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 چکیده
 بتامم،   زیگمونتت  دیدگاه از جدید مصرفی جامعة در فقرا موقعیت طرح به ابتدا حاضر مقالة در
 استالمی   انقالب از سپ ایران در فقرا جایگاه بررسی با م پردازیممی گالبریت جان م بودریار ژان

 تحلیت   به سپس دهیم؛می ارائه انقالب از پس سینمای در فقرا بازنمایی بررسی برای رمیکردی
 آثتار  ازجملته  فتیلم  ایت،  پردازیم؛می (4931 رمستایی  )سعید رمز یک م ابد فیلم شناختینشانه

 اکتران  ستینما  دةپتر  بتر  نتود  م هشتتاد  هایدهه در که است دستانتهی م فقرا دربارة سینمایی
 فقترا   از شتده برستاخته  ضتمنی  هتای داللتت  شناسایی خالل از تا دارد تالش مقاله ای، اند.شده

 دهتة  دم ستینمای  در رمایتت  ایت،  نقتد  به م کند تحلی  را فقر از مصرفی جامعة پردازیِاسطوره
 از صتویری ت رمز  یتک  م ابتد  فتیلم  در کته  دهتد متی  نشان تحقیق هاییافته بپردازد. ایران اخیر

 از گیتری بهتره  بتا  کته  شتود متی  برساخته "مقصر فقرای"  "تبعیدی فقرای"  "تقدیرگرا فقرای"
 تصتویر   "ذاتتی  هتای توانتایی  بتا  نتابرابری  رمزگتان  جتایی جابته " م "زدایتی تاریخ" هایسازمکار
 هنگتی فر هایکلیشه بازتولید در سعی که تصویری دهد؛می ارائه فقر از تغییرناپذیر م ایاسطوره

 دارد. جامعه در فقر سازیطبیعی م طبقاتی نظم حفظ نهایت در م فقر از
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 مقدمه
 یااستطوره  یهتا ستاخت  در اکنون یدئولوژیا م هستند ما دمران غالب هاییدئولوژیا هااسطوره
 هتای استطوره  مصترفی   جامعتة  برستاختة  هتای استطوره  تتری، مهم از یکی یابد.یم برمز م ظهور

 اختالفتا   م هتا نتابرابری  ای، سازیطبیعی در سعی مصرفی جامعة که معنا ای، به است؛نابرابری
 گیریشک  را امرمز مصرفیِ جامعة ناگوار نتایج از یکی بامم، زیگمونت (.4911 بار   .)نک رددا
 خریتد  به قادر مختلف دالی  به که داندمی گانکنندمصرف از فرمدست ایطبقه یا طبقهیرز یک

 شتده  ستاخته  مصترف  یهتا انتخاب محور حول افراد یزندگ که ایجامعه در» ام بامر به نیستند.
 مثت   ییهتا برچستب  بتا  فقرا  شودمی دانسته مصرف  کامیاب زندگی یک سنجشِ معیار م است
 یالگتوی  در مردم تمامی جامعه ای، در چراکه شوند می گذارینام ننگ لکة م مقداربی  ارزشکم
 ایت،  (.14-17 :2771  4)بتامم،  «کننتد متی  زنتدگی  دارانسترمایه  بیشترِهرچه سودآمری برای

 ذاتتی   هتای توانتایی  م جسمانی احساسا  با طبقاتی اختالف کردن جاجابه طریق از» هااسطوره
 (.490 :4917 )فیسک  «دهندمی جلوه طبیعی بلکه تغییرپذیر نه را فقرا موجود مضعیت

 محم  تواندیم هازبان یگرد م یریتصو یا ینوشتار زبان کند؛یم استفاده نظامی هر از اسطوره
 م ینقاشت  عکتس   یلم فت  استا   یت، ا بتر  (.4900 ی ستتار  نتک. ) باشد یدئولوژیکا یگفتار ناق  م
 در شتوند.  ی تبتد  یارهاستطو  یلیشما به یهثانو یمعان به خوردن گره با توانندیم هنرها یطورکلهب
 یهتا مشخصته  از چراکه است؛ پردازاسطوره م یدئولوژیکا یابزارها ی،ترمهم از یکی یلمف میان ی،ا

 اختهنشت  یفرهنگت  یهتا چتارچوب  دهنتدگان شک  ی،ترمهم از یکی عنوانهب م یمصرف ةجامع بارز
 دلختواه به که یجهان وژیِیدئولا جز یستن یزیچ دهدیم انتقال ینماس آنچه منظر ی،ا از» .شودیم

 (.411 :4937 یار )بودر «است آمده در خوانش قاب  یرتصام قالب در م شده یعتقط
 یت  تحل بته  ایتران   در فقترا  یگتاه جا یبررست  بتا  م استطوره  مفهتوم  بتر  یگذر با حاضر مقالة
 تتا  دارد تتالش  م پتردازد یمت  (4931 رمستایی  سعید )ساختة رمز یک م ابد یلمف اختیشننشانه
 هدفمنتد  شیوةبه فیلم ای، .کند تحلی  را یلمف ی،ا در فقرا از مانا م پایدار شده ایاسطوره مفهوم
 پتردة  بتر  دستتان تهی م فقرا مورد در نود دهة در که است آثاری ازجمله زیرا است؛ شده انتخاب
 شودمی شتال مقاله ای، در گرفت. قرار مخاطبان م هاجشنواره توجه مورد م شد اکران سینماها

 پاستخ  پرستش  یت، ا به م شود کندمکام سینمایی اثر ای، در ضمنی هایداللت م  پنهان هاییهال
 پنهتان  ایتدئولوژیک   مجتوه  چگونته  فتیلم   ایت،  یزندةست م انتقادگر نرمزگا دل در که شود ادهد

 بتار   چراکته  دهتد. متی  دستتان تهتی  م فقترا  موقعیتت  بته  ایاسطوره مجهی م شودمی بازتولید
 فکتر  تتو  کته  هستتم  آنجتا  م، یستم ن کنییم فکر تو که آنجا م، گویدیم اسطوره" نویسدیم
   (.00 :4932 )گراهام  "یستمن کنییم

                                                           
1. Zygmunt Bauman 
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 مصرفی جامعه در فقر نظری: رویکرد
 بر تأکید همچون دارد؛ ثرمتمندان م فقرا میان سازگاری برای متعددی راهکارهای سنتی  جامعة
 متدرن  جامعة در اما فقیرانه. زندگی در درمیشی م قناعت هایآموزه م فقرا سرخوشی م نیازیبی
 مسئلة ح  برای جدیدی عملی م نظری راهکارهای نیستند  کارا چندان سنتی سازمکارهای که
 اجتماعی خدما  با که اندشده موظف هادملت است. شده ارائه فقرا گرفت، نادیده م حذف یا فقر
 ناکارآمد م ناکافی هابرنامه ای، اغلب اما دهند. التیام جامعه در را قرف درد  اییارانه هایحمایت م

 شتوند. متی  منجر فقر مسئلة با طبقاتی گذاریفاصله یا مسئولیت رفع فرافکنی  به تنها م هستند
 آنهتا  بر کیدأت با توانندمی مرفه هایانسان که کندمی اشاره هاییدیدگاه به 4تایگالبر کنت جان
 گالبرایتت  بنتدی دسته در تغییراتی با دارند؛ نگه دمر عذابى هرگونه از فقرا مورد در ار شانمجدان
 را فقر پاداش که است مذهب دیدگاه نخست (4 داد: ارائه فقرا م فقر دربارة دیدگاه شش توانمی
 دیتدگاه  در فقتر  اگرچته  کنتد؛ متی  دعتو   صبوری م پذیرش به را فقرا م دهدمی دیگر جهان در

 گتردد. متی  منجر خرسندی م درمیشی به اجتماعی زندگی در اما دارد  استعالیی اییمعن مذهبی
 چراکه است؛ خودشان تقصیر فقیرند  فقرا اگر است معتقد که جمعیتی اجتماعی دیدگاه دمم (2

