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 بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سینماي ایران
 سیمین) (نشانه شناسی فیلم جدایی نادر از

 
 افسانه مظفري دكتر ، علی جعفري

 
 چکیده

ف، شناخت چگونگی بازنمایی طبقه متوسط در فیلم سینمایی جدایی نادر در مقاله پیش رو هد
باشد. این مقاله در رهیافت مطالعات فرهنگی و با تأکید برمقوله بازنمایی صورت از سیمین می

شناسی استفاده شده است و نظریه بازنمایی با تأکید بر گرفته است. در این مقاله از روش نشانه
هاي دوگانه استروس چارچوب نظري این تحقیق را شکل تحلیل تقابلآراء استوارت هال و 

 اند.داده
نتایج تحقیق نشان داد که در فیلم جدایی نادر از سیمین، بازنمایی صورت گرفته از این طبقه 

عالوه، طبقه متوسط به کند. بهاي که این طبقه درگیر آن است تأکید میبیشتر بر زندگی روزمره
اش اي که با تضاد و دوگانگی در زندگیکه به اوضاع و شرایط، بدبین است و طبقهاي عنوان طبقه

 بندي میان شود. همچنین بازنمایی طبقه متوسط از طریق قطبمواجه است در فیلم بازنمایی می
هاي فرهنگی و سازي به مدد این تقابل با تکیه بر سرمایهشود و بافتفرودست/ فرادست تبیین می

داوري، کاري، پیشسازد. از دیدگاه تماتیک، دروغ، خیانت، پنهانخود را نمایان میاعتقادي، 
هاي فیلم جدایی شده (دراماتیزه شده) در میان خط رواییهاي نمایشیداوري و قضاوت، موضوع
 .نادر از سیمین بوده است
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 مقدمه
بعد از انقالب اسالمی، افزایش جمعیت، تحرك  ،اي اخیر و به طور خاصهدر دهه
نشینی همراه با تغییرات اساسی دیگر، نظام اجتماعی ایران را شهررشد  و اجتماعی

که شکل طبقات در جامعه کنونی ایران با چند دهه قبل به طوريبه ،دگرگون ساخته
). یکی از 1388 زي و رمضانی،لحاظ صوري و تقسیمات داخلی تغییر یافته است (فو

 این نمونه تغییرات، رشد طبقه متوسط و تغییرات طبقاتی و قشري جامعه ایرانی است. 
سبب شده است که  ،شودها ارائه میدر رسانه چهآنوجود شکاف میان واقعیت و 

ها از چگونگی و چرایی ارائه بازنمایی ،هاي بسیاري براي توصیف و تبیین نحوهتالش
اي به مفهومی بنیادین در امروزه بازنمایی رسانه ،خارج انجام شود. بنابراین جهان

مهم و محوري در تحلیل متون اي تبدیل شده است و نقشی مطالعات فرهنگی و رسانه
 کند.اي ایفا میرسانه

آکنده از جاذبه و دافعه  ماجرایی پرکشش و ،نسبت سینما و طبقه متوسط در ایران
کنندگان کاالهاي فرهنگی از جمله مصرفترین مهمایران از  در است. طبقه متوسط

نویسان و نامهبسیاري از فیلم ،آیند. از سوي دیگرهاي سینمایی به شمار میفیلم
 اند.خود از طبقه متوسط ،سازانفیلم

هاي فرهنگی و اجتماعی مردمان آن تواند بازتابی از ویژگیسینماي هر جامعه می
هاي موجود در ها و شخصیتروایت ،بنددکه بر پرده سینما نقش میباشد. تصاویري 

نماي جامعه نباشد الاقل تصویري دور و بیگانه با  فیلم سینمایی جامعه اگر آینه تمام
 بازنمایی و ساخت. است بازنمایی و ساخت عرصه سینما زندگی مردمان آن هم نیست.

 دوباره را آن جامعه دیگر هايگروه افراد که است طریق این از و...  و نقش جامعه، فرد،
 و فراگیر متنی عنوان به امروز، جهان در سینما. گذارندمی ظهور منصه به چندباره و

 سینمایی اثر در رمزگذار که است هاییداللت و معانی انتقال براي ايرسانه و گسترده
  .است داده قرار خود مخاطب براي را آن

 چون ابزاري داشتن با سینماگران و سینما که کرد بیان چنین توانمی قیقتح در
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 طریق این از و دارند اختیار در را مرجعهاي گروهترین مهم و بهترین از یکی، هنرپیشه
هاي کنونی تبدیل به نشانه متمایز و کنند. سینما در دههمی القا خود بیننده به را پیام

هاي نشانهبازتولید جهت خلق و  ابزاري اجتماعی و –ممتازي از تحوالت فرهنگی
 هیسودو ینقش ،یرسانه جمع کی نبه عنوا فرهنگی در دوران مدرن شده است. سینما

کند و یجامعه را به عنوان موضوع انتخاب م يهاتیواقع یکه از طرف یمعن نیدارد، به ا
ال حکند، یم هاتیاقدام به ساخت واقع ،خود گرید يکند و از سویم ییرا بازنما آن

سازند آید که سینماگران زندگی طبقه متوسط را در سینما چگونه میال پیش میؤاین س
 کنند.و بازنمایی می
شاید بهترین تصویري که از طبقه متوسط شهري در سینماي  ،هاي گذشتهدر سال
درباره «، »سوريچهارشنبه«فرهادي در سه فیلم  ایم، سینمایی است که اصغرایران دیده

 مناسباتشان ارائه کرده است.  و تاز این طبقه و مشکال »جدایی نادر از سیمین«و  »الی
تر جامعه و یکی از طبقات عمده آن یعنی این مقاله به منظور شناخت بهتر و دقیق

جدایی «فیلم تحلیل خود را بر مطالعه  ،شناسی سینماطبقه متوسط در چارچوب جامعه
 ،فیلماین هدف این است که ببینیم در  ،رواله پیشکند. در مقمتمرکز می »نادر از سیمین

در رهیافت مطالعات  پژوهششود. این چگونه بازنمایی می ،جدایی طبقه متوسط
 مقوله بازنمایی صورت گرفته است.  فرهنگی و با تأکید بر

 
 ضرورت و اهمیت تحقیق

 لیتحلو با روش  ییبازنما یۀپرداختن به موضوع طبقه متوسط با استفاده از نظر
 داشته باشد؛ تیضرورت و اهم ،از جهات متعدد تواندی، مشناسیو نشانه گفتمان

طبقه متوسط به عنوان یک طبقه «توجه به دو مقوله اصلی در این پژوهش یعنی  -
به خوبی  »سینما به عنوان یک رسانه گسترده و تأثیرگذار«و » رشدیافته در جامعه امروز

