
بر »  داشتنیهاي دوستآشغال«شناختی فیلم تحلیل نشانه
 هاي معنایی الندوفسکیاساس الگوهاي سبک زندگی و نظام

 1بیتا قوچانی

 
 چکیده

اي از خود به نمایش تصویر تازهشناسی، این علم اکنون ز گذشت پنج دهه از ظهور علم نشانهپس ا
ین زمان به بعد ارتباط میان ه دورنمایی از پدیدار شناختی گرایش یافته است. از اگذاشته و به تدریج ب

نظر گرفته شد. الندوفسکی،  معنا در هجدید براي مطالع ايه و جهان حسی، خود به عنوان حوزهسوژ
و چگونگی » دیگري غیر و مغلوب«دید گروه  هانتخاب زاویشناس فرانسوي در همین ارتباط با نشانه

اي بعدي هکند که در پژوهشار سبک زندگی متفاوت را معرفی میچه »گروه مرکزي مرجع«تعامل او با 
معنایی و تعاملی خود، به  امچهار نظافزاید؛ همچنین از منظري دیگر، دو سبک دیگر نیز به آن می

سازي الگوي نماید. این مقاله، با پیاده، تصادف و تطبیق را تعریف میسازيمداري، مجابهاي برنامهنام
امیرحسین یوسفی، محصول سال  هساخت »داشتنیهاي دوستآشغال«سبک زندگی در داستان فیلم 

گیري روایت چگونگی شکلو در ادامه هاي حاضر در آن را تحلیل زندگی شخصیت ، در ابتدا سبک1391
بررسی اساس نظام الگوهاي معنایی و تعاملی الندوفسکی  ها را برمیان شخصیت داستان و تعامل

  2کند.می
 

، شناسی اجتماعیهنی، سبک زندگی، الندوفسکی، نشانداشتهاي دوستآشغال :ي کلیديهاواژه
 هاي معنایی و تعاملی.نظام

 
 مقدمه   -1

هاي جنبه ذهنی فردي و هکه به جنباست شناسی نشانهي یکی از رویکردها 3شناسی اجتماعینشانه
شناسی اجتماعی یعنی بررسی هر متن در موقعیت اجتماعی و اجتماعی و متنی نظر دارد. در حقیقت نشانه

توان معنا را جدا از گوینده، شناسان اجتماعی بر این باورند که نمیفرهنگی خاص. بر همین اساس نشانه
 ).1389(ساسانی،  ت بررسی کردشنونده و باف
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معانی را  که افراد چگونه استاین  هدربردارند شناسی اجتماعی)، نشانه1988( 2و کرس 1به باور هاج

شناختی را شکل هاي نشانهها و عالیق اجتماعی، چگونه نظامایدئولوژينیز  کنند وطراحی و تفسیر می
 شوند. ها به مثابه تغییرات اجتماعی پذیرفته میدهند، و چگونه این نظاممی

د و ساختارگرا داشت. تمرکز این نوع تصویري محدو میالدي، 60 دههشناسی فرانسه پس از نشانه
شناسی نشانه اند. به بیانی دیگر،ریخی خود جدا افتادهاز بافت تا شناسی بر متونی بود که به کلینشانه

هاي زیسته مبتنی بود و متن را هاي تجربههاي جدا از زندگی و واقعیتساختارگراي آن زمان تنها بر داده
 ).19: 1394معین، بابکدانست(ز واقعیت جهان زیسته جدا میا

 هیابد. خواستگاه این تغییر، فلسفشناسی گرایش میروشدر  شناسی به تغییرعلم نشانه 1980 هدر ده
شناسی با تأکید بر است. در واقع در همین زمان است که نشانه 3غالب قرن بیستم یعنی پدیدار شناسی

شناسانی که کند. نشانهخود را احیا می 7»حضور«و  6»امر حسی«،  5»ادراك«، 4»تن«موضوعاتی چون 
و همین  اندکننده قائلادراك هبنیادي براي سوژ ند، نقشارشناسی الهام گرفتددیشناسی و فلسفه پاز زبان

