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 *های ارزشی از منظر دوگانه یتحلیل«: ای رویِ آبخانه»

 
 1بیگی سید وحید میره

 

 

 چکیده
موجود در فیلم  شناسیِ انتقادی، به تحلیل رمزگانِنشانه متن حاضر، سعی دارد تا با روش

ساخته « آرابهمن فرمان»و به کارگردانیِ  1831بپردازد. این فیلم در سال  ای روی آبخانه

اجتماعیِ -های فرهنگیچگونه تناقض این اثرشود که این نوشتار نشان داده می شد. در
با قرار دادنِ  را ی مدنی استجامعهپویشِ های ای که شاهد اولین تجربهموجود در جامعه

ها و ها و ساختارهایِ سنتیِ جامعه در مقابل رمزگانِ معرفِ ارزشرمزگانِ معرفِ ارزش
 کشد.یش میساختارهایِ مدرن به نما

 

 اسی هنر؛ مدرنیته/سنت؛ جامعه سکوالرشن جامعهشناسی انتقادی؛  نشانهای روی آب؛  خانهها:  کلید واژه

  
 

 مقدمه
 دارای -آن اش دشوارتر است تا خصلت ِجمعیِکه اثبات ِخصلت ِفردی-الیتی فرهنگی/اکتسابی هر هنر به مثابه فع

ای تا چه چند پارچه یکپارچه یاکه رویکردهای غالب در فرهنگ ِ این. (1833)دوبینیو، خویش استاجتماعی ِ تعامالتی با بافتارِ
یا فشار بیاورد و آن را محدود کند به نحو مستقیمی بر برهنگی  -یعنی خالقیت/آفرینشگری-"هنرذات ِذات شکن ِ"اندازه بر 

 سیاسی)دولتی/نهادهایهای محدودیت چه ر، هردیگبه زبان ِ؛ ذاردگپوشیدگی ِبیان ِهنری تأثیر می
مخاطره و و نوش ِمرزشکنی آنها را بیشتر به نیش ِ اعمال گرددنتی)عرفی/نهادهای محلی( بر هنرمندان بیشتر /سرسمی(

                                                           
 ی ارجاع به مقاله:  * نحوه
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ماً بیانگر این الزا البته این ادعا .تفمبولیک و غیر مستقیم پیش خواهد رهرچه بیشتر به سمت بیان س ،هنر تمسخر بگیرد،
ای ای نشانهدر دل شبکه .نهدسمبل را به کنار میهنر، ابزار ِهای فوق را نداشته باشد، که محدودیتای نیست که در جامعه

به حاشیه رانده ها و قشرهای ی گروهتوان صداهای مسکوت ماندهآید، میمی های سمبولیک پدیدآمیختگی دالکه از درهم
در واقع اگر بازنمایی سرراست  های غالب پرداخت.و ضمن شنیدن آنها به بررسی فرایند تقابل آنان با گروه شده را دریافت

 ها و نهادهای مدرن باشد،فرهنگ پرتنشی که در حال درونی ساختنِ ارزش امور واقعی در امر هنری هم در کار نباشد،
 ررسی همین رد و اثربا ببنابراین، کند. محتواهای آثار هنری تزریق میها و خویش را در فرم ای ازبسته-بازنمایی شکسته

ها و فراز و فرودهای چگونگی تنش به و از سوی دیگر ای که در آن روئیدهتعامل اثر هنری با جامعهبه از سویی توان می
 پرداخت.ی تجدد ناشی از تجربه

 

 طرح بحث

 :یابداین بیت پایان میشود که با موالنا آغاز میی از غزل خوانشِبا  خانه ای روی آبفیلم 

 ی پر نقش و نگارای نشسته تو در این خانه "
 "هیچ مگو ،انه برو رخت ببرـــــخیز از این خ

اما  د،نکندینی می-ذهن مخاطب را درگیر داللتهای عرفانیبه مثابهِ مقدمه یا کاتالوگِ راهنمایِ فیلم، ، آن و شاعرِ شعر
حاضرند و  دینی-عرفانیهای دالپهلوی این پهلو به  های سیاسی/اجتماعی دائماًداللت ،در ادامه فیلم شاهدیمهمانطور که 