 ق است.بیانگر ضرورت انجام این تحقی
هر نظام  يگذاراستیس يعمل طبقه متوسط، برا يهازمیشناخت و درك مکان -
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 .است دیمف ،سینمادر رسانه خصوص به ،ايرسانه
مطالعه و سنجش دگرگونی در وضعیت و نقش طبقات موجود در جامعه به  -

ها، در عمده رسانه يهااز دغدغه یکیو  یعنوان یکی از موضوعات مهم علوم اجتماع
 .مواجهه با مخاطب است

 
 پیشینه تحقیق 

که البته هر  ،به صورت گذرا به چند پژوهش ن،یشیپ قاتیبر تحق يدر بخش مرور
 :شودمیکار قرابت دارد، اشاره این از  یکدام از جهات مختلف به قسمت

مرگ تدریجی «بازنمایی زندگی طبقه متوسط در سریال  )،1389اقبال خالدیان ( -
 :در ارتباطات، دانشکده صداوسیما قیارشد تحق ینامه کارشناسن، پایا»یک رؤیا

 يارسانه یزندگ یبه عبارت ایاز طبقه متوسط  رانیا ونیزیتلو تیروا یدر پ مقاله نیا
براي رسیدن به این هدف، به بررسی بازنمایی  است. ونیزیبه تلو ءطبقه متوسط با اتکا

پرداخته است. نتایج نشان  »رؤیامرگ تدریجی یک « زندگی طبقه متوسط در سریال
از زندگی طبقه متوسط ارائه شده  »مرگ تدریجی یک رؤیا«در سریال  چهآندهد، می

 در واقع مرگ تدریجی طبقه متوسط جدید است.  ،است
اي زندگی طبقه متوسط: مطالعه موردي بازنمایی رسانه)، 1389علی کاویانی( -

در ارتباطات، دانشکده  قیارشد تحق یکارشناسنامه ، پایان1374و 78روزنامه همشهري 
 :صداوسیما
، بررسی و اکتشاف عوامل عمده فراگفتمانی اعم از قدرت و این تحقیق هدف

دهی عوامل گفتمانی در زمینه طبقه متوسط در دوره پس از جنگ ایدئولوژي در شکل
صوصاً در است. این هدف را با بررسی ویژه روزنامه مهم و کثیراالنتشار همشهري (خ

 .شده استآن دوره) دنبال 
در چهار روزنامه نیویورك تایمز،  رانیا ییبازنما ،)1384( زادهيمهد ،محمددیس -

دانشکده علوم  ،ییدانشگاه عالمه طباطبا ،يولت، رساله دکترگاردین، لوموند و دي
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 :ارتباطات
شود مطرح می این فرضیه ،يگفتمان انتقاد لیدر این تحقیق با استفاده از روش تحل 

در چهار روزنامه  رانیا ییمنبع و چارچوب بازنما ،شناسیکه ایدئولوژي و گفتمان شرق
هاي انجام شده در این رساله ولت است. بررسینیویورك تایمز، گاردین، لوموند و دي

انجام شده است،  1384که در سال  قیتحق نی. ااست به تأیید این فرضیه منجر شده
حاضر فراهم کرده است که در  قیتحق يبرا ياگسترده يو نظر یلیامکانات تحل

 مشاهده است.  مختلف قابل يهاقسمت
فوق  اتقیبا تحق لیحاضر، هم از نظر نوع نمونه و هم از نظر روش تحل قیتحق

(مطبوعات) متمرکز است و با  مکتوبعمدتاً بر متون  زادهيمهد قیمتفاوت است. تحق
 (سینما) يریمتون تصو بر قیتحق نیاست. اما در ا فتهگفتمان صورت گر لیروش تحل

 یررسب ،گفتمان لیو تحل یشناسنشانهبا استفاده از دو روش فیلم و  شده استتمرکز 
 .شده است

 
 چارچوب نظري

باشد: نظریه بازنمایی با می هااله، تلفیقی از دو دسته از نظریهچارچوب نظري این مق
 هاي دوگانه استروس. تحلیل تقابلتأکید بر آراء استوارت هال و 

 نظریه بازنمایی
 این کهاین. اند) خارج جهان( واقعیت بیان میانجی و مجرا ،جمعی هايرسانه

 کنندمی ایجاد آن بیان براي امکاناتی چه و اندواقعیت بیان به قادر میزان چه تا هارسانه
 توجهی قابل بحث بیرون، انجه بیان در هاآن محتوایی و فرمی نواقص و موانع کنار در
 بیان براي »بازنمایی« واژه از هارسانه حوزه در. است زده دامن هارسانه حوزه در را

 .شودمی استفاده ،جهان از تصویري عرضه ايرسانه ویژگی
 هانشانه کارگیريبه طریق از معناسازي« را بازنمایی معموالً حوزه، این متفکران اکثر

 میلنر،( دانندمی »معنا انتقال هدف با دیگر چیز جاي به چیز یک از دهاستفا« و »مفاهیم و
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 آثار وامدار شدت به بازنمایی مفهوم امروزه). 164 ص ،1388 پناه،خالق از نقل به
 شده مبدل ايرسانه و فرهنگی مطالعات در بنیادین ايایده به و است هال استوارت

 سوسور و فوکو مانند متفکرانی هايدیدگاه زا هال، سوي از شده ارایه جدید نگاه. است
–نظري کارهاي آخرین از یکی در هال .است کرده استفاده بازنمایی نظریه بسط براي

 طرح و فرهنگ از نوینی بنديصورت ،»عمل و نظریه: بازنمایی« نام به خود تجربی
 بنديصورت این. است کشیده تصویر به را نظرش مد فرهنگی مدار از ايشدهتکمیل

 .است حاضر مقاله اصلی چارچوب شده، منجر بازنمایی روش –نظریه بازسازي به که
 برگرفته گفتمانی نگاه و سوسور آراي از منتج شناسینشانه دیدگاه از استفاده با هال

. است برساختی هايویژگی داراي بازنمایی که دهدمی نشان فوکو میشل هايدیدگاه از
 رسانۀ مثابه به زبان به نگاه خالل از هال استوارت رايب بازنمایی بودن برساختی
 فرهنگ، چرخه در آن وسیلۀ به معانی که گیردمی شکل فرهنگ چرخه در محوري
 .یابندمی چرخش و تولید

 در موفه و الکال فوکو، هايایده از ترکیبی هال، مدنظر شناسیروش در بازنمایی
 رویکرد منزلۀ به بارت شناسیشانهن با او هرچند است. گفتمان تحلیل روش باب
 را شناختینشانه مشهور نمونه چند کند،می آغاز بازنمایی مطالعه براي شناختیروش

 ترکیب شناسی،نشانه پس در مستتر شناسیروش از چارچوبی در و کندمی بازخوانی
  .کندمی آشکار را آن در موجود شناختیروش –نظري دوگانۀ
 محدود زبان به را بازنمایی ،شناسینشانه روش که است دمعتق هال استوارت اما
 دلیل به شناسینشانه روش از هال. کندمی خلق ایستا و بسته نظامی آن، از و سازدمی
 تحلیل سوي به روش این از و کندمی انتقاد نامدمی زبان مرکز از سوژه خروج چهآن