 جمعتی  م ریکتاردم  م متالتو   طرف از دیدگاه ای، ؛کنندمى تولیدمث  آمیزىمبالغه طرزبه مثالً
 اینجتا  در (.421-422 :4911 )گالبریت  دارد زیادی طرفداران همچنان م ستا شده طرح دیگر
 عنوانبه یفرهنگ ذا  کردن برجسته با خود یقتحق در» که آمرد مثال یسلوئ اسکار از توانمی
 یری ستازگارناپذ  ریشتگی  یب یی گراسنت یرگرایی تقد از اندعبار  که فقر ةدهندی تشک یاجزا
 پرداختته  م ساخته را منفع  یرانفق از یریتصو یره غ م یدیناام ی طلبجاه فقدان یری پذیتجنا
 گفتار اعظم بخش م بود مسلط دیدگاه هاسال یبرا یفرهنگ یپت عنوانهب فقر فرهنگ ای، ؛است
 :4937 )بیا   «کرد ثرأمت را فقر از یسوم جهان نخبگان درک یزن م یکامرا در ضدفقر یاستس م
 استت  رمندى فقرا بردن بی، از است معتقد که است اجتماعى دارمینیسم اهدیدگ سوم  (9) .(07
 کیفیت ن امحرمم م ترهاضعیف رفت، بی، از با ؛گیردمى کار به بشر نژاد اصالح براى طبیعت که

 م استت  شتده  مطترح  اسپنستر  هربتر   طرف از که دیدگاهی فت؛ر خواهد باالتر انسانى ةخانواد
 اجتمتاعی  اختال   دیتدگاه  چهارم (1 دادند. قرار تأکید م پذیرش ردمو را آن ثرمتمندان بسیاری
 یافت، براى را کارانیب زیرا ؛داندمی آنها ضرر به را فرمدستان به اجتماعى کمک هرگونه که است
 م هاگذرانخوش طرف به را نشاغال دستمزد فقرا  به دملتی هایکمک ماقع در ؛کندمى تنب  کار
 تنبلى به را عارانبى م دلسرد کردن تالش از را نشاغال نتیجه  در  دهدىم سو  جامعه عارانبى

 زیرا است  دستانتهی به منفی مالیا  م بیکاری حقو  مخالف حتی دیدگاه ای، .نمایدمى تشویق
 پنجم (1 سازد.می ناسازگارتر م بدتر را پایی، طبقا  اخال  م کندمی تشدید را تنبلی نهایت در

                                                           
1. John K. Galbraith  



 1931 تابستان و بهار ،اول شمارة ،11 دورة ادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

17  

 زیترا  شود می فقر تشدید موجب فقرا به کمک که است متعقد که است اجتماعی رهنجا دیدگاه
 (0 دهتد؛  متی  رشتد  فقرا  افزایش ماسطهبه را تبهکاری هایدسته حتی م افزایدمی آنها تعداد بر

 ینداخوشت  افکتار  رمى بتر  را فکرمتان  دهدمی پیشنهاد که است فردی شناسیرمان دیدگاه ششم
 (421-422 :4911 )گالبریت  نماییم پرهیز فقر به کردن رفک از م کنیم متمرکز
 کته  کنتونی  مصترفی  نظتام  در خصتو  به است؛ فقر به نیاندیشیدن برای هاییدیدگاه اینها
 نظتر  بته  متضتاد  لتذ   م فقتر  مصترفی  جامعة در» دهد.می ارائه جامعه از مرفه م منزه تصویری

 قتادر  استت   شتده  تعریتف  مصترف  در خوشتبختی  کته  ایجامعه در فرمدستان چراکه آیند می
 محترمم  از ناشتی  بتدنامیِ  همچنتی،  م مسوسه ناامیدی  نتیجه در م کنند تجربه را لذ  نیستند
 چیتزی  فقترا  بترای  فضتایی  چنتی،  پیامد (.27 :2772  4)هی  «کشندمی یدک را لذ  از بودن
 جامعتة  در هچراکت  (119 :2742  2ماستون  م )بیکتر  اجتماعی تضاد م آسیب خطر  جزبه نیست
 برختی  .ببخشتد  ذاتتی  یبهتای  م انستانی  یمتوقعیت  فقترا  بته  که ندارد مجود رمایتی هیچ مصرفی
 دهنتد. متی  ترجیح را «یاجتماع طرد» عبار  مصرفی جوامع در فقر تحلی  برای شناسانجامعه

 همکتاران   م 9)ا.برایتان  «استت  اجتمتاعی  پیونتدهای  از فترد  گسستت  معنای به اجتماعی طرد»
 جامعته  یاصتل  یتان جر از ییجتدا  بته  کته  مد یطوالن یتیمحرمم» از است عبار  م (9 :2773

 ی اقتصتاد  ی اجتمتاع  نظام ةهرگون به یجزئ یا کام  مرمد از ممانعت به که ایندیفر انجامد؛یم
 «شتود متی  منجتر  کنتد  یم یی،تع را جامعه در شخص یاجتماع انسجامِ که یفرهنگ یا یاسیس
 نظتر  از انتد  شتده  کشتانده  حاشتیه  بته  جوامع ای، در فقرا .(411 :9304 ی صادق م یرمزآبادی)ف

 بتر  ننتگ  داغ اجتمتاعی  نظتر  از انتد  شتده  سترکوب  سیاسی نظر از اند کشیبهره مورد اقتصادی
 بتامم،  انتد. شتده  گذاشتته  کنتار  اجتمتاعی  نظتام  از فرهنگتی  نظر از م است خورده شانپیشانی
 دهد:می شرح نهگو ای، را جامعه ای، در فقرا مضعیت
 استت.  بیشتتر  سود م بیشتر مصرف بازی بازی  ای، م است جریان در بازی یک میان ای، در
 کاالهتایی  آنها چراکه .رمندمی در به میدان از م شوندمی سالح خلع صحنه ای، ناموفق بازیگران
 بتازی  ایت،  ستران  کننتد. نمتی  برطترف  را دارانیهسترما  میت   م هستند بازی ای، برای هدررفته

 آنهتا  تعریتف  م ناکجاآبتاد  یتک  بته  آنهتا  پرتاب با مگر  دنبینداز بیرمن را ناموفقان ای، توانندینم
 نیتز  دیگتر  مهم نفع یک بازی سران برای یشدگپرتاب ای، .ننگ لکة م ارزشیب افرادی عنوانبه

 زیبتا  در همچنتان  کته  استت  ییآنهتا  بترای  آمرمحشتت  سترانجامی  م عاقبت شرایط  ای، دارد؛
 تتا  باشتد  ستخت  کته  هم هرچقدر تا کرد خواهند را خود تالش تمامی رم همی، از م اندیستادها

 (.14-17 :2771 بامم، ) بمانند باقی بازی در آخر

                                                           
1. Hill 

2. Baker & Mason 

3. O’Brien 
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 از یمخلتوط  بته  فقترا  بته  طبقتا   یگرد احسا » مصرفی جامعة در که است ترتیب ای، به
 موضتو   یتک  از فقتر  ةمستئل  .شتود یمت  بدل (12 :2771 بامم، ) «یراییناپذ م یتعصبان تر  
 یگرید به ی تبد فقرا م دهدیم یرمس ییرتغ ییقضا نظام یبرا مشک  یک به یاجتماع یاستس
 شوند.یم جامعه یبرا یارعتمام دشم، م

 یتافتگی توستعه  بتا  کشتوری  کته  دلیت   ای، به تنهانه است؛ بغرنج ایمسئله نیز ایران در فقر
 نظتام  مبتانی  کته  دلیت   بدی، بلکه است  داده رشد خود در را رفق م نابرابری که است ناهمگون
 رهبتر » است. داده قرار مستضعفان م ستمدیدگان م محرممان را خود اجتماعیِ قدر  م سیاسی
 در م کترد  تبتدی   منفتی  ارزش بته  طتاغو   نام به را نابرابری م ثرم  انقالب  ابتدای در انقالب
 م (433 :4900 پور  )رفیع «دانستمی ارجح نشیناناخک بر را نشینانکوخ مشخصاً خود سخنان
 بدی چیز تنهانه فقر انقالب امل دهة در» رمازای، کرد؛یم خطاب یفرهنگ تهاجم ابزار را مصرف
 تتر  دقیتق  عبتارتی به داشت. معنوی باری فقر بلکه کشیدند نمی خجالت خود فقر از فقرا م نبود
 «بتود  شتده تبتدی   درمنتی  هنجار به داشت منفی ارزش آن در ثرم  که جدید ارزشی نظام یک
 م زیستتی ستاده  ؛گرفتت  خود به بیشتری شد  جنگ مقو  با رمند ای، (.494 :4900 پور رفیع)
   شد.می تکریم جنگ طلبیشهاد  هایسال در که بود دنیا از بریدن دل همچون چیزیبی

 کشتور  در مختلتف  هتای عرصته  در بنیتادی،  تحتوال   تحققِ لزمم جنگ یافت، پایان از پس
 میتان  کترد  ستعی  اقتصتادی  تعتدی   هتای سیاست اجرای با دملت هفتاد دهة آغاز از شد. مطرح