 دینی-داللتهای عرفانیدر برابر این هایی که نماد و نمود امر سکوالرند عالوه بر این، نشانه .زیندآن میگویی در چتر ِامنیت ِ
در کشند. میب را به پذیرش خویش و رد دیگری فراخوانده و ذهن وی را به چالش یابند. هر کدام از این دو مخاطظهور می

فیزیولوژیک است نه رخت بربستن از این  زندگیِ اش تمدیدِنقش ِاجتماعیکه دکتر ِمست) یک  ،در ابتدای روایتاین راستا، 
 امورگر کند)نمادهایی که همگی نشانخود رانندگی می "دلبرک" با" شب"ندارد و در  "دید"حجاب جسمانی( که 

ی پردهدر واقع رساند. کند و به او آسیب میادی الهوتی/آسمانی است( تصادف می)که نمفرشتهیک با  اند(ناسوتی/زمینی
 .دشویم شروعبا تعارض میان امر الهوتی و امر ناسوتی  ینآغاز
تا انتها سرشار از فیلم  .گرددشود و ناپدید میاندک در امواج غرق میاندک  "ای روی آبخانه" عبارتِ فیلم، یتیتراژ ابتدا در

 فرورفتن راانگیز نیز این فضای سقوط و وار و غمموسیقی متن ِ دلهره؛ واقعی و ضمنی استهای نمادین، انواع غرق شدن
مخاطب رویدادها و  شود تامی سازیِ ذهن انجامبندی یا آمادهدر واقع تا اینجا نوعی قالب .کندتشدید می برای مخاطب

در این الگو)الگوی غرق شدن و نابودی افراد/امور در کشاکش تضاد امور الهوتی با امور ناسوتی( قرار  های بعدی رانشانه
 دهد.

اعماق در  هنوزها رغم این ویژگیکسی که علییک دنیاگرا/عیاش تمام عیار است، ، دکتر سپیدبخت ،شخصیت اصلی فیلم
-، ذهن وی درگیر تعارض امور ناسوتی و مادی حفظ کرده استهای اخالقی/سنتی/مذهبی پیشین را دلبستگیذهنش 
دیگران وی را و تحصیل کرده پزشکی ی در رشتهاست. او  -جاری تِالهیا همانند-با اموری الهوتی  -قواعد پزشکی همانند
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اتوماتیک  درِاست:  فراسنتی ابزارها و رفتارهایر از سرشااش زندگی کسی که .شناسنداش میهای ضدمذهبیخصوصیت با
های فاز معر همگیکه متعدد روابط جنسی/عشقی ِ  کراوات، خواری و عیاشی،مشروب انه،خ یخانه، دوربین مداربسته

ش از بقیه باالتر IQ ممکنه":نمایانندهای غیردینی او را میارزشبه خوبی  وی هایبرخی دیالوگ .اندیر سنتیزندگی غ
 ،"دار شدن مدام(اعتراض به بچهخدا با تمام گرفتاریاش فقط به تو یکی لطف داره؟)در " ،"ساما بدنش بدن بچهباشه 

 .ها( )تمسخر سنت"داماد باید تاوان خریت خودش رو بده"

زن را او ست؛ ی ماعهجامِ یسنتهای ِبرخی ویژگینماد  کند،جبار در خانه سالمندان زندگی میکه باالدکترسپیدبخت  پدر
خواهد با نسل می ،ه نسل پس از خویش اطمینانی نداردپندارد، برا دیوانه می مخالفین خود ؛دهدکند و عذاب میسرکوب می

 نشسته و دارد آرام آرام در لجن ایکند که در خانهحس می. ترند پیوندی اجتماعی ایجاد کند اما نمی تواندتر که مدرنجوان
 شود.و غرق می رودفرو می

با دست فرشته ایجاد شده  ی که به دلیل تماس دست دکترزخم" این موارد هستند: اصلیِ این روایتهای نمادین ِگره
کالفه "و همچنین  "شود و در حال بافتن کاموا استنشان داده می پیرزنی سپیدپوشی که در نمایی نورانی دائماً"، "است