 هجرت گشاید،می »قدرت و دانش تردامنه پهن قضایاي« حضور براي را راه که گفتمان
 .کندمی

 بنديجمع گونهاین است، مدنظر مقاله این در بازنمایی نظریه از که چهآن توانمی
 انعکاسی، رویکرد( بازنمایی در موجود شناختیروش نظري رویکرد سه میان از: کرد
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 هال رمدنظ که گونههمان حاضر مقاله ،)گرایانهبرساخت رویکرد و عامدانه رویکرد
 خود تالش و گزیندبرمی را سوم رویکرد هال،. است برساختی رویکرد بر مبتنی -است
 – نظریه زمانهم پرورش در سعی سو یک از سازد،می چندگانه یک پرورش صرف را

 بارت، شناسینشانه سوسور، شناسیزبان سوي به دلیل همین به و دارد بازنمایی روش
 – نظري هايدوگانه از ترکیبی همگی که رودمی فوکو پژوهیگفتمان و دریدا واسازي
 اجازه او به هادوگانه همین دیگر سوي از دارند، مستتر خود در را شناختیروش
 رویکرد سوي به و بگذارد کنار ترساده را نخست رویکرد دو که دهندمی

 .نماید عزیمت گرایانهبرساخت
 قدرت روابط بازنمایی اي،رسانه محتواي بازنمایی، و گفتمان نسبت به توجه با
. نیست طرفبی و خنثی معناسازيِ اي،رسانه بازنمایی بنابراین،. است جهان در نابرابر
 بازنمایی ،منظر آن از که دارد ايایدئولوژي و گفتمان در ریشه بازنمایی، هرگونه که چرا

 .گیردمی صورت
 هاي دوگانه استروستحلیل تقابل

کارگیري روشی است نزد ساختارگرایان، به ،تحلیل روایت هاي مرسوم دراز روش
اي که داستان هاي دوگانهیعنی توجه به تقابل ،استرواس شناسایی کردکه اولین بار لوي

گانه هم هاي دویی یک اثر سینمایی توجه به تقابلبرند. در تحلیل روارا جلو می
تحلیل ایدئولوژي متن به ما  کند و هم در تجزیه ومحتواي پنهان فیلم را آشکار می

که در کتاب فیلم به عنوان عمل  ،»در جستجوي سوزان«کند. کار ترنر بر فیلم کمک می
اي از کشف مجموعه از طریق بازنمایی واقعیت نحوه ،را آورده است اجتماعی آن

 دهد.نشان می را هاي دوتایی در ساختار روایی فیلمتقابل
اه طبقه متوسط در سینماي ایران و همچنین شناخت براي مطالعۀ جایگ مقاله،این 

جدایی نادر از «ایدئولوژي نسبت به طبقه متوسط، به بررسی تصویر این طبقه در فیلم 
 .ه استپرداخت» سیمین

 مفهوم طبقه متوسط
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از مارکس تا وبر،  .توان تعاریف بسیاري را جستجو کردبراي طبقه متوسط می
این طبقه و اصوالً جامعه طبقاتی ارائه  ف متفاوتی را ازاند تعاریو... کوشیده بوردیو

تأیید از طبقه متوسط همان طبقه اجتماعی، فرهنگی و  کنند. اما تعریف همگانی و مورد
گیر از کمیت طبقاتی جامعه را درصدي مهم و چشم ،اقتصادي است که در جامعه مدرن

ه طبقه فرودست یا کارگر این طبقه از دید درآمدي ب گیرد. شاید بخشی ازدر برمی
 ها و هنجارهاي رفتاري رسمیاما از دید فرهنگی و توجه به ارزش ،جامعه نزدیک باشد

همین طبقه  ،داند. با این وجودخود را به طبقه فرادست جامعه نزدیک می ،و عرفی
دست/ وزیرگروه طبقه متوسط فرادست/ باال و طبقه متوسط فر توان به دومتوسط را می

از طبقه متوسط را  یباال که بخش مهم /بندي کرد. در طبقه متوسط فرادستدستهپایین 
هاي علمی وآموزش عالی گیرد، بیشتر مردمان از درجهدر یک جامعه شهري در برمی

توان در میان آنها مدیران، مهندسان و هنرمندان، روشنفکران و ... را مند هستند و میبهره
توانند زندگی خود را با هنجارهاي اقتصادي رآمدي نیز میکسانی که از دید د ،پیدا کرد

توان کارمندان، معلمان و هماهنگ کنند. از سویی در طبقه متوسط فرودست پایین می
پرستاران را پیدا کرد که شاید آنها نیز همانند مردمان طبقه متوسط فرادست/ باال از دید 

تر اي پایینرفتن سطح درآمدشان در مرتبهاما با در نظر گ ،اي باال باشندتحصیل در مرتبه
ترهستند. در کل طبقه متوسط از دست جامعه نزدیکوجاي گیرند و به طبقه کارگر و فر

هاي سیاسی و اجتماعی در جایگاهی باالتر از طبقه فرادست پرداخت به نگرش گاهدید
 .) 29، 1392گیرد (نوري پرتو،می و فرودست جامعه جاي

هایی همچون میزان رو با مالكه متوسط جدید، در مقاله پیشطبق ،بر این اساس
تحصیالت، سبک زندگی، شغل، میزان درآمد، نوع مسکن و اتومبیل و داشتن وسایل 

 شود.مدرن زندگی سنجیده می
 طبقه متوسط و سینماي ایران
از طبقه متوسط ارائه داده  یمتفاوت یبازنمای هايشیوه ،سینماي ایران در چند برهه

معطوف به کارمندان دولتی از جمله  ،قهبنگاه عمومی به این ط 60ست. در دهه ا
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این میان تنها  معلمان، کارمندان بانک و.... بود که داراي مشکالت خانوادگی بودند. در
) 1369(بهروز افخمی، »عروس«و  )1368( داریوش مهرجویی، »هامون«فیلم 
  .اندهایی در این زمینه ارائه دادهتفاوت

کوشد خود را با اي که میبا طبقه متوسط سنتی مواجه شدیم. طبقه 70در دهه 
)، 1375(مهرجویی،  »لیال«)، و 1371(مهرجویی،  »سارا«هاي مدرنیته موافق کند. فیلم

 اند.از این دسته )1377(فریدون جیرانی،  »قرمز«
اصغر «هاي مخود را نمایان کرد که فیل 1380طبقه متوسط جدید نیز بیشتر در دهه 

نمایانگر بارز آن است. اصغر فرهادي کوشیده است تعریف خود را در  »فرهادي
این  »جدایی نادر از سیمین«هاي مختلفی از طبقه متوسط ارائه کند. در فیلم شکل

سازي به شود و بافتست/ فرادست تبیین میبندي میان فرودبازنمایی از طریق قطب
 سازد. هاي فرهنگی و اعتقادي بیشتر خود را نمایان میرمایهمدد این تقابل با تکیه بر س

هاي گذشته شاید بهترین تصویري که از طبقه متوسط شهري در سینماي در سال
درباره «، »سوريچهارشنبه«ایم، سینمایی است که اصغر فرهادي در سه فیلم ایران دیده

مناسباتشان ارائه  ها ومعضل ها واز این طبقه و مشکل »جدایی نادر از سیمین«و  »الی
 کرده است.