 را ایدئولوژیک هایمقاممت م کند ایجاد توازن جدید  اقتصادی هایسیاست با حکومتی نهادهای
 ایمتتهبرنا کتته را ستتاختاری اصتتالح ةبرنامتت دملتتت ستتازد. مرتفتتع جدیتتد متتالی نظتتام نفتتع بتته

 برنامته  ایت،  .درآمرد اجرا به رفاهیتاجتماعی هایبرنامه کاهش جهت در بود ریاضتیتنئولیبرالی
 شتدن  درگیتر  بتا  شد. بدل سازیخصوصی ةگسترد هایبرنامه اجرای برای ایمسیله م محم  به

 دملتی هایبودجه به شانگسترده هایپیوستگی م مالی مسائ  با ایدئولوژیک م مذهبی نهادهای
 بتا  بودنتد  دینتی  ایمتان  م دنیتوی  طلبتی منتزه  مبلت   کته  نهادهایی خود  عمال بانکی  معامال  م

 سیاستی  م متذهبی  هتای سترمایه  م تبلیغی توان تمام از م آمیختند هم در اقتصادی ساختارهای
 ؛4900 پتور  رفیتع  ؛4913 متممنی   )نتک.  گرفتنتد  بهتره  جدیتد  مالی ساختار تحکیم برای خود

 بترای  دملتت  هتای هزینه که است استوار اص  ای، بر جدید اقتصاد ای، فلسفة .(4930 بزرگیان 
 فرمدستت  طبقتا   مابستگیِ نهایت در م مدیآناکار م سرمایه اتالف به کارگر ةطبق م دستانتهی
 شود.می منجر دملت به

 م دهشت  بدل مثبت امری به ثرم  حاال کرد؛ تغییر سیاست در فقر به مربوط ادبیا  تدریجبه
 بتا  تتا  دارند یشگرا هاماژه ای،» است. خورده پیوند نشینیحاشیه م معض  چون هاییماژه با فقر
 یذاتت  بته  م ستازند  جتدا  یشتهر  یزندگ یاصل یانجر از را آنان فقرا  به یخاص هاییژگیم دادن

 یتده د ییگانگانب عنوانبه فقرا ادبیاتی چنی، در .(11 :4330یا  )ب «بپردازند مفهوم ی،ا ساخت،
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 بهنجتار  یزندگ که یزیچ آن یةحاش در م اندنشده هماهنگ یجرا یاجتماع ینةزم با که شوندیم
 هتای شترکت  صنایع  سازیخصوصی کالنِ هایسیاست تغییر رمند .اندمانده یباق شودیم یدهنام

 مقلمر در آن پیامدهای م گرفت بیشتری رشد هشتاد دهة در بهداشتی م آموزشی نهادها دملتی 
 هاسازیخصوصی رمند با متناقض شکلیبه دهه ای، در طلبیعدالت گفتمان شد. نمودار فرهنگ
 از حمایتت  هتای سیاست که هشتاد دهة پایان در م (4931 صادقی  م مالجو )نک. یافت افزایش
 نیتز  نئولیبرالیستتی  هتای سیاستت  گرفتت   قرار مرداندملت توجه مورد دمباره پذیرآسیب اقشار
 صعودی نمودار م نشی،حاشیه میلیونبیست از بیش مجود نود دهة در کرد. پیدا شتریبی شتاب
 دیگتر  ستوی  از م دهتد متی  نشتان  را فرمدستت  طبقا  بغرنج مضعیت سو یک از 4جینی ضریب
 است. گسترش حال در کماکان نئولیبرالیسم برچسب با مصرفی جامعة هایارزش
 

 فقر اسطورة و ایدئولوژی شناسی:روش رویکرد
 یتت ماه جامعته   م مخاطتب  بتا  اثتر  میان اتحاد م ارتباط شکافت، با تا است آن بر ایدئولوژی نقد
 استت  ایپدیتده  کته  عینتی  پدیدة یک نه زبان دارد عقیده کهچرا سازد آشکار را آن یدئولوژیکا

 رد شتده دادهجهتت  آگاهی نوعی ایدئولوژی .(09 :4332  2)فرکالف ایدئولوژی به آغشته همواره
 حتاکم  طبقتة  بخشیمشرمعیت برای که کاذب آگاهی نوعی است. قدر  مواضع م منافع راستای
 مطترح  همته  منفعت عنوانبه را طبقه یک منفعت که است ییبامرها» عبارتیبه شود؛می مسلط

 (.999 :4939 )مارکس  »کندیم
 م هستتند  متا  مراند غالتب  هتای ایتدئولوژی  هااسطوره بار   رمالن نظیر متفکرانی بامر به   

 هتا یدئولوژیا که ترتیب ای، به یابد؛می برمز م ظهور ایاسطوره هایساخت در اکنون ایدئولوژی 
 مواضتع  یزن یراساط ی،ا م سازندیم ی،نو یریاساط ی ضمن داللت سطح به گفتار کردن متص  با
 استطوره  »  مقتاال مجموعته  در بتار   .دهنتد یمت  جلوه یعیطب را خود یدئولوژیکا یمنظرها م

 کترد.  زدایتی استطوره  خویش تعبیر به را آن م پرداخت مصرفی فرهنگ مظاهرِ تحلی  به «امرمز
 مصرفی نظام کرد سعی م نقد را گراییمصرف به مربوط ساختارهای م اسطوره 9بودریار همچنی،
 رمزیام ارتباطا  دنیای ماقعیتفرا مضعیت بر حاکم نشانگانی منطق راستای در را مدرن جامعة
 پیامی که است تاریخ م 1سیاست از زدمده گفتار نوعی» متفکران ای، منظر از اسطوره .دهد قرار

                                                           
رسیده است )نک.  4931در سال  771710به  4937در سال  77901طبق آمار بانک مرکزی ضریب جینی از  .4

www.cbi.ir). 
2. Fairclough 
3. Jean Baudrillard 

منظور از سیاست به معنای عمیق کلمه مجمو  رمابط انسان با ساختار ماقعی اجتماعی م برخوردار از سازندگی . 1
  (4900است )نک. ستاری  
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 شتده  اضتافه  آن بته  اجتماعی معنای که مواجهیم خالصی مادة با اسطوره در کند...می منتق  را
 «نیستت  آن ضتام،  حقیقتت  م گرفتته  شتک   ختا   گرمهی توسط اجتماعی معنای ای، است؛
 ختود  بته  را متا  فهتم  تتارمپود  تمتام  گستترده   شبکة یک مانند اسطوره (.00-02 :4917 )بار  

   دهد. رخ فهم از جدیدی شک  دهدنمی اجازه م دهدمی اختصا 
 شودمی تصور که مواردی در حتی نویسدمی بار  شود. مبدل اسطوره به تواندیم چیز همه
 کته  هستند فرهنگی تفسیرهای ابتدا» شوند می دریافت مفاهیم حضور بدمن م سادگیبه چیزها

 استت.  فرهنگی قراردادهای مابسته جهان خصو  در گفته تری،طبیعی حتی م آیندمی میان به
 قراردادهتای  به که است ایایدئولوژی نور زیباییِ مفهوم اما زیباست  نفسهفی نور مثال  عنوانبه

 هستتند  فرهنتگ  از بخش آن یماهمف ای، (.30: 4917 )بار   «است آمیخته طبقاتی م فرهنگی
 انتد فرهنگ یطول یرس حاص  م شوندیم محسوب مقد  گاه یحت م یعیطب یر ناپذیکتشک که
 ایت،  از بتار  » .ستازند یم یشخو مرعوب را دمره یک مردم همواره م گذارندیم بار عرض در که

 یممفتتاه بتتا رمز هتتر کتته ایپتترده پشتتت از یتتدبا کتته کنتتدمتتی یتتاد یبتتیفر عنتتوانبتته مفتتاهیم
   .(10 :4937 )کالر  «یدآ یرمنب شودیم تریمضخ فرهنگی ةشدیدئولوژیکا

 یعتی طب یهایدهپد با اجتما  در قبوالندیم انسان به که است نحو ی،ا به اسطوره سازمکار»
 یعنتی  (.410 :4917 ی )ابتاذر  «یرپتذ ییتر تغ م یخمنتد تار م مصتنو   یهایدهپد با نه رمسترمبه