شوند: های فوق، اینچنین گشوده میگره ".بیندیسپیدبخت دائما در گوشه و کنار م های کاموایی که دکتر
را در دست دارد و در حال زمان  گویا است، با مسمامانند آقای سپیدبخت،  نام او، نام دارد "زمانیخانم ِ"پیرزن،

بافه و میمعلوم نیست چی "ر، پدبه قول ِسپیدبخت ِ ؛کسی است هر نخ کاموایش، سرنوشتِست، ا آدمهابافتن ِسرنوشت 
و زنان از  جوانان .سپیدی برانگیخته استبه جنگ خود، سیاهی را در چنگ ِ بافتن است واما مشغول ِ "بافهمی برای کی

 بافه حتما بهش میگفتم مال منو کالًرو کی میدونستم سرنوشت ما  اگه می"گویدنالند، ژاله میسرنوشت خویش می
 "تا دشمن)نگاه به زمین( دوست گرفته )نگاه به آسمان( از "، کینه و تنگ نظری همه،پدر از حسادتسپیدبخت ِو  "بشکافه

در  .زندبافد و زجر و کثافت را گره میمیسرنوشت است بد آسمانی که در حال بافتن ِحتی آن فرد ِاز نگاهِ او  .شاکی است
شود که آیند،به خوبی نشان داده میعنکبوت در مییک تار خورند و به شکل ِکامواها روی زمین غلت می ای کهصحنه
نان فاصله هرچند که از آ –تر از خود ل توسعه، سرنوشتش را با دیگران ِسنتیی در حاجامعه، فردِ خرده بورژوای چگونه
  .آیدگرفتار میآنها و دشمنی ِکینه بیند و در دام ِدر هم بافته می -بگیرد

 مدرنیته و سنت(ترین کاراکتر )تعارض و برخورد ِالهوتیترین کاراکتر با به دلیل تماس ناسوتی  کتر سپیدبختدزخم دست ِ
دهد. ر الهوتی را نشان میور ناسوتی و امومصالحه میان امناتوانی آشتی و  ن زخم به نحوی نمادینی. اپدید آمده است

ایران، ی جامعهزخم خواهد خورد.  -در این جا مدرنیته-یکی از این دو هایی را در پی خواهد داشت.آسیبتماس این دو حتماً 
ساختار یک حاکمیت دینی، در اش تزریق شد، تا اکنون که به پیکرهاز باال های مدرن که نهادها و ارزش اولاز زمان پهلوی 
-های روزمره، نوشته یها، تکنولوژِهای مدرن)رسانه ابزارها و ارزش ی برخی ازوارد کنندهخودش از سویی  اقتصادی دولتی،

-درگیرِ همین تضاد است. تضادی که زخم می ،است و از سوی دیگر منتقد آنها های غربی و...( ی ارزشمنعکس کنندههای 

ی خواهانهفردگرایانه و آزادی های های مذهبی و سنتی و در طرف دیگر ارزشتضادی که در یک طرف آن ارزش آفریند.
ما ناشی از ناسازگاریِ ی جامعههای اجتماعی و فرهنگی زخماین تضادها و کند که فیلم چنین تداعی میمدرن قرارا دارد. 
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هایی که از برخورد  بینید؛ دالرا می فیلم های متضادترین دوگانهای از مهمدر جدول زیر خالصه اند.امرالهوتی و امرناسوتی
 شوند:ها آفریده می«زخم» ها،ی امثال آنناسازگارانه

 

 ی موجود در فیلمهای دوگانهمهمترین تقابل

 ایمان و سنت عقل و تجدد
 دیالوگ های دکتر در برخورد با پدرِ کودک

 که داللت بر برخورد عقالنی و علمی با قضایا دارد
 که داللت  در اغما رِ کودکِدهای پدیالوگ
 داردهای مبتنی بر ایمان و غیر دینی  بر قضاوت

 داخلعامی پیرمرد  خانم دکتر به دیالوگِ
 می نگرد ("خدا همه مریضا رو شفا بده")آسانسور 