 
 خالصه داستان فیلم

اصغر فرهادي است که  عنوان آخرین کار ارزنده) 1389» (جدایی نادر از سیمین«
مدت زمان این فیلم  تهیه کنندگی، نویسندگی و کارگردانی آن را خود برعهده دارد.

 دقیقه است. 122
از کشور به دلیل اعتقاد به پرورش  سیمین (لیال حاتمی) قصد مهاجرت به خارج

دخترش ترمه (سارینا فرهادي) در شرایط بهتر را دارد. اما شوهرش نادر (پیمان معادي) 
به خاطر نگهداري از پدر مبتال به آلزایمرش (علی اصغر شهبازي) با ترك ایران مخالف 

دهد نمی کند ولی نادر در عین مخالف با طالق، اجازهاست. سیمین تقاضاي طالق می
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کند و به خانه پدرش او ترمه را با خود به خارج ببرد. سیمین، نادر و ترمه را ترك می
شود تا مراقب پدر نادر باشد، اما رود. در غیاب او، راضیه (ساره بیات) استخدام میمی

خواهد به جاي او شوهرش بیند پیرمرد اختیار ادرارش را ندارد، از نادر میوقتی می
حسینی) براي این کار بیاید، به شرط این که از جریان کار او اطالع  حجت (شهاب

گذارد، ولی حجت به دلیل مشکالت مربوط به نیابد. حجت با نادر قرار می
یابد. همان تواند سرکار بیاید و دوباره راضیه جایش حضور میهایش، نمیبدهکاري

و راضیه او را وسط خیابان که  رودپرتی به بیرون خانه میپدر نادر از روي حواس ،روز
کند. فرداي آن روز نادر موقع برگشت به خانه، پدرش را تنها و سرگردان است پیدا می

گردد، نادر از روي بیند و وقتی راضیه برمیهوش میدست بسته به تخت و بی
دهد کند. شب سیمین به نادر اطالع میدهد و اخراجش میعصبانیت به بیرون هلش می

شود جنینش روند، معلوم میدر بیمارستان بستري است و وقتی به مالقاتش می راضیه
در اثر ضربه سقط شده است. حجت که تازه خبردار شده همسرش در منزل نادر کار 

کند. نادر از بارداري راضیه اش شکایت میکرده، از نادر به دادگاه بابت قتل بچهمی
وري او را هل نداده که باعث افتادن و سقط شود طکند و مدعی میخبري میاظهار بی

دهد، اما جنینش شود. معلم ترمه، خانم قهرایی (مریال زارعی) به نفع نادر شهادت می
کند. سیمین و ترمه را هم تهدید می حجت ضمن ایجاد مزاحمت براي قهرایی، تلویحاً

زیت پزشک شود روزي که راضیه منزل را ترك کرده بود به قصد وینادر خبردار می
خواهد نشانی پزشکی را که او به راضیه داده بود در بوده و تلفنی از قهرایی می

شود که او کند متوجه میاختیارش قرار دهد. ترمه از تلفنی که نادر به قهرایی می
برخالف ادعایش، از بارداري راضیه آگاه بوده است. قهرایی نیز شهادتش به نفع نادر را 

ترس آسیب دیدن ترمه، به حجت پیشنهاد دریافت  زیرد. سیمین اگاز دادگاه پس می
هایش را هم بپردازد و در دهد که بتواند با آن بدهیپانزده میلیون تومان بابت دیه می

پرداخت این  ،خاطر ترمهه ازاي آن از شکایتش صرف نظر کند. نادر برخالف میلش، ب
اي است سقط جنینش به دلیل سانحهگوید ممکن پذیرد. راضیه به سیمین میپول را می
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باشد و براي همین، او که زنی  ،خیابانی در همان روز خروج پدر نادر از منزل بوده
چیزي به نادر  ،داند. سیمین از این موضوعمومن است گرفتن پول از آنها را حرام می

اگر خواهد شود. نادر در جلسه از راضیه میگوید و جلسه حل اختالف برگزار مینمی
معتقد است او باعث قتل بچه اش شده، در حضور ترمه دست روي قرآن بگذارد  واقعاً

ماند. نتیجه میشود و بیند و جلسه متشنج میکو قسم بخورد. راضیه از قسم امتناع می
در  مدتی بعد که گویا پدر نادر هم فوت کرده، موضوع طالق نادر و سیمین مجدداً

یک از والدینش خواهد با کداماختیار این را که ترمه می شود، نادردادگاه مطرح می
گذارد، اما ترمه از اعالم تصمیمش در حضور آن دو زندگی کند، به عهده خودش می

 مانند.منتظر جواب ترمه باقی می ،معذب است. سیمین و نادر در راهروي دادگاه
 

 روش تحقیق
دهد.  هئمدنظر ارا ي سینمااهاز متن رسان یفیک یلیبر آن است که تحل تحقیق نیا
 يمطمئن برا یتالش ،چندگانه يهاروش يریکارگبهاند. یچندروش یفیک يهالیتحل

 دقت، شیافزا يبرا يمورد مطالعه و راهبرد يهادهیاز پد قیعم یفهم يریگشکل
 ياساس و با توجه به الگو نیار است. ب عهغنا و عمق مطال ،یدگیچیپ د،یوسعت د

 شده است: هیدر دو سطح ارا يریمتون تصو لیتحل يبرا ریز يندبصورت ،سکیف
شود. در سطح اول یاستفاده م یشناسنشانه یبیترک يدر سطح اول از الگو

 نیسازنده ا یکیو تکن یشود که به رمزگان فنیابتدا مفهوم سازه استفاده م ی،شناسنشانه
 اتمفهوم امکان نیاست. ا يردوو کا یسلب ياز الگو یمفهوم بخش نیپردازد. ایمتون م
. ستین یجامع لیتحل اما ابزار ،کندیفراهم متصویري متون  لیتحل يبرا یمناسب یروش
 یشناسو نشانه ییرواي از الگو ی،شناستر از روش نشانهجامع ییبه الگو دنیرس يبرا

 .آوردیفراهم م يریمتون تصو لیتحل دری شود که امکان قابل توجهیبارت استفاده م
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 گیريجامعه آماري و روش نمونه