 بتا  ایتدئولوژیک  رمزهتای » مثتال   بترای  دهد.می طبیعی نمودی فرهنگی  هایپدیده به اسطوره
 تغییرپتذیر   نته  را آنهتا  ذاتی  هایتوانایی م جسمانی احساسا  با طبقاتی اختالف کردن جاجابه
 م شتود متی  اعمتال  ستلطه  طریتق  ایت،  از م (490 :4917 )فیستک   «اندداده جلوه طبیعی بلکه
 م تبلیغتا   نتیجتة  در م انتد آگتاه نتا  آنهاستت  مطلوب آنچه چیستی به نیز سلطهتحت هایگرمه
 میتان  ایت،  در نتدارد.  خوانیهم منافعشان با که دارند ماقعیتشان م خود از تصویری کاری فریب
 کشتف  م آن دستت  بته  شتده یجادا یتف تحر کتردن  برمال م اسطوره ساخت، یانعر محقق یفةمظ
 است. یامپ یمعنا

 قترار  رشتد  استطورة  برابتر  در کته  استت  استطوره  یتک  ماقعی فقرِ» که کندمی بیان بودریار
 م هتا بودجته  کتردن  هزینته  بتا  کته  دهدمی فقر کردن ک،ریشه به معده رشد  اسطورة گیرد؛می
 حت   را فقر مسئلة آنکه از بیش هاهزینه ای، اما پردازد می فقر نامرئی شبح با مبارزه به هایارانه
 کته  کنتد متی  مانمتود  ختود  از تمجیتد  بتا  زیرا کنند می تقویت ار پیشرفت م رشد اسطورة کنند

 را آن اشپنهتانی  میت   اسا  بر م خود می  برخالف اما است  فقر با مبارزه حال در سرسختانه
 بیتا   ( «بتوده  فقترا  اجتمتاعی  کنتترل  ابتزار  فقر اسطورة» (.03 :4937 )بودریار  «کندمی احیا

 کته  استت  دلی  بدان ای، نیست  مهارشدنی آسیب م فقر راگ بودریار نظر به م است (07 :4937
 م اجتمتاعی  ستاختار  در آنها بلکه گرفت  نباید آبادهاحلبی یا فقیرنشی، محال  در را آنها سراغ

 نبایتد  کته  چیتزی  کترد   پنهان باید که است چیزی همان درست ای، اما اند.کرده النه اقتصادی
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 نیستت  چیتزی  فقرزدایی( نمایش )برای پول دالر ردهامیلیا صرف آن الپوشانی برای شود؛ گفته
 آثار ای، اگرچه  هستند. سازیپنهان سازمکار ای، از بخشی سینمایی آثار (.4937 بودریار  )نک.
 استت  مضعیت تثبیت در شانپنهانی می  اما دارند  را فقرزدایی دغدغة م فقر از صریحی نمایش

 ستوی بته  رستانه  در سازیپنهان مکانیسم ای، مون ی بامر به» است. فقر تدامم آنها نهایی نتیجة م
 در مثتال   بترای  دارد. گترایش  فرامانتی  م مفور از ایزمینهپس در فقرا از منفی تصویرسازیِ یک

 هتا فتیلم  در م استت(  ارل مت،  استم  هتا  )پلتیس  پتا   تلویزیتونی  هتای نمایش ایِرسانه فرهنگ
 ایزنتدگی  عنتوان بته  نشتینان حاشتیه  زنتدگی  (2771 دالری میلیون عزیز م 2771 گیر )کشتی

 اغلتب  هابازنمایی ای، نازل. اخالقی خصایص با است افرادی جایگاه که شده تصویر غیراستاندارد
 «کننتد متی  پنهتان  را فقتر  بازتولیدکننتدة  اقتصتادی  م اجتمتاعی  زیربنای م اندشده زدمدهزمینه
 (.4 :2744  4)مونی
 یتب ترت کته  رمدمتی  پتیش  جا آن تا ماقعیت م کندمی ارائه سینما آنچه میان شکاف مجود»
 تصتتامیری» م (31 :4911 )مارد  «کنتد یمت  معکتتو  را یماقعت  امتر  یِمعلتتول م علتت  م یمنطقت 

 زندگی بازنمایی در هافیلم منظر ای، از (.1 :2779  2)بور «آمردمی پرده بر شدهقصددستکاریبه
 م منتافع  راستتای  در که کنندمی خلق فقرا از شدهتهپذیرف هنجارهایی با منطبق تصامیری فقرا 

 مقاله در ایفرضیه عنوانبه بلکه دامری پیش عنوانبه نه دیدگاه ای، است. مسلط طبقا  مواضع
   گیرد.می قرار ارزیابی مورد حاضر

 قترار  9انتقتادی  پتارادایم  ذی  م کیفی هایتحقیق حوزة در شناسیرمش نظر از حاضر مقالة
 از ایچرخته  ینتد فرا یتک  م یابتد یم ظهور عم  در یقتحق انجام ی،ح در یانتقاد یقحقت دارد.
 یابیدستت  را کتنش  هدف م یدهکش چالش به را یدئولوژیا تحقیقی چنی،» .است کنش م  عامت
 فراینتد  دل در مشخصتاً  کیفتی  هتای رمش .(04 :4937 )محمدپور  «داندیم یاجتماع عدالت به

 ایت،  در» دیتد.  تحقیتق  مستئلة  نیتز  م تحقیتق  فراینتد  به مابسته باید ار آن م دارند قرار تحقیق
 ارجتا   هتا نظریته  بته  نیز هارمش م هارمش به هانظریه اند؛تنیده هم در رمش م نظریه تحقیقا 

 نیز اسطوره از برداشت، پرده برای انتقادی رمشی خود  بار  نظریة .(4331  1پیر ) «دهندمی
 افشتای  در ام رمش از هتا داده تحلی  در که است آن بر سعی حقیقت ای، در م شودمی محسوب
 شود. گرفته بهره اسطوره
 بتا  تلفیتق  در ضتمنی  داللتت  م صتریح  داللتت  یعنتی  داللت  سطحِ دم که است معتقد بار 
 گونته  دم با شناختینشانه نظام یک در که کندمی استدالل ام کنند.می تولید را اسطوره یکدیگر
 نشتانه  عمیتق  م دمم گونة در م است آشکار نشانه سطحی  م نخست گونة در» ییم؛رمرمبه داللت

                                                           
1. Mooney 
2. Burr 

3. critical paradigm 

4. Peirce 
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 ایرابطه دال املیه  داللت نظام در (.493 :4917 )اباذری  «گیردمی قرار اسطوره یک خدمت در
 ثانویته   داللتت  نظام در م است؛ قراردادی مدلول م دال رابطة م ندارد مدلول با انگیزشی یا ذاتی
 م دارد ارجا  دیگری مدلول به که شودمی بدل دالی به خود املیه  مدلول م دال از حاص  نشانة
 «دارد انگیزشتی  خصتلت  نشتانه  ایاستطوره  م ثانویته  نظام ای، در» سازد.برمی را ضمنی معنای
 شتوند می رهنمون ثانویه داللت کشف به را ما هادال تکرار بار   نظر به (.10-12 :4917)بار  

 ممکت،  را اسطوره ییرمزگشا گوناگون هایفرم قالب در یمفهوم تکرار» که است قیدهع ای، بر م
 .(11: 4917  )بار  «کندیم فاش را آن هدف که است خا  یرفتار در اصرار مانند سازد؛یم

 یتافت،  بترای  م شتود متی  تلقتتی  ماقعیتت  دهندةانتقال م رمیه ةمنزلبه رمایت تحقیق ای، در
 فتیلم   رمایت تحلی  شود.می گذاشته فیلم در پردازیرمایت نحوة بر تمرکز تکرارشونده هایدال

 نوشتتتاری  هتتایییبازنمتتا از استتت ایمجموعتته کتته کنتتدیمتت تلقتتی بازنمتتایی نتتوعی را رمایتتت
 را کلتی  رمایتت  مجمتو   در کته  هتا ییبازنما ای، شنیداری. هایبازنمایی م دیداری هایییبازنما
 هایمملفه میان از آیند.یدرم ظهور منصة به فیلم در پردازیترما عناصر یلةمسبه دهندمی شک 
 مملفته  سته  بر را تمرکز ما م...( گفتمان دیالوگ  شخصیت  رامی  کنش  )رخداد  داستانی رمایت 

 در گتذاریم. می هستند  هاتحلی  رسانکمک شک  بهتری، به که "رامی" م "کنش"  "دیالوگ"
 چراکته  استت   فیلم سازندگان دست به داستان در دادهرخ امورِ گفت، نحوة رامی از منظور اینجا
 حادثتة  م حادثته  بتی،  آن تبتع بته  م داستتانی  جهتان  م ماقعتی  جهان بی، رمایت پردازاننظریه»