 داخل آسانسورعامی دیالوگ پیرمرد 
 خطاب به خانم دکتری که سرطان دارد

 به اینکه فرزندآوری مریض دکتر نگاه سنتی  علمیِ دکتر به تولیدِ مثلِ بدون ِ حساب و کتاب و سنتی نگاه
 اند سرنوشت الهی معیشتو 

 گاهِ ِدکتر سپید بختنگاه ِ عرفانی ِ گاه دکتر سپید بخت نگاه ِ دنیاگرایِ

 نقد ناپذیری و حسود دانستن دیگران (ترنقد دکتر سپیدبخت بر پدرش)نقد ِنسل ِمدرنتر بر نسل ِسنتی

 دود کردن اسفند موسیقی غربی و بی تفاوتی به اسفند دود شده

 ایمان شفا بخش خوردهعقل ِ کرم 

 "بوده همین بوده تا"مادر ِ پیر:  "به این گندی نبوده مطمئناً": ندختر جوا

 
  
)کرمها در زخم اندهای نگرش مدرن سربرآوردهییاها و ناتوانضعف این زخم، نه تنها سنت تضعیف نشده بلکه طی پیدایی 

 را دکترها ندارند،« هابیماری»ی این نوع آورند( و چارهمی لولند و سربرمی -برق مثل کرمهای باغچه پس از شوک ِ-دستش
هایی،) یعنی تنهایی و بی دوای چنین زخم ؛«دوای درد ما پیش خودمونه فایده نداره، ی مریخ هم دکتر بیارن،از کره»

آدمی شده که دارد در دریا مثل » ند،بیی همه چیز را موقتی و متزلزل مهای سنتی تضعیف ارزش از که پسنسانی امعنایی ِ
این ( نزد ِخود ِکندرا تجربه می عارفانه یهایی مذهبی دارد و شهودهایاما در اعماق ذهنش گرایش «شودغرق می

 یابد.کرامت ِکودکِ معصوم، شفا میتوسط ِ -سیاهش ناالن استنام آیرونیکی دارد ، و از بخت ِ که-سنت ِمذهبی است، دکتر
 .برنددینی و امر دنیوی پیش میها میان امر  فیلم را این تعارضدر کل 

در حال  -فرهنگ جاری را دارندیابی با به مثابه عناصری که پتانسیل بیشترین تفاوت–ن و زنا نجواناهای مذکور، طی تنش
-ژاله .معتاد استپسر ِدکتر سپیدبخت، . و سرنوشت ِسختی برای آنان بافته شده است. اندو غرق شدن زجر کشیدن

 .و امکان بارداری را از دست داده است از این رابطه آسیب روانی عمیقی را تجربه کرده، -ی سابقشمنشی ِدکتر و معشوقه
همکار دکتر و یکی -بنابراین در پی انتقام از اوست. خانم طالقانی کند دکتر سپیدبخت تعمداً او را نازا کرده، گمان می ژاله

 حضور وی اما ،کندست و پنجه نرم میسرطان دبا  ی عاطفی دیده واز رابطه با دکتر لطمه -های سابق اودیگر از معشوقه 
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خانم ِ  را در این شرایط دشوار از دست داده است. دکترعادی شده که توجه و مهربانی  عیاش، آنقدر برای دکتر
-ها و محدودیترنج ینشانهرود، دکتر بیرون میکه از اتاق  کسی که نگاه ملتمس و رنج دیده اش در سکانسی )محمدی

ی های مدام و اندیشهکه به دلیل بارداری است زنی (توانند بشکافندهای زنانی است که کالف ِسرنوشتشان را نمی
خواهد از تواند در این کشور ادامه دهد و میمژگان، دختر جوانی که دیگر نمی میرد.، طی وضع حمل میرافی ِشوهرشخُ

فروشی  تن نوعی ا عشق بلکهراه نجاتش ازدواجی نه ب داب ِتنگی که او را در برگرفته بگریزد و از این خانه رخت بربندد،مر
 ما نه آینده داریم نه امید،"گوید:بیند و مینمی "بلیط ِرفتن"، خواستگارش را جز به چشم ِمبتالست HIV به  که اواست، 