که  هاي مرتبط با موضوع طبقه متوسطفیلمجامعه آماري این پژوهش شامل تمامی 
 باشد.اند، میدر سینماي بعد از انقالب اسالمی ساخته شده

هاي کیفی و بعضاً آزمایشگاهی، از آن رو که تحقیق ژرفانگر است و در پژوهش
هاي تفسیري عمیق دخیل ن، به دنبال کشف مکانیسمخواهان تعمیم نیست، و بیش از آ

هاي انسانی است، کفایت موارد آزمودنی بر حسب ضابطه عدم دستیابی به نتایج در کنش
اي پژوهش مربوط هاي زمانی و بودجهتازه در اثر تکرار مشاهده و همچنین محدودیت

تبط بودن موردها با مر«شود. به زعم فلیک، تأکید در این نوع مشاهدات، بیشتر بر می
 ).141:1387ک،ی(فل خواهد بود »بودن موردها نایو نه نما قیتحق

و در آن،  است استفاده شدهگیري نظري (هدفمند غیرتصادفی) روش نمونه بنابراین
است و  1انتخاب شده است. واحد تحلیل صحنه» جدایی نادر از سیمین« فیلم سینمایی

اند. اند که در ارتباط با طبقه متوسط بودهار گرفتههایی مورد تحلیل و بررسی قرصحنه
هم که از طریق  واحدي از یک فیلم است که مرکب از تعدادي نماي وابسته به«صحنه 

 ). 233: 1369(اي. بیو، » انداي دراماتیک به یکدیگر پیوند خوردهلوکیشن یا حادثه
 
 هاي تحقیقیافته

دو خانواده و در حقیقت دو طبقه متمایز در فیلم جدایی نادر از سیمین ما شاهد 
 ؛هستیم: خانواده نادر و خانواده حجت

الف) خانواده نادر شامل، نادر، سیمین، ترمه و پدربزرگ (پدر نادر) است. نادر 
 –یک آپارتمان  –کارمند بانکی که ظاهراً در خانه پدرش  روکرات،وفردي است ب
مین، همسر نادر معلم زبان است و دارد. سی 206کند. او خودروي پژو زندگی می

شخصیتی است مستقل، نوگرا ، فعال، فردگرا و با سرمایه فرهنگی باال. براي خودش 
ساله کالس اول راهنمایی  11دانش آموز  ،نوازد. ترمه دختر خانوادهکند، پیانو میکار می

                                                      
1 Scene 



 139 / ط در سینماي ایرانبازنمایی زندگی طبقه متوس

 

ن و است که معلم خصوصی دارد. پدربزرگ نیز در خانواده نادر موجودي است ناتوا
گونه مبتال به بیماري آلزایمر. به طورکلی خانواده نادر سبک زندگی مدرن و فراغت

کنند. آنان همچنان به لحاظ منزلت و هاي خارجی استفاده میدارند. از ماهواره و رسانه
بندي شأن اجتماعی، جایگاه مناسبی متناسب با شغل نادر و سیمین دارند. به عنوان جمع

شود. شناختی فهم میبخش فیلم که در چارچوبی جامعهایزاي تمهو مبتنی بر دال
 هاي متعلق به طبقه متوسط (جدید) دانست. توان خانواده نادر را در خانوادهمی

ب) خانواده حجت شامل حجت، راضیه، سمیه و اعظم( خواهر حجت) است. 
 اندرا خوردهپولش کرده، کفاشی کار می آالیش که قبالً درحجت فردي است ساده و بی

موتورش است  ،گردد. وسیله نقلیه حجتو بضاعت مالی چندانی ندارد و دنبال کار می
کوچکی دارد. حجت مشکالت مالی عدیده و طلبکاران بسیار دارد که  خانه محقر و و

اند. همین امر در فیلم باعث شده تا براي دریافت طلبشان در خانه او صف کشیده
است براي کمک مالی به حجت در پی شغل بگردد. براساس دار راضیه که زنی خانه
توان هاي طبقات بیان شد میدر مقدمه این نوشتار و شاخص چهآنرمزگان این فیلم و 

 ).1392،51پور،خانواده حجت را نمود طبقه فرودست در مضیقه دانست (حسن
ها هایی است که هم شخصیتحاکمیت سوءتفاهم ،هاي اصغر فرهاديجوهره فیلم
زده و ذهنی تماشاگر را هاي شتابدهد و هم قضاوتهاي بغرنج قرار میرا در موقعیت
کشد. فرهادي با اتخاذ استراتژي گفتن تنها بخشی از حقیقت و در ادامه به چالش می

هاي قصه را به چکانی، آدماین حقیقت قراردادي به صورت قطرهاي از افشاي ابعاد تازه
کند. فرازهاي داستانی هاي ناصواب وادار میطب را به قضاوتهاي غلط و مخاواکنش

گذاري هاي گوناگون حقیقت پایهسینماي فرهادي بر همین فاش شدن تدریجی بخش
 کوشد از این طریق مفهوم پیچیدگی واقعیت را القاء کند. ساز میشده است. فیلم

ایی در . طالق یا جدروشن است: طالق و دروغ جدایی رمزگان مسلط فیلم
کند، از فیلمی به فیلم دیگر تغییر می چهآنهاي اصغر فرهادي اهمیت خاصی دارد. فیلم

گذاري یا پنهان شدن آن توسط دیگر مسائل است. در فیلم شیوه مطرح شدن، ارزش
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کشد که براي درخواست بندي فیلم زوجی را به تصویر میجدایی نادر از سیمین، عنوان
دهد که اند. سکانس پایانی بازگشت به دادگاه را نشان میدهطالق در دادگاه حاضر ش

بایست مسأله حضانت فرزند را حل و فصل در آن قاضی با طالق موافقت کرده و می
 کند. 