 بدی، تحلی  کلی رمند (.132:2774 2)مالش «4شوندمی قائ  ایکنندهتعیی، تفکیک شدهرمایت
 کلتیِ  فضتای  به توجه با (9 م افراد هایکنش (2 ها دیالوگ (4 فیلم مت،ِ دل از که است صور 
 قترار  تأکیتد  متورد  اصتلی   دال دستته  سته  عنتوان بته  رامی  نظتر نقطه داستان پرداخت در فیلم
 تحقیتق   نظری مبانی به توجه با سپس م املیه هایداللت ابتدا هادال تکرار به نظر با م گیرندمی

 شوند.می تحلی  سازند برمی را اسطوره که ثانویه هایداللت
 بازنمتایی  به که هستند نود م هشتاد دهة در شدهساخته هایفیلم پژمهش  ای، آماریجامعة
 )حمیتد  بوتیتک  از انتد عبتار   هشتتاد  دهتة  در هتا فتیلم  ایت،  تری،مهم اند.پرداخته فقرا زندگی
 اینجا ( 4911 کاهانی  ا)عبدالرض هیچ ( 4911 جیرانی  )فریدمن فص  ساالد ( 4912 اهلل نعمت
 )ستتعید کالشتتینکف نظیتتر هتتاییفتتیلم بتته نتتود دهتتة در م (4913 توکتت   )بهتترام متت، بتتدمن

 ( 4931 درمیشتتیان  )رضتتا النتتتوری ( 4931فرهتتادی  )اصتتغر فرمشتتنده ( 4932ستتهیلی 
 کوچتک  مغزهتای  م (4930 رمستتایی   )ستعید  رمز یتک  م ابد ( 4931 اهلل نعمت مر)حمیدشعله
 فرمشتنده  فتیلم  همچتون  آثتار  ایت،  اغلتب  در البتته  کرد. اشاره (4930 سیدی  وم،)ه زدهزنگ

 شده پرداخته فیلم حاشیة در آنها زندگی به اگرچه نبوده  دستانتهی طبقة از محوری شخصیت
                                                           

 .خوانندیآن را داستان م گفتمان م یفرانسو یانم ساختارگرا یوژهم س یوالدم بخش را فاب ی،ا یرمس هاییستمالفر .4
2. Walsh 
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 رمز یتک  م ابد فیلم تحلی  به حاضر مقالة در دستان تهی زندگی بر بیشتر تمرکز برای اما است.
 پرداختته  شتهری  دستانتهی موقعیت م زندگی به ترمشخص طوربه که جهت بدی، پردازیم می
 شود.می محسوب آماری جامعة ک  برای مناسبی نمایندة م است

 

 روز یک و ابد فیلم تحلیل
 زنتدگی  شتهر  پتایی،  ایمحلته  در کته  استت  فقیتر  ختانوادة  یک زندگی از برشی رمز  یک م ابد
 خانواده  پیرِ مادرِ از: اندعبار  هستند فیلم اصلی هایشخصیت که خانواده ای، اعضای کنند.می

 نقتش  کته  سمیه برادر مرتضی ید؛درآ ستانافغان اه  یمرد عقد به یزمدبه است قرار که سمیه
 تنهتا  م استت  گرفتته  طال  که اعظم است  مخدر مواد به معتاد که محس، دارد  را خانواده پدر

 رمانتیِ  مشتک ِ  بتا  لتیال  دارد  نوجتوان  پستر  یتک  م ستا کرده ازدماج که شهناز کند می زندگی
 یتا  م رفت، محور حول فیلم ای، است. مدرسه در باال معدل با باهوش کودکی که نوید م مسوا 
 است. گرفته شک  خانه از سمیه نرفت،
 

 تسلیم فقرای تصویرِ تقدیر:
   نده.... انجام کارم اممد...امن صبر

 عنتوان بته  م باشد فقرا زندگی به فیلم نگاهنقطه راهگشای ندتوامی اعظم آغازی،ِ دیالوگ  ای،
 کشتف  بتر  تمرکز تحلی   گامِ املی، شود. گرفته نظر در معنا کشف برای هادال تری،مهم از یکی
 ایت،  از تکرارشتونده  م مرتبط هایدال داستان  رفت، پیش با چراکه است  دال ای، پنهان معنای
 ماننتد  هاییدال گذارد.می صحه نخستی، دالِ ای، اهمیت  بر که کرد شناسایی توانمی را دست
 صتحنه؛  سته  در حتداق   بتال  دفتع  بترای  استفند  کردن دمد حال در خانواده اعضای شدن دیده

 مغتازه  در استفند  نکتردن  دمد را ام مغتازه  بتودن  رمنتق بی علت که مرتضی به خانه مادر دیالوگ
 خواند.می کارش از برکت رفت،ِ دلی  را محس، مجود که مرتضی یا م داندمی

 در دهنتد  متی  شک  را "تقدیرگرایانه بامرهای" بر مبنی آشکار معنی که هادال از دسته ای،
 نظتر نقطته  از ختا   میژگتی  ای، سازد.برمی را "بودن تسلیم" خا ِ میژگی پنهان معنای سطح
 نهایتت  در م منفعت   افترادی  به را آنها م کرده خود اسیر را هاشخصیت که است ایمیژگی رامی

 هاستت ستال  سمیه قول به که کنندمی زندگی ایخانه در آنها است. کرده بدل مضعیت پذیرای
 مضتعیت  تستلیم  دمبتاره  هتا صتبح  امتا  دهنتد   تغییتر  را شانزندگی که گیرندمی تصمیم هاشب
 شود:می دیده مضوحبه مادر دیالوگ در تقدیرگرایی ی،ا برند.می یاد از را تصمیمشان م شوندمی

 داده.. بهم خدا که شماهایید م، زندگی جواب
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 نکتتة  م دانندمی خود شوم سرنوشت از اینشانه آیدمی سرشان به که را بالهایی تمامی آنها
 م پتدر  از کته  شتود متی  بازنمایی هاسال طی منطقی رمندی سرنوشتی  چنی، که است ای، مهم
 دیتالوگی  در مرتضتی  اینکه با آمرد. پدید تواننمی آن در تغییری م است رسیده فرزندان به درما

 رهتایی  بترای  تالشتی  یتا  آنهتا  اما است  کمتر سگ از نرمد خانه ای، از هرکس که گویدمی مهم
 فترمش  جتز بته  درآمردن پتول  برای محس، اقدام تنها ماند.می ثمربی هایشانتالش یا کنندنمی
 آختر  تتا  خانه در ماندن سمیه م است شدن برنده برای مغازه اجنا  کشیقرعه کد ارسالِ مواد 
   ندارد. را خانه از رفت، م کردن خطر جرئت  هرگز م داندمی خود تقدیر را عمر

 هماننتد  فتیلم  انتهتای  کند.می رها تغییری هیچ بدمن را هاشخصیت سرانجامِ نیز فیلم رامی
 فقترا  ختود   اینکته  بتر عالمه نتیجه  در است. سرنوشت گرفتار همچنان خانه ای، م است ابتدایش
 بتازی  باال دست  نقشی که است تقدیر ای، هم فیلم رمایی منطق در دارند  تقدیرگرایانه بامرهای

 یتک  شتمارة  جتدمل  در استت.  تقتدیر  بودنِ ضرمری ای، گواه  خود رمز یک م ابد عنوانِ کند.می
 اند.شده بندیدسته ذکرشده انِپنه م آشکار معانی ها دال

 
 1 شمارة جدول

 دوم مرتبة هاینشانه نظام اول مرتبة هاینشانه نظام

 ضمنی داللت صریح داللت پردازی()رمایت هادال

 دیالوگ

 نده انجام کارم امن اممد صبر

 فقرا تقدیرگرایانة بامرهای
 فقرای فقر: ایاسطوره مضعیت

 ضرمری تقدیرِ م تسلیم

 محسنه مغازة از برکت رفت، دلی 

 شماهایید م، زندگی جواب

 کنش

 هایصحنه در اسفند کردن دمد
 متعدد

 کشیقرعه کد فرستادن

 خانه از سمیه نرفت،

 رامی
 به نسبت تغییری هیچ فیلم انتهای

 ندارد فیلم ابتدای
 بر حاکم تغییرغیرقاب  تقدیر

 فقرا زندگی
 رمز یک م ابد فیلم: نام

 
 از را ختود  منطتق  اینجا در سازیاسطوره سازمکار که گفت بخش ای، در توانمی طورکلیبه
 ایت،  در کند.می سازیطبیعی دارد  حضور فیلم رمزگان در که "سرنوشت بودن ضرمری" طریق
 را مستائ   منطتق   ای، است. تقدیرگرایی آن  با زیستیهم راه تنها م است گریزناپذیر فقر منطق
 از صتور   تتری، طبیعتی  م ممکت،  راه تنهتا  را جاری مضعیت م افکندفرامی مقدمرا  از فراتر به

