرانـ

هنرومعماری.دانشگاهتربیتمدرس.
رنجبر،مقصود.)1۳۷۹(،»گفتمانهایامنیتملیدرجمهوری
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عنایتاهلل ترجمة، نیستی، و )1۳55(،هستی پل. ژان سارتر،

شكیباپور،شیراز:موسوي.
»روش ،)1۳8۷( زهرا. زارع و سروش فتحی، حسن، سرایی،
تحلیل روش بر تأکید با اجتماعی مطالعات در کیفی
،۲ دوره اجتماعی. علوم پژوهشنامه انتقادی«، گفتمان

ش۳،صص105-8۳.
مارتین فلسفههمسخنی در »تأملی ،)1۳85( سیف،مسعود.

بوبر«.نامهفلسفی.دوره۲،ش۲،صص55-۴۳.
علیا،مسعود.)1۳88(،کشفدیگریهمراهبالویناس،تهران:

نشرنی.
جمالالدین. سید جهرمی، زاده اکبر و محمدمهدی فرقانی،
)1۳۹0(،»ارائهمدلیبرایتحلیلگفتمانانتقادیفیلم«،
مطالعاتفرهنگوارتباطات،دوره1۲،ش16،صص1۳0-

.15۷
ترجمة انتقادی، گفتمان تحلیل ،)1۳۹8( نورمن. فرکالف،

روحاهللقاسمی.تهران:نشراندیشهاحسان.
فورتیه،مارک.)1۳8۷(.نظریهدرتئاتر،ترجمةفرزانسجودي

ونریمانافشاري.تهران:انتشاراتسورهمهر.
فیروزی،مریم.)1۳۹۴(،»خودبازتابیبهمثابهتمهیدیدراماتیک
موقتی مرگ عملی: بخش عنوان ایران، سینمای در

زنبورها«،دانشكدهسینماوتئاتر،دانشگاههنرایران.
فیروزی،مریموهاشمی،سیدمحسن.)1۳۹6(،»خودبازتابیو
و نمایشی هنرهای نامه سینما«، در آن کارکردهای

موسیقی،دوره۷،ش1۴،صص10۲-8۷.
لوئت،ژانفرانسوا.)1۳۷8(،دوزخدیگراناند:نگاهیبهدربسته
اثرژانپلسارتر،ترجمةمازیارمهیمني.نمایش،ش۲0و

۲1،صص5۲-۴۷.
ایمانوئل فلسفه در دیگری »مفهوم ،)1۳۹1( مهدی مرادی،
فلسفهغرب، رشته ارشد، کارشناسی پایاننامه لویناس«،
گروهفلسفه،دانشكدهادبیاتفارسیوزبانهایخارجی.

دانشگاهتبریز.
ژاک اندیشه در دیگری امیرعلی.)1۳85(،»مفهوم نجومیان،
دریدا«،چهارمینهمایشادبیاتتطبیقی:خوديازنگاه
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شدهدرتاریخ1۳۹8/0۲/1۴
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نوذری،حمزهوجمشیدیها،غالمرضاغالمیپور،اسماعیلو
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