هاي اخیر پراهمیت هم مسئله دروغ و هم مسئله جدایی در جامعه ایران در سال
بلکه درست به این  ،اندتهنه به این دلیل که مسائل در سطح فردي اوج گرف ؛شده است

 در واقع فیلم اند.اند و از سطح فردي خارج شدهدلیل که به مسائلی اجتماعی بدل شده
رو دارد. از ایندر بطن خود از نوعی جدایی و انشقاق درون جامعه پرده برمی جدایی

سیمین جدایی بین نادر و سیمین باشد بلکه جدایی نادر و  تواند صرفاًاین جدایی نمی
این  کند.تر درون جامعه را در سطح ثانویه بازنمایی میدر سطح اولیه، جدایی عمیق

جامعه (در طول چند دهه تر شدن هاي آن به مدرنجدایی دو جنبه دارد. برخی از سویه
و گوید هاي موجود در جامعه سخن میکنواختییگردد. در اینجا فیلم از نامیگذشته) بر

کند. دنیاي نادر از اي به ظاهر واحد را گوشزد میدر دل جامعه وجود دنیاهاي کثیر
دنیاي سیمین و دنیاي حجت و راضیه از دنیاي نادر و سیمین. سویه دوم به انشقاق 

چرا که  ،هایی که از گفت و گو با یکدیگر ناتوانندشکننده جامعه اشاره دارد. دنیاي آدم
هایی که طرف مقابل را به رسمیت دانند، دنیاي آدمخود را معیار حقیقت می

 شناسند.نمی
کند بلکه ثابت می ،ایران اشاره دارد فیلم جدایی نه تنها به شرایط دشوار طالق در

داري از پدر بیماري دچار آلزایمر تنها یکی از دالیل نادر براي عدم ترك ایران و تن نگه
اه پوشیدن نادر و سیمین و سی ،به جدایی است. در حالی که در نماي پایانی فیلم دادن

 اند. چنان مصمم به طالقترمه در دادگاه داللت از مرگ پدر دارد، اما سیمین و نادر هم
ه الی) (چهارشنبه سوري و دربار فیلم جدایی مضمونی شبیه به دو فیلم قبلی فرهادي

 ،بلیاما برخالف دو فیلم ق .شودهاي طبقه متوسط پرداخته میبه ویژگی ،آن دارد و در
طبقه پایین هم در کنار طبقه متوسط نقش پررنگی دارد و داستان فیلم بر مبناي 
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بینیم که اي از دادگاه را میصحنه ،رود. در ابتداي فیلمهاي هریک از آنان جلو میکنش
اما نادر  ،اند. سیمین تصمیم گرفته از ایران برودنادر و سیمین براي جدایی اقدام کرده

داند که دچار آلزایمر است. دلیل او دلیل این کار را وجود پدرش می کند وامتناع می
اما دلیل سیمین نیز براي  .دهدکند و به امتناع او مشروعیت میبراي ما عقالنی جلوه می

کند. سیمین فقط در شود و مشروعیت پیدا میخروج از ایران در ادامه فیلم مشخص می
به همین  اینجا بزرگ شود و ادامه فیلم دقیقاً امخواهم بچهگوید من نمیدادگاه می

هایی چه ویژگی ،هاي این فضا چیست؟ ساختارهاي جامعه ایرانیپردازد که ویژگیمی
 دارد؟

کارمند  نادر و سیمین را با نمادهایی مثل داشتن دو ماشین شخصی، داشتن پیانو،
ي نگهداري از پدر بانک و معلم زبان بودن، شجریان گوش دادن و استخدام کارگر برا

ترین ر فیلم نماد سرسختد ،نادر یابیم. طبقهنادر، متعلق به طبقه متوسط شهري می
در حالی خبر داشته است.  ،اطالع بودهدعی است از باردار بودن راضیه بیم او آنهاست.

گفت آورد که اگر راستش را میدلیل را مید شووقتی دروغ او نزد دخترش هم فاش می
شد و او که فکر پدر و دخترش است از گفتن حقیقت امتناع کرده ه حبس میمحکوم ب

گوید و خودش هم به قاضی دروغ می ،ثیر این استداللأدختر تحت ت است. دقیقاً
تلفن دکتر زنان را از معلم او گرفته  ،گوید که او به پدرش گفته است که راضیهمی

اي است که منفعت هر دو را گونهت بهاست. دلیلی که نادر براي دخترش ارائه کرده اس
 کند.دختر را تشویق به دروغ گفتن می ،شمول کردن منافعدهد و همین جهانپوشش می

این متن گنجانیده شده،  هاي تمایزبخش غیرروایی و رمزگانی که دردال در شناسایی
رند. در توان گفت خانواده نادر رفتاري غیر مذهبی و عرفی در مواجهه با مسائل دامی

هاي دینی و مذهبی کاربرد نداشته و به جاي آن مفاهیم دال ،رفتار و گفتار این خانواده
فیلم در  (به طور مثال در سکانسی از روداي مانند انسانیت به کار میعام و عرفی شده

تو اگه ریگی به کفشت نیست واسه «گوید: پاسخ به حجت که می اتاق بازپرس، نادر در
گوید: می »دو بدو اومدي بیمارستان که مثالً ببینی زن من چش شده؟چی اون شب ب
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 ).»مرد حسابی من از روي انسانیت بلند شدم آمدم بیمارستان«
بینیم و این هیچ رمز دینی یا نشانه مذهبی نمی ،در فیلم و در محدوده خانه نادر

دگی روزمره مقوله در طبقه متوسط بازنمایی شده به حاشیه رانده شده و از متن زن
فردي  حجت تعصب دینی و سنتی شدیدي دارد. او ،فاصله گرفته است. اما در آن سو

است غیرتی که عقاید دینی و مذهبی باالیی در او وجود دارد. راضیه همسر حجت نیز 
دینی قوي. عقاید دینی او گاه موانعی  -عقاید مذهبی فردي است با پوشش چادر و

آورد. او نگران است که مبادا تمیز کردن پدر ه وجود میخانه ب ذهنی را براي کار در
هاي دینی نادر گناه باشد، به نجس و غیرنجس و حالل و حرام دینی توجه دارد و سوال

گناهی خود ید بییشده و تأپرسد و براي احقاق حق تضییعخود را از مراجع مذهبی می
 خورد. می »قسم« 

شود، نادر و سیمین که نماینده م تکرار میچندپارگی طبقه متوسط در این فیلم ه
خواهند از هم جدا شوند. این طبقه هستند از همان آغاز فیلم با هم مشکل دارند و می
آید نظر آنها از یکدیگر همچنین در جریان مشکلی هم که درباره راضیه پیش می

 متفاوت است. 
اي است که باید سألهمترین مهم ،دیگري مایز میان خود وتیابی، در جریان هویت

). نتیجه تمایز میان خود و دیگري ایجاد 102 ،1384 حل شود (اباذري و میالنی،
). در جدایی نادر از 1388 (گیویان و سروري،مرزهاي هویتی جهان اجتماعی است 

هاي آنها از قبیل زندگی کارمندي شود. تفاوتتر میمشخص ،سیمین مرز بین دو طبقه
 است در مقابل زندگی کارگري و عقاید سنتی است. نادر فرديو سبک زندگی مدرن 

کند. نمونه این که هر چیزي گفت قبول نمی کند و هربر تشخیص خود عمل می که بنا
بینیم که معتقد است پرسد میاي از فیلم که از دخترش درس میرفتار او را در صحنه

ند و باید درست آنها را هاي ذکر شده براي کلمات عربی کتاب، فارسی نیستمعادل
در مقابل این خودمحوري  بنویسد نه چیز غلطی را که در کتاب نوشته شده است. دقیقاً