 م انتد بتوده  فقتر  بخشتسلی مذهبی گاه م سنتی هایانگاره که اینجاست کند.می تعریف زیست،
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 اصتالح  برای راهی که است همیشگی م ابدی ایمقوله فقر سازند.می امور تسلیم م راضی را فقرا
 سپرد. ت، آن به باید م ندارد مجود آن
 

 ناکجاآباد یک تبعید:
 کننتد  نمتی  زنتدگی  "هست صفا نیست اگر رمنق" آن در که ایکلبه در تنهانه فیلم ای، در فقرا
 هتایش اتتا   تمتام  کته  شتود می شبیه آمریهرا  سگدانیِ به مرتضی( تعبیر )به آنها خانة بلکه
 نیستت(؛  شتهناز  شتوهر  از اثری م اندمرده اعظم شوهر م انهخ )پدرِ است مانده شوهربی م پدربی
 زن لتیال(   هتای )گربته  علیت   هایگربه )لیال(  افسردگی نفری،  م آه نیرنگ  خشم  از پر ایخانه
 از بهتتر  مرگ سمیه بامر به که مرتضی( مغازة )در گذشتهمصرف تاریخ کاالهای م )شهناز( عقیم
 همچنتان  کته  هتایی گذشتته  بتا  اند جسمی م رمحی مشکال  از سرشار آنها است. آن در زندگی
 پتدر(.  م متادر  گذشتتة  م ستمیه  عاشتقانه  گذشتة مثال )برای است مانده باقی نشدهح  م سرباز

   .اندداده یزندگ نام خود ممتد  مصائب م هارنج به آنها چراکه سوزاند می دل آنها برای مخاطب
 نظتامی  شتهر   پایی، محال  بافت  در پایی، طبقا  است. خانه خود  مح  اینها از ترمهم اما
 هتای حمایتت  صتور  بته  محلتی  هایاختالف م نزا  در که دهند می شک  رمابط در را حمایتی

 از دمرتر جایی خانه فیلم  ای، در اما دهد.می نشان را خود ایمحلههم م خویشامندی همسایگی 
 طردشده م تبعیدشده جایی است؛ شده تصویر یی،پا طبقا  همگرایانة م همدالنه م ام، محال 

 درکت   نتدارد.  مجتود  رسانییاری هیچ گمنام محلة ای، در کجاست. دانیمنمی که جایی شهر؛ از
 بتا  محست،  م مرتضتی  دعتوای  مثتال  )بترای  رسدنمی سر دعواها مفص ح  برای کسهیچ یلمف

 یجهتان  در گتویی  آنهتا  چراکته  (افتتد می اتفا  بلند سرمصدایی با م کوچه مسط که امیر دمست 
 یتا  هستتند  متواد  مشتری یا نیز شوندمی دیده محله در که کسانی بیشترِ .کنندیم یزندگ یگرد
 دیگری. به توجهبی

 نمتایی بتازمی  "ترستناک " را فقترا  مضتعیت  م دارنتد  حضور پیوسته فیلم در هاییدال چنی،
 فتیلم  در که دیگرانی به بلکه خود  به تنهانه آنها چراکه زنند؛می نام "دیگری" را آنها م کنندمی

 آن از رفتت،  کته  استت  جتایی  اینجا مواد(. فرمش با مثال )برای رسانندمی آزار نیز ندارند حضور
 هتیچ  فتیلم  در دارد. نجتا   حکتم  نتاامنی   از استت  پُتر  شتهناز  قتول  به که افغانستانی به حتی
 م بتود  خواهد برادرانش مث  یکی نیز نوید یندةبود.آ متصور تواننمی فقرا برای خوبی اندازِچشم
 پایتان  بتا  مقابلته  بته  توانتد نمی پایانی سکانس در چراغ نور ماندنِ رمش، م سمیه بازگشت  حتی
 رخ تغییتری  است بعید م کندمی کمتر سگ از را ام مرتضی قول به بازگشتی چنی، چراکه برمد 
 اینکتته  موجتود   ترستناک   مضع بودنِ ناتمام ای، ماند. خواهد همی، م بوده همی، بوده تا دهد؛
 گوید:می فیلم از جایی در اعظم شود.می تأکید آن بر فیلم تمامی در که است
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 کستی  هم...اینجتا  بته  همته  نتیش  تتا  بگیتر  کثیف ظرف از نداره.. تمومی هیچی ما خونه تو
 داره... ادامه چی همه اینجا نیست... بشوعوض
 هویتت  یتک  از جزئتی  تنهتا نته  فیلم فقرای که گرفت نتیجه توانمی ضمنی داللت سطح در
 مجتود  برایشتان  بازگشتتی  راه که هستند ناکجاآباد در ناجور مصلة مشتی بلکه نیستند  تربزرگ
 اند.شده بندیدسته ذکرشده  ضمنیِ م صریح هایداللت دم شمارة جدمل در ندارد.

 
 2 شمارة جدول

 دوم مرتبة هایهنشان نظام اول مرتبة هاینشانه نظام
 ضمنی داللت صریح داللت پردازی()رمایت هادال

 دیالوگ

 سگ از نره اینجا از هرکی
 کمتره

 مضر  ترسناک  فقر
 فقر: ایاسطوره مضعیت بازگشتبی م مجرمانه

 فقرای م هادیگری
 تبعیدی

 بهتره مضعیت ای، از مرگ
 تمومی هیچی ما خونة تو

 بگیر کثیف ظرف از نداره.
 اینجا هم. به همه نیش تا

 نیست. بشوعوض کسی
 داره ادامه چی همه اینجا

 کنش

 م خود به رساندن آسیب
 دیگری

 برای ثمربی هایکنش
 خالصی

 تغییرغیرقاب  تقدیر ندارد مجود رسانییاری رامی
 فقرا زندگی بر حاکم

 
 را فقرا فقر  به طبقاتی نگاه است. ترسناک دیگری فقر  است: چنی، اینجا در اسطوره منطق
 نظتام  محصتول  را فقتر  تنهتا نته  جامعه ساخت، منزه برای م داندمی ناپاکان م مجرمان بیگانگان 
 فقترا  کنتد. متی  تصتویر  طبقاتی نابرابری پذیرش از خرمج محصولِ بلکه داند نمی طبقاتی نابرابر
 زدن دمر دنبتال بته  مجرمانته  هتای رمش با م کنندمی طلب شانشایستگی از بیش که اندافرادی
 حتذر  آنهتا  از بایتد  که داندمی هاییترسناک را آنها جامعه که است رم همی، از هستند. نابرابری
 رمز. یک م ابد فیلم ناکجاآباد  به کرد  تبعید را آنها باید کرد؛
 

 اخالقی هاینگره تقصیر:
 از برکنتار  م حاشتیه  در معصتوم   افترادی  عنتوان بته  م پتایی،  طبقتا   هتای دلستاده  عنوانبه فقرا
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 دارد. متفام  تصویری فقر بار ای، اما ؛4اندداشته سینما در پرتکرار تصویری شلوغ  شهر هایناپاکی
 بته  ستیاهی  م تبتاهی  از سرشار فقری بلکه درمیشی  استغنای با فقرایی یا معصوم فقرای نه بار ای،

 فتیلم  در بلکته  نیست  نیاز عی، در نیازیبی م تقناع حکایت  فقرا  حکایت بار ای، آید.درمی تصویر
 مستای   دمخت، برای خانه مادر م شودمی بدل ناارزش به جوییصرفه م قناعت حتی رمز  یک م ابد

 یتک  دمختت،ِ  بته  اشتاره  در فرزنتدانش  م شتود می تحقیر م سرزنش آن از چندباره استفادة م کهنه
 . نیست... بشوعوض هم دیگه رفته...گ ارث هب باباش ننه از رم گدایی گویند:می کهنه پتوی

 نهایتت  در م ستودجو  طلتب  منفعتت  افترادی  بلکته  معصتوم   نته  خانته  ایت،  در هاشخصیت
 دیگتری  شتخص  هر از بیشتر طلبیمنفعت ای، کنند.می فکر خود به تنها که هستند غیراخالقی