رو شود. از این رو ادراك و احساس در این حوزه با تغییر و تحولی عظیم روب هود مسئلشامر باعث می
پردازي، نقش گفته هو نظریات بنونیست دربار 8شناسی مرلوپونتیهاي پدیدارشناسان با تکیه بر یافتهنشانه

را در امر حسی و ادراکی تعریف و مشخص نمودند. از همین زمان به  سوژه را در گفتمان و کارکرد تن
معنا در نظر گرفته شد  هجدیدي براي مطالع هبعد ارتباط میان سوژه و جهان حسی خود به مثابه حوز

چه توسط چشم ادراك آن«سی نوین بین شنا)، نشانه1945مرلوپونتی ( ه). به گفت20: 1394معین، بابک(
نماید. در حقیقت این برداشت ارتباط برقرار می» شودها درك میآنچه توسط حس«و » شودمی

توان دانست، با این مضمون که چیز را نمی 9گرایی برکلیغیر مادي هتوان مبتنی بر نظریمرلوپونتی را می
 ).20: 1394معین، ک(بابکند جدا دانست از کسی که آن را ادراك می

شناس ، نشانه10اریک الندوفسکی ندشناسانی که تحت تأثیر پدیدارشناسی قرار گرفتاز جمله نشانه
فرانسه داشت  1960 ههاي دهشناسی سال) به نشانه2004اجتماعی فرانسه است. نقدي که الندوفسکی (

دید و در بررسی تن میهایی بیا را سوژهکرد و آنهها جدا میاین بود که متون را از بافت و زندگی و سوژه
، اولین گام خود را 11 حضورهاي دیگريشد. وي در اثري به نام غافل می» حضور« همعنا از وجود مسئل

                                                           
1 Hodge, R.  
2 Kress, G. 
3 Phenomenology 
4 le Corps 
5 la Perception 
6 le Semsible 
7 Présence 
8 Merloeau- ponty 
9 Berkeley 
1 0 Landowski, E. 
1 1 présences de l’autre 
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تحلیل شرایط ظهور و تولید معنا در قالب دارد که در جستجوي شناسی برمینهدر راستاي آن نوع نشا

هاي اجتماعی متفاوت است، زیرا از این منظر معنا دیگر در متن بسته و هایی مشخص و در بافتتعامل
گیرد، بلکه نتیجه و حاصل برخورد و تعامل پردازي خود مورد نظر قرار نمیبریده از بافت و ساحت گفته

 ). 27:  1394معین، نی است (بابکها در شرایط متفاوت گفتمابین سوژه
در ذهن ترسیم کند، » دیگري«تصویري از یک که به هویتی مشخص دست یابد باید سوژه براي آن

متفاوت باشد » دیگري«از » من«در واقع احساس هویت در نخستین مرحله مبتنی بر آن است که اساساً 
و » دیگري غیر و مغلوب«دید گروه  هب زاوی). الندوفسکی در همین ارتباط با انتخا1398معین، (بابک

کند. همچنین از چهار سبک زندگی متفاوت را معرفی می» گروه مرکزي مرجع«چگونگی تعامل او با 
را  4و تطبیق 3، تصادف2سازي، مجاب1مداريمعنایی و تعاملی خود، یعنی برنامه منظري دیگر،  چهار نظام

 نماید. تعریف می 7، شانس و امر احساسی6مندينیت، 5منديبه ترتیب بر اساس اصول قاعده
هاي ظامنحاضر ضمن معرفی دو الگوي معرفی شده توسط الندوفسکی یعنی الگوي  همقالدر 

هاي آشغال«هاي فیلم در شخصیتی زندگ الگوي سبک ابتداسبک زندگی، نیز معنایی و تعاملی و 
ر ی غالب بهاي معنایی و تعاملس چیستی نظامسپ ، ساخته امیرحسین یوسفی، تحلیل و»داشتنیدوست

 .خواهد شدگفتمان آنها طبق الگوي الندوفسکی مشخص 
 

 تحقیق هپیشین -2
) براي اولین بار به شرح و توصیف 1997( حضورهاي دیگرياریک الندوفسکی در کتاب خود به نام 