بینیم که در شرایط سختی که پیرمرد نیاز به به نظر مرجع را از راضیه می ءتفکر اتکا
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کند و با شستشو و تمیزي دارد راضیه به تشخیص خود مبنی بر اضطرار شرایط اتکا نمی
گیرد تا از او کسب تکلیف کند. دفترچه تلفنی که شماره دفتر مرجع تقلیدش تماس می

تکاي ادهنده نشانهمیشه دم دستش است که  ،تلفن مرجع تقلید در آن نوشته شده است
دینی است. همین تشخیص در آخر فیلم منجر به  عقل این طبقه به تشخیص مراجع

کند. این عدم تشخیص و استدالل که قوه  شود تا نادر از آن سودجوییموقعیتی می
برد، منتسب به دین و احکام اسالمی نشان داده شده ال میؤتعقل این افراد را زیر س

(درحالی  خورداست. راضیه براي اثبات حرفش و رفع اتهام دزدي از او مدام قسم می
هاي او اعتنایی کدام از قسمآورد). اما نادر به هیچکه نادر براي اثبات حرفش دلیل می

بینیم که همین نادر که هیچ کند. در پایان فیلم میکند و او را از خانه بیرون مینمی
زمانی که دیگر مجبور به پرداخت  ،اعتنایی و اتکایی به اعتقادات مذهبی راضیه ندارد

یابد تا به آن چنگ بزند و به کمک آن از پرداخت دیه شده است تنها ریسمانی که می
نه خالی کند، همین اعتقادات مذهبی راضیه است. نادر پرداخت دیه را مشروط دیه شا

کند و با جمالتی مثل شما انسان معتقدي هستید به قسم خوردن راضیه به قرآن می
طبق نظر مرجع تقلیدش  ،راضیه از ترس مال حرام کند تا نهایتاًراضیه را دچار تزلزل می

کند و نادر با چنین تقلبی از پرداخت دیه شانه یاز قسم خوردن امتناع م، و عقوبت آن
کند به دلیل ترس از عقوبت آن، در حالی که کند. راضیه از دروغ پرهیز میخالی می

گوید. دهد دروغ مینادر با نگرش خاص خود و تشخیص خود که کار درستی انجام می
از چیزي که اش می شود در حالی راست راضیه او را دروغ و تقلب او سبب رهایی

گذارد. راضیه و شوهرش براي رسیدن به حقشان از طرف نصیب میشاید حقش بود بی
در کارگاه کفاشی که در شوند. مثال حجت از پایمال شدن حقش قانون هم حمایت نمی

حمایتی از آنها  ،چیز براي او نداشت در کنار وضعیت فعلی آنها که قانوننهایت هیچ
 ،ه ایران، قانون کارکردي ندارددهد که در ساختار جامعمی نکرده است به خوبی نشان

خصوص براي اثبات حقوق طبقه پایین جامعه، در مقابل مناسبات بوروکراتیک به
هاي دو گروه طبقه تفاوت شود.دستگاه قضایی کشور به نفع طبقه متوسط تمام می
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 ذکر شده است. 1متوسط، در فیلم در جدول 

 »جدایی نادر از سیمین«گروه طبقه متوسط، در فیلم هاي دو : تفاوت1دول ج

 طبقه متوسط پایین/ فرودست طبقه متوسط باال/ فرادست
 زندگی کارگري زندگی کارمندي

 سبک زندگی مذهبی و سنتی سبک زندگی روشنفکرانه و مدرن
 اتکاء به تشخیص مرجع تقلید اتکاء به قوه تعقل و تشخیص خود

 ردخوقسم می آورددلیل می
 شودمتهم می زندکند/ اتهام میشک می

 متواضع متوقع
 گویدبه دلیل از ترس از عقوبت، دروغ نمی گویدبا استدالل دروغ می

اي درگیر بحران نشان داده شد که دچار چندپارگی و طبقه ،در فیلم، طبقه متوسط
دهد اجازه میاختالف در درون خود است. همچنین در فیلم این طبقه به راحتی به خود 

شود و یا خالف آن که به دیگري خود یعنی طبقه پایین شک کند، شکی که یا ثابت نمی
  شود.ثابت می

این طبقه متوسط است  ،شود. در پایان فیلمایدئولوژي فیلم در پایان آن مشخص می
 شود. در جدایی نادر از سیمین، وقتی آنها پس از امتناع راضیه از قسم بهکه محکوم می

آیند با شیشه شکسته قرآن و دعواي حجت با او و ترك منزل، از خانه آنها بیرون می
نشانه ادامه داشتن  ،شوند که حجت آنرا شکسته است و اینماشین خود مواجه می

نادر و سیمین را مجدداً در  ،هاست، همچنین در آخرین صحنه فیلمماجرا و اختالف
ترشان براي زندگی نزد یکی از آن دو هستند، بینیم که منتظر انتخاب دخدادگاه می

 فهمیم که مشکل نادر و سیمین نیز حل نشده است.می
گر است که اما محکوم شدن طبقه متوسط در فیلم فقط نزد ما به عنوان نظاره

اند خود را از مهلکه نجات شود. در فیلم آنها به هر قیمتی توانستهتشخیص داده می
رداخت دیه به حجت و راضیه خالص کرده است. همه اینها دهند، نادر خود را از پ

نشانه این است که ساختارهاي جامعه ایران فرصت این قبیل شانه خالی کردن از 
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ها خود افراد طبقه پایین به این دهد و خیلی وقتمسئولیت کار خود را به افرادش می
 دهند. ها مجال بروز میفرصت

بافت مناسبی براي کاربرد زبان شکل گیرد (همانند  کنداین نگاه دراماتیزه کمک می
فیلم درباره الی). حال با توجه به مشخص شدن وضعیت طبقاتی میانی و فرودست باید 

این فیلم با قرار  ها دردهد. شخصیتدید کارکرد زبان در این بافت چگونه رخ می
ن معناي خود را زنند. زباگرفتن در حوزه گفتگویی درست به نوعی کنش دراماتیک می

 ).8، ص1386کند (ابراهیمی ،در کنش و کاربرد پیدا می
 
 گیرينتیجه

 ارایه که چهآن و شوندمی رد متفاوتی هايصافی و فیلترها از ايرسانه متون تمامی
 و شکاف این در. هستند فاصله داراي است، حادث خارج جهان در چهآن با دهندمی

 بیان از را هاآن و گیردمی شکل سوگیرانه ال نظرهاياعم از بسیاري که است فاصله
 بررسی متون تحلیل از چهآن نکات، این مبناي بر. کنندمی دور خود موضوع رئالیستی

 و اغماض با همراه تأملی قابل شکل به جدید متوسط طبقه که است این آید،برمی شده
 آمده دستبه نتایج. تاس شده کشیده تصویر به ايرسانه بنديچارچوب و گیريجهت