 را خانته  رئتیس  م پتدر  حکم م است خانواده آشی  پاشنة اینکه با مرتضی است. عیان مرتضی در
 رامی( نگتاه  )از بیگانه به را خواهرش گرفت،  سرمسامان م ساندمیچی مغازة کردن باز برای دارد 
 الیالبه در م گویدمی دیگران بدبختی از خوشحالی با همواره که است کسی مرتضی فرمشد.می

 را هتایش مشتتری  رِس م فرمشدمی مواد همچنان ام شاید که شودمی متوجه مخاطب ها دیالوگ
  محس،(. زبان )از کندمی تحریف را چیز همه م کشدمی بیگاری نوید از گذارد می کاله

 بلکته  ستمیه   خود  برای نه سمیه از حقیقت در است  سمیه دلسوز نظر به که محس، حتی
 شخصتی  حسابتسویه یک به بیشتر مرتضی با ام جنگ کند.می پشتیبانی شخصی سودی برای
 رمز در درستت  مرتضتی  آنجاکته  برنتد. متی  را خود نفعِ رمیارمیی ای، از هریک آنها م ستا شبیه
 بترادر  کتردن  مادار یبترا  محست،  آنجاکته  م دهدمی لو کمپ مأمورانِ به را محس، سمیه رفت،ِ

 ستیلی  نویتد  به است رئیس خانه آن در کسی چه اینکه یادآمری م مواد لوازمِ خرید به کودکش
 دیگر. چیزی نه است خانه در تسلط م قدر  سر بر تقاب  تقاب   ای، که دریافت توانمی زند می

 م کنایته  م نتیش  بتدمن  تواننتد نمی ایلحظه هاشخصیت که بینیممی فیلم سرتاسر در همچنی،
 ایختانواده  در آنهتا  بگیرنتد.  ختانواده  کت   نفع به م درست تصمیمی م کنند صحبت هم با دعوا
 کنند.می زندگی یبحران م پرتنش منطق بی

 م مستئولیت بتی  متادری  چهترة  ام از م است شریک هااخالقیبی در مادر  حتی خانه ای، در
 مایة تنها م مرده گویی اما است  زنده خانه ای، در ام شود.می ساخته پسر هایخالفکاری شریک 
 م انفستنج  فکتر  بته  فرزنتدانش  ستخت   هتای ثانیته  در که است مادری ام است. عذاب م دردسر
 ایت،  نماید.می مسخره م نسنجیده نیز محس، برای اشدلسوزی حتی م است تانخورده اسکنا 

                                                           
ها  افرادی از طبقا  باال را از مرگ )فیلم گنج قارمن  ها م گرفتاریمزدممنت در بزنگاهدست که بیافرادی تهی .4

دهند؛ تصویرِ فقرایی که ( نجا  می4911ر  مسعود اسداللهی  ( م تنهایی )فیلم همسف4911سیامک یاسمی  
؛ فیلم نیاز  4900ای برای رباب  سیامک شایقی  خرند )فیلم جهیزیهسختی را به جان می یقلب یترضابا 

( یا فقرای مجرمی که همچنان رمانی پاک دارند م در انتها از ناپاکی نجا  پیدا 4907علیرضا داممدنژاد  
 (.4901های آلوده  سیرم  الوند  ؛ دست4907اعتماد  رگس  رخشان بنیکنند )نمی
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 دید: مضوحبه توانمی محس، دربارة دیالوگش در را مسئولیتیبی با توأم دلسوزیِ
 ....میره آبرممون نکشه همسایه م در جلو بکشه... مواد خودش اتا ِ تو بره بزاری، داری،... چیکارش
 یستتم س بتودن  یتوب مع به کنند  پیدا رهایی برای راهی اینکه خیال با هاشخصیت از هریک

 ایت،  بتر  مترمری  گیرنتد. می بستب، از رفتبرمن برای اشتباه هاییتصمیم مدام م دزننیم دام،
 بته  دادن ادامه محس،  تصمیم باشد. ممثر ضمنی داللت بهتر فهم در تواندمی ها()دال هاتصمیم
 م علیت   هتای گربته  از نگهتداری  بتودن   مسواستی  مجود با لیال تصمیم است. مخدر مواد فرمش
 متواد  کتردن  پنهتان  مادر تصمیم م نماید(می مسخره م مضحک عامدانه طرزبه )که است مریض
 زبتان  از دارد. فترامان  تأکید ام پیشینیان م مادر نادرست هایتصمیم بر فیلم پسرش. برای مخدر

 بتوده  بلتد  تولیتدمث   فقتط  ام اند بوده تریاکی همه ام اجداد که شنویممی داستان هایشخصیت
 تصتمیم  همچنتی،  بودنتد.  محترمم  ختوب  ایختانواده  از همواره هابچه م کردن بزرگ نه م است
 منجتر  نتذیر  بتا  نبتودنش  خوشتحال  م ستمیه  بتر  موجود شرایط  تحمی  به که را دیگری اشتباه
 گذشتته  ستالیان  در اشعالقته  متورد  فترد  از ام یجتدای  بترای  محست،  تصتمیم  در باید شودمی

 ام استت؛  حقیرتتر  م تتر کوچتک  همته  از ختانواده  بتزرگ   تصتمیمِ  نهایتت  در م کترد.  مجوجست
 در توجته جلتب  بترای  زنتی خود در شهناز( )پسر امیر کنشِ اما گیرد.می را تصمیم آمرتری،شرم
 هتا دال دیگتر  همتراه  بته  کتنش  ،ای است. مقصر فقرای اسطورة برساخت در نمادی، نقطة اینجا
 بلکته  بیرمنتی   مشتکال   معلول نه خانواده ای، درگیری که مضمون ای، با سازندمی را ایگزاره
  .است گیخانواددرمن مشکال  معلول
 در بایتد  را فقتر  رمز  یک م ابد فیلم در اما است؛ اجتماعی ساختار در هانابرابری از ناشی فقر

 بحتران  کته  استت  یداخلت  مشتکال   ای، م کرد دنبال فردی طلبیتمنفع م اخالقی ناشایستگی
 بتر  کنتترل  بته  یتاز ن م آن اعضتای  حتال  رمابتط  بته  یتا  خانواده گذشتة به یا هابحران آفریند.می

 را سمیه که است خانواده یهایکارندانم تمامی .است مربوط شانبرتری به می ِ م گراییمنفعت
 در افتراط  م هایشتان ناآگتاهی  نابجتا   هتای تصتمیم  چراکته  کنتد؛ می آنها یدتهد م یختوب به مادار

 بتا  فتیلم  امر ظاهرِ در آنکه با است. شده خانه اعضای دیگر م سمیه رنج باعث شان ییگرامنفعت
 سرزنشتگر  نگاهی پنهان سطح در آمرد می پرده به را آنها سخت زندگی م کندمی همدردی فقرا
 زنتدگانی  ایت،  بتانیِ  م باعتث  م رمدمی نشانه فقرا خود  سمتبه را اتهام انگشت فیلم دارد. آنها به

 است: رمش، کامالً هادیالوگ در نگاهی چنی، داند.می آنها خود را سخت
 کن،.... زندگی درست عادی مردم مث  اینام کنم کاری یه میخوام بترسونم... اینارم میخوام
 کردی...می رمزارم ای، کرف باید زاییدیمی شکم تا نُه تا نُه که موقع امن
  نخور... درمغ قسم ماها مث  زندگیت تو مقتهیچ دیگه   
 پتتو  زیر یا کجایی... تو مقت امن کنندمی کار ظهر از بعد چهار تا صبح هشت از دارن ها فلج

 دمش... زیر یا



 1931 تابستان و بهار ،اول شمارة ،11 دورة ادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

02  

 برادر... پشت برادر زنه...می حرف خواهر پشت خواهر اینجا 
 اند.شده بندیدسته ذکرشده ضمنیِ م صریح یهاداللت 9 شمارة جدمل در
 

 9 شمارة جدول
 دوم مرتبة هاینشانه نظام اول مرتبة هاینشانه نظام

 ضمنی داللت صریح داللت پردازی()رمایت هادال

 دیالوگ

 مردم مث  اینام کنم کاری یه خواممی
 کن، زندگی درست عادی

 اخالقیا 
 طلبانه منفعیت
 م طلبانهفرصت
 منشأ که ویانهسودج
 م خانوادگی هایبحران

 اجتماعی معضال 
 فقراست.