)، ضمن تقسیم نظام 2014( 8ناماحساسات بی. وي در اثر بعدي خود یعنی رداختپچهار سبک زندگی 
، به »لذت بردن از«و » مورد خوشایند واقع شدن به«عمده، یعنی نظام سلیقه  همیل و سلیقه به دو مقول
. وي ردکهاي زندگی که در کتاب قبلی خود مختصراً معرفی نموده بود را تحلیل شکلی موشکافانه، سبک

و  )، به تکمیل مباحث خود پرداخت0122( 9قهشناسی میل و سلیبراي نشانهدر اثر دیگرش با عنوان 
 .کردهاي قبلی اضافه هاي دیگر زندگی را به سبکسبک

توان به دو اثر که از میان آنها میاست هایی در این موضوع صورت گرفته در ایران نیز پژوهش
شناسی معنا در نشانه هابعاد گمشد) و 1394( زیسته همعنا به مثابه تجربهاي مرتضی بابک معین به نام

                                                           
1 Programmation 
2 Manipulation 
3 Accident 
4 Adjustment 
5 Régularité 
6 Intentionnalité 
7 Sensibilité 
8 Passions sans nom 
9 Pour une Sémiotique du gout 
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) چهار 2015) اشاره کرد. بابک معین (1396(روایی کالسیک، نظام معنایی تطبیق یا رقص در تعامل 

و به  کرداي تلفیق سبک زندگی مطرح شده توسط الندوفسکی را با مسئله امنیت و عدم امنیت نشانه
) 1397. بابک معین (پرداختی هاي زندگاي در هر یک از این سبکعدم امنیت نشانه هتحلیل مسئل
. کردو آنها را تحلیل  جیدهاي آموزشی سنهاي معنایی و تعاملی الندوفسکی را در گفتمانکارآیی نظام
را در ارتباط  هاي معنایی تعاملی الندوفسکی، چهار نظام زبانی فضایی) با تکیه بر نظام1398بابک معین (

) نیز در قالب این چهار نظام معنایی، تحلیلی با 1394نژاد (پاك. بابک معین و با آنها معرفی و تحلیل کرد
معین در پژوهشی سبک زندگی . همچنین بابکدادندشناسی اجتماعی ارائه رویکرد سیستمی از نشانه

و تغییرات سبک زندگی وي در کرد را تحلیل  در جستجوي زمان از دست رفتهمارسل، قهرمان رمان 
 ر دست انتشار).(ددادطول داستان را نشان 

هاي مهیج را در ناالگوي اریک الندوفسکی سبک زندگی نیما یوش ه) بر پای1398( دیگرانشعیري و 
 .کردنداو تحلیل 

 
 چارچوب نظري -3

 چهار سبک زندگی -1-3
و » بیقتط« فردي که به گروه مرکزي مرجع تعلق دارد، فردي است که به نحو احسن تجسم مفهوم

ها و عالئم تطبیق و هماهنگی با تواند نشانهیعنی فردي که هر لحظه میست. ا ما» هماهنگی«
و » ودنبرمال ن«اقع او تجسم مفهوم هنجارهاي گروهی که به آن تعلق دارد را آشکار کند. در و

 است.» هنجارمندي«
کل را به ش توان چهار سبک زندگی متفاوتدر ارتباط با وضعیت مرکزي گروه مرجع هنجارمند، می

دگی داندي، سبک زندگی اسنوب، سبک زن). 55: 1997(الندوفسکی، اتعریفی از هم تشخیص دادبین
یک ویژگی  ههاي متفاوت به واسطپرست. هریک از این سبکسبک زندگی خرس و سبک زندگی آفتاب

 اند.متمایزکننده قابل تشخیص

 
 )1398معین ابکچهار سبک زندگی در تعامل با گروه مرکزي مرجع (برگرفته از ب -1شکل 
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قابل توجه در این بخش این است که تعیین یک نوع سبک زندگی براي یک سوژه تا پایان ثابت و  هنکت

هاي اجتماعی در طول زمان ماند. این مرزبندي همواره در نوسان است، به این معنا که سوژهایستا نمی
 ).1398و دیگران، گذارند (شعیري اي به نمایش میهمواره خود را در تعاریف تازه