 فیلم که کلی تصویري به توانمی نخست قدم در دهدمی نشان هاصحنه تحلیل از
 مثابۀ جدید به متوسط طبقه و »ما« مثابۀ به سنتی متوسط طبقه از »جدایی نادر از سیمین«
 متوسط طبقه ،نابرابر بازي یک در آن، در که تصویري. پرداخت کنند،می ارایه »دیگري«

 .یابند تدوام قدرت و ایدئولوژي مرگ، این خالل از تا شود کشته باید دجدی
ها و هاي مختلف، صفتها اشاره شد، در صحنهطور که در بخش یافتههمان
» ما«ساز و سازندگان آن به حیطه هایی براي طبقه متوسط سنتی که از نگاه فیلمقابلیت

اند و به کسانی که از این اردوگاه بیرون هایی برايتعلق دارند در مقابلِ صفات و قابلیت
 تعلق دارند، در نظر گرفته شده است.» دیگري«طبقه متوسط جدید یا 

دهد که بازنمایی و تحلیل متنی و محتوایی فیلم جدایی نادر از سیمین نشان می
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برساخت دیگري در این اثر مبتنی بر مکانیسم تفاوت است و گسل طبقاتی در موضوع 
دهد. در واقع تمایز هاي مذهبی، دینی و اعتقادي خود را نشان مییبنديتعلقات، پا

 اعتقادي، دینی و اخالقی مبناي بر ساخت دیگري در جدایی نادر ازسیمین است.
بندي میان در فیلم جدایی نادر از سیمین بازنمایی طبقه متوسط از طریق قطب

هاي تقابل با تکیه بر سرمایه سازي به مدد اینشود و بافتفرودست/ فرادست تبیین می
سازد. طبقه فرودست خود را به لحاظ ذهنی و فرهنگی و اعتقادي خود را نمایان می

کند بیند و سعی میهاي طبقه فرادست میها و ارزشاي زیاد با آرمانعینی در فاصله
اعتقادات آنها را به چالش بکشد. از دیدگاه تماتیک، دروغ، خیانت، پنهان کاري، 

هایی دراماتیزه (نمایشی شده) در میان خط داوري، داوري و قضاوت، موضوعیشپ
 هاي فیلم جدایی بوده است. روایی

هاي اخالقی مانند شک، تردید، بدبینی، دروغ، پنهان کاري و ... اخالقیات و ارزش
از موضوعات دیگري است که طبقه متوسط بر اساس آن بازنمایی شده است. در فیلم 

هاي ادر از سیمین، اخالقیات و درگیري و کشمکش این طبقه در مورد ارزشجدایی ن
دهد. زیرا ما در اخالقی، به تم اصلی فیلم تبدیل شده و محور اصلی آن را شکل می

 کاري و شک و تردیدهاي این طبقه مواجه هستیم. سراسر فیلم با دروغ و پنهان
ه این موضوع تنها به چند نشانه مانند ها نیز، پایبندي نادر باز نظر پایبندي به سنت

اش به موسیقی سنتی ها) و عالقهعالقه او به پدرش (به عنوان نمادي از سنت
هاي شجریان) محدود شده است. در واقع بررسی انجام شده نشان داده است که (آهنگ

نیته در فیلم جدایی نادر از سیمین بیشتر از آن که شاهد تقابل بین دو مقوله سنت و مدر
باشیم، شاهد سازگاري و در کنار هم قرار گرفتن آنها هستیم، در فیلم جدایی نادر از 

 بینیم.هایی مانند ماهواره و کامپیوتر را میسیمین حضور پررنگ تکنولوژي
دهد که در سومین سطح (سطح ایدئولوژیک) از بازنمایی نتایج بدست آمده نشان می

و » پدرساالري«، »آزادي«، »فردگرایی«هایی از قبیل يطبقه متوسط با مفاهیم و ایدئولوژ
که در کنار مفهوم » هاي جنسیتیکلیشه«هایی از قبیل و از سوي دیگر با کلیشه» قدرت«
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هاي طبقاتی همراه است که با ایدئولوژي» هاي طبقاتیکلیشه«یابد و پدرساالري معنا می
 مواجه هستیم.

گرایی طبقه متوسط در شخصیت نادر به نمایش فرد »جدایی نادر از سیمین«در فیلم 
گذاشته شده است در جایی که او به دلیل باورهاي فکري و اعتقادات شخصی خود 

اش براي بازگرداندن سیمین را نادیده اش به رفتن و ترمه و خواستهسیمین و عالقه
و حاضر به گیرد و یا در جایی که پیروزي خود در دادگاه را بر همه چیز ترجیح داده می

 شود.گفتن دروغ در دادگاه می
توان به آن اشاره کرد، این نکته جالبی که در فیلم جدایی، از نظر رمزگان فنی می

هاي مورد بررسی، نماها از نوع نماهاي موضوع است که در فیلم، و در اکثر سکانس
ا ندارند. هاند و نماهاي دور کاربرد چندانی در این فیلمدرشت و متوسط انتخاب شده

هاي فیلم به کار این مسأله نه تنها براي ایجاد حس صمیمیت و رابطه شخصی با سوژه
توجهی به بافت و زمینه و شرایطی است که طبقه متوسط در آن دهنده بیرود، نشانمی

واقع آن چه اهمیت دارد خود طبقه متوسط و دغدغه هاي آن،  قرار گرفته است. در
اي است که او در آن قرار گرفته تماعی و فرهنگی و زمینهبدون توجه به شرایط اج

بندي نامتقارن و نوع کاررفته از نوع ترکیببندي بهاست. عالوه بر این نوع ترکیب
و » زندگی روزمره طبقه متوسط«تضاد بوده است که این مسأله نیز به نورپردازي کم

بینیم، اشاره دارد. به ها مین فیلمکه از زندگی طبقه متوسط در ای» ايگرایانهواقع«حالت 
اي که این بازنمایی صورت گرفته از این طبقه، بیشتر بر زندگی روزمره ،عبارت دیگر

توان گفت که کند. اما در مورد رمزگان لباس و رنگ میطبقه درگیر آن است تأکید می
هاي هاي سرد مانند آبی و خاکستري و دو رنگ سیاه و سفید از بیشترین رنگرنگ

دهنده بدبینی، عقالنیت و تضاد طبقه استفاده شده در فیلم بودند که این موضوع نشان
اي که از اوضاع و شرایط بدبین است، متوسط است. یعنی طبقه متوسط به عنوان طبقه

اي با حاکمیت اش مواجه است و طبقهاي که با تضاد و دوگانگی در زندگیطبقه
توان شود. در مورد رمزگان لباس هم مییلم بازنمایی میشود، در فعقالنیت شناخته می
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استفاده از مانتو و روسري به عنوان پوشش  ؛به نوع پوشش و لباس زنان توجه کرد
 مدرن بودن و غیرسنتی بودن آنهاست.دهنده نشانغالب زنان در فیلم، به نوعی 
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