اما ایمان های متفاوتی دارند دغدغهاگرچه ی یک جامعه که های آشوب زدهنسل ."شیت رو رو آب ساخته بامثل اینکه خونه
  .گره خورده استدیگران سرنوشتشان به شان رخت بربسته و و امید از زندگی

 
 

 گیرینتیجه

های نسلی و مسائلی از قبیل تعارض ،های متضادبینیها و جهانارزش جدال میان از گذر به تصویر کشیدن خواهدمیفیلم 
زایِ یک فرهنگ ممکن اگرچه عوامل بسیاری همانند پیشرفت و پویش درون های نهاد خانواده را توصیف/نقد کند.تزلزل

زا های برونجا، شکاف نسلی، بیشتر به مثابه پیامد پیداییِ بینش های دو نشل شود، اما در اینبینشاست باعث فاصله گرفتن 
های تلون زمینهبا ورود خویش،   پهلویدوران صوص در خعلی الهای دیگررنگی که د. اندیشهگردی ما قلمداد میدر جامعه

سازی که از سوی یکسان هایفراهم ساختند. پس از انقالب اسالمی، ایدئولوژیدریای فرهنگ ایران زمین را بیشتر 
به مخاطره بازنمایی مثابه را  مدرنها و نهادهای ، ارزشگروهیهای ، توسط رسانهشدحاکمیت حمایت می

ها و ساختن این فیلم است، ارزشی . در این دوران و تا پیش از دوره اصالحات که هنگامه(1831آبراهامیان، )کردند می
این حامالن و -هایی غیرمجاز میان مردمی آشکار جامعه و در رسانهو یا در زیر پوسته هادهای مدرن با روند و آهنگی کندن

سیاسی مساعدی برای ترویج آشکار این -ی فرهنگییافت. در دوران اصالحات، زمینهحضور و ترویج می -عامالن فرهنگ
شان به نسبت سکوالرتر بود های کهن با جوانانی که ذهنیتدار ارزشهای میراثپدید آمد و شکاف میان نسل هاارزش

ی همین تقابل نسل نو در و به قرینه گرفتی قرار امور ناسوتی/سکوالر را در برابر امور الهوتی/مذهب تر گشت.محسوس
در این روایت . گرفتقرار  و عقل در مقابل ایمان گرایی در مقابل فردگرایی، جمعمدرنیته در مقابل سنت ،مقابل نسل پیشین

ناتوانی سرخورده و افسرده، با . هنگامی که عقل دهدهای مذهبی نشان می سنتخلوص ِنهایت راه نجات را عصمت و 
طی  اخالقیاتی که .شودمعرفی میراهگشا  و اخالقیات است که نایما تنها ،شودرو می هخویش در تبیین جهان پیچیده روب

پیوندهای  رخداد باعث سست شدن سکوالر به حاشیه رانده شده و همین پای چوبین استداللِتوسط  فرآیند مذکور،
  است. اد شدهاجتماعی، گسیختن نهاد خانواده و تنها شدن افر

عرفانی( در دست دکتر )نماد علم مدرن( پدید -)نماد امر دینی رسد که زخمی که به دلیل برخورد با فرشتهچنین به نظر می
پدید ایرانی فرهنگ  ها و نهادهای مدرن توسطساختن ارزشدر جریان درونیهایی باشد که ها و آسیبآید، بازنماگر زخممی



بیگی سید وحید میره -های ارزشی ای روی آب: تحلیلی از منظر دوگانه خانه آکادمی هنر« شناسی و هنر جامعه»خش ب     
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آمده های پیشآسیب طور که زخم دست دکتر، توسط امر الهوتی شفا یافت،همان گوید:سخن میآمده باشد. روایت چنین 
-یا تالش برای حذفشان چیزی جز زخم هااین سنتخواهند گشت و گریز از نهای ما ترمیم ی ما، جز توسطِ سنتدر جامعه

   .های دیگر پدید نخواهد آورد
 
 
 

 منابع
 فتاحی، نشر نی، تهران. محمدابراهیم، ترجمه مدرن ایران تاریخ(. 1831آبراهامیان، یرواند )

  ، ترجمه مهدی سحابی، نشر مرکز، تهران.(. جامعه شناسی هنر1833دوبینیو، ژان )

 

 
 

  
 