 ایاسطوره مضعیت
 خودکرده مقصر  فقر:
 فقر شایستة م

 کردیمی رم رمزا ای، فکر باید موقع امن
 نباش ما مث  مقتهیچ

 چهار تا صبح هشت از دارن هافلج
 تو مقت امن کنندیم کار بعدازظهر

 دمش... یرز یا وپت یرز یا ...ییکجا

 کنش
 طلبانهمنفعت یهاکنش

 نادرست هایتصمیم
 یرام خودزنیِ

 رامی
 م سیاسی شرایط از پوشیدن چشم

 اجتماعی
 

 اخالقتی  نظتام  ستاخت،  منزه برای باالتر طبقا  نابرابری؛ نه م است ناشایستگی از ناشی فقر
 نتابرابریِ  از ناشتی  فقتر  گونته   ای، دانند.می خودبی، م طلبمنفعت طلب فرصت را فقرا جامعه 
 اگرچته  فقراستت.  به نسبت اخالقی(بی )یا اخالقی هایکلیشه سلطة از ناشی بلکه نیست  ثرم 
 نیستند؛ معنوی مقام ای، شایستة گداها اما بود  معنوی ماالیی از حاکی گذشته هایدهه در فقر
 رنتج  اگتر  کته  کنتد متی  گوشتزد  فقرا به مقصر فقرای اسطورة کند.می تصویر رمز یک م ابد آنچه
 شتده  گتم  سیاستی  م اجتماعی هاییزهانگ ایاسطوره رمایت  ای، در ید.ابوده ناتوان حتماً بریدمی

 ستطح  بته  چیتز  همته  م شتده  گرفتته  نادیتده  عمتد بته  شترایط  ایجادکننتدة  ستاختارهای  است 
 است. یافته تقلی  شناختیرمان
 

 گیرینتیجه
 دهتد می تقلی  هایشمیژگی م خصوصیا  م فرد به را مشکال  م معضال  ختی شنارمان تحلی 

 تحلیت   امتا  کنتد؛ متی  ترستیم  تغییرناپتذیر  م تکتراری  م همیشگی را هابحران تاریخی  تحلی  م
 تصتورهای  کته  ستازمکارهایی  دنبالبه است؛ اجتماعی هایساخت تبیی، دنبالبه شناسانهجامعه
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 از زدایتی استطوره  دنبتال بته  دهد؛می نشان حقیقی را فرهنگی هایکلیشه م طبیعی را اجتماعی
 تصتویر  م فقر به بامر حاضر مقالة در است. شدهپنداشتهحقیقی م شدهطبیعی تکرارشده  بامرهای
 م فقتر  از تصتورا   گترفت،ِ  شتک   هتای ستازمکار  تا گرفت قرار شناسانهاسطوره تحلی  مورد فقرا

 شد. پرداخته رمز یک م ابد فیلم تحلی  به منظور بدی، ود؛ش رمش، فقرا دربارة هاکلیشه
  "مجترم  فقرای"  "تقدیرگرا فقرای" اسطورة چگونه که داد نشان فیلم از شناسانهنشانه تحلی 

 بته  را انستان  کته  هستتند  مصترفی  جامعتة  ساختة هااسطوره ای، گیرند.می شک  "مقصر فقرای"
 شتان منتدی فایتده  بتا  افتراد  کتارایی  دهند.می تقلی  رفمص توانایی به را هویت م اقتصادی موجود
 هتای آزمتون  ایت،  در شتود. می سنجیده مصرفشان م خرید میزان با افراد توانایی م شود می ارزیابی

 از تتدریج بته  م شتوند متی  ارزیتابی  ناکارآمد غیرمفید  مقدار بی افرادی دستانتهی م فقرا اقتصادی 
 فقترای  م نشینانحاشیه ترتیب  بدی، شوند.می رانده اجتماعی یهاارزش حاشیة به شهرها حاشیة
   شوند.می تبعید ناکجاآبادها به هادیگری مثابهبه م گیرندمی مجرمانه چهرة شهری 

 درمنتی  م یرمانت  منشتأ  فقر یبرا  «زداییتاریخ» هایسازمکار از گیریبهره با پردازیاسطوره
 کتردن  سترزنش  سازد.می تهی بار  تعبیرِ به را آن م محرمم خود تاریخ از را فقر م شودمی قائ 
 فقر اسطورة آشنای هایسازمکار از یکی فقر  مجودآمرندةبه هاینظام کردن محکوم جای به فقرا
 طریق از م برده بهره آن از نیز رمز یک م ابد فیلم که شودمی محسوب آن نقد  از جلوگیری برای
 مثابته بته  م فضتیلت  نتوعی  نتابرابری  استطوره  ای، در است. ادهد جلوه طبیعی را خود منطق آن

 مستتحق  آنچته  بته  جامعه در هرکس شودیم ضمی،ت م شودمی تصویر ثرمتمندان برای پاداشی
 کنتد. یمت  یته تنب را یناکارآمد م دهدیم پاداش یستگانشا به موجود مضع چراکه رسدمی  است
 ایت،  هتایی گتزاره  بتا  م است تبعیدی م دیگری  سناکتر نظیر هاییداغ با آنها تعریف فقرا  تنبیه

   اند. کاریگناه به محکوم فقرا چنینی 
 از گرایانهتقلی  بامری فقرا  زندگی سخت شرایط بازنماییِ الیالبه در رمز  یک م ابد فیلم در
 م تببتی،  فقرا م فقر خود  به ارجا  با را فقر پدیدة گرایی تقلی  ای، شود.می ارائه مخاطب به فقر

 نته  نگتاهی  چنتی،  ستازد. متی  پنهتان  نظتر  از را آن زاینتدة  اصتلی  هتای علتت  م کندمی تشریح
 منطتق  بتا  راستتا هتم  که دارد سرمکار منطقی با نگاه ای، است. طبقاتی نگاهی بلکه گرایانه ماقع

 انآن بر م سازدمی همگون گرمه  یک در را فقرا بازار  ناپیدای دست م است مصرفی داریسرمایه
 خلتق  یبرا تالش م دهدمی جلوه طبیعی یلت فض ینوع عنوانبه را ثرم  که منطقی زند.می نام

 فقط چراکه کند یم یدبازتول م یدرمن را ایدئولوژی ای، مخاطب کند.می نفی را برابرتر یاجامعه
 گتویی  چنانکه گیرد؛می صور  ماهرانه چنی، شدنطبیعی که است ینماس رمزگان چارچوب در

  است. شده برعکس چیز همه م داده رمی ایشعبده
 ابد که هاییفیلم است. 4937 م 4917 دهة هایفیلم برای مهمی نمایندة رمز یک م ابد فیلم

 غیتراز بته  همته  یبترا  یزندگ آن در که هستند دنیایی رامی کند می نمایندگی را آنها رمز یک م



 1931 تابستان و بهار ،اول شمارة ،11 دورة ادبیات، و هنر شناسیجامعه

 

01  

 بتا  تنهتا  م گتذارد متی  نابودی م زمال به رم وتیک(ب فیلم در شاپور هیچ  فیلم در )نادر ثرمتمندان
 هتایی زنتدگی  شتد؛  متصتور  بترایش  خوش پایانی توانمی م،( بدمن اینجا فیلم )در رؤیاپردازی

 م،( بدمن )اینجا لنگ پاهای مث  جسمانی هایناتوانایی با درگیر م مادی مشکال  با خوردهگره
 ساالد در) علی  پدر م هیچ( فیلم در) پرخوری ژنتیکی مشک  م ذهنی افتادگیعقب زبان  لکنت
 نیترمی  هتر  م دهنتد متی  ارائته  فقرا زندگی بر حاکم مناسبا  م مدامم رنج از تصویری که فص (
 )فرمشتنده   شتود می زده پیوند جنایت به فقر هافیلم ای، اغلب در کنند.می نابود را بخشینجا 

 قربتانی  نقتش  از فقترا  م م...( فص  ساالد ک بوتی زده زنگ کوچک مغزهای کالشینکف  النتوری 
 بخشتش  انتظتار  در باید نتیجه در م شوندمی خوانده شرایط ایجاد مسبب خود م آیندمی بیرمن
 بنشینند. النتوری( فرمشنده ) باالتر طبقا  سخامتمندانة بخشش یا کالشینکف( النتوری ) قانون
 خودکشتی  النتتوری(  ) یتوانگی د م زنتدان  فص ( ساالد فرمشنده  )کالشینکف  مرگ فقرا  پایان
 .است رمز یک م ابد به محکوم ایخانه در ماندن یا م،( بدمن )اینجا جمعیدسته
 

 منابع
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