 
 )1394معین (برگرفته از بابکهاي زندگی به نسبت گروه مرکزي مسیر حرکت سبک -2شکل 

 
 سبک زندگی اسنوب -1 -1 -3

کند شود، حرکت اسنوب از پایین به باال است. اسنوب سعی میگونه که در نمودار باال مشاهده میهمان
عضو گروه مرجع، یک  هبه آن شود. براي اسنوب، چهر» شبیه«خود را به گروه مرکز مرجع نزدیک کند و 

اي تر او تازه به دوران رسیدهآل است که او فقط هم و غم رسیدن به آن را دارد. به بیانی روشنمدل ایده
است که با فراموش کردن اصل خود آرزوي رسیدن به گروه مرجع ایده آل را دارد. سبک زندگی او مبتنی 

 است. » تقلیدي«او کامالً » اينظام سلیقه«و هم چشمی بوده و  بر تقلید و چشم
 سبک زندگی داندي -2 -1 -3

شود. » متمایز«و از آن  ود را از گروه مرکز مرجع جدا کندکند تا خبر عکس اسنوب، داندي همه کار می
آن گروه مرجع دهد که او را از از خود بروز میهایی او بی آنکه الزاماً فردي استثنایی باشد، رفتار و نشانه

کند با ایجاد غافلگیري، متفاوت و متمایز جلوه دهد. نگاه او به کند. او آگاهانه تالش میمرکزي جدا می
 هنجارها نگاهی از روي تحقیر و از منظري باالست. 

 سبک زندگی خرس -3 -1 -3
هنجارهاي گروه مرکزي که به آن تعلق دارد را » اهانهناآگ«و غالباً » لجام گسیخته«این گروه به شکلی 

کند. موجودي است که هیچ کس جز خودش اي براي خود تعریف میگیرد و سبک زندگی ویژهنادیده می
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گسلد. کارهایش ارتباطات خود با گروهی که به آن تعلق دارد را می هتواند راه را به او نشان دهد. همنمی

 شود. تعبیر میبه دیوانگی یا به نبوغ 
 فتاب پرستسبک زندگی آ -4 -1 -3

» اچارن«ود را خکه هی هاي بیرونی گروتمام نشانه» مهارت«این فرد از روي نیاز و اجبار قادر است با 
و  ت، مکاريرد. او با مهارو سبک زندگی آن را پیش گی کند» تقلید«را به َآن نزدیک شود تا بیند می

زند و ا میجهوشیاري که سعی در پنهان کردن آن دارد، خود را به جاي اعضاي آن گروه مرکزي 
 گیرد.یمهاي بیرونی آن گروه را به خود نشانه

ه این برد؛ ف کثابت تعری توان آنها را به شکلاست که نمی قابل توجه در این چهار سبک این هنکت
به  جایگاه توانند با تغییر مسیر خود از یکها میمعنی که در یک بافت اجتماعی مشخص، این گروه

 و سبک زندگی خود را تغییر دهند. جایگاه دیگر حرکت کنند
هاي آنها را از یکدیگر ها و تفاوتتوان شباهتبا نگاهی اجمالی به این چهار سبک زندگی می

رست بر کنند. گرچه آفتاب پزندگی می» خود«فتاب پرست و خرس، با محوریت مشخص کرد. دو سبک آ
یا  »شدن«که اسنوب و داندي به اهمیت دارد. در حالی» بودن«زند. براي این دو، این خود نقاب می

» نند بودنما«ب به دهند. در زندگی آنها ارتباط و تعامل با دیگري ارجحیت دارد. اسنواهمیت می» نمود«
یریت غگونه بیان کرد که اسنوب، توان اینمتمایل است. به طور خالصه می» مانند نبودن«ندي به و دا

و » کندتقبل می«کند، خرس غیریت خود را می» تمهید«کند، داندي، غیریت خود را می» انکار«خود را 
 ).1396معین، (بابک» زندنقاب می«آفتاب پرست غیریت خود را 

 
    

     
 
 
 

 هاي زندگیاي سبکهاي مقایسهها و تفاوتشباهت -3شکل 

 هاي معنایی و تعاملینظام -2-3
سازي، تصادف و تطبیق را مداري، مجابهاي معنایی و تعاملی خود، یعنی برنامهالندوفسکی، الگوي نظام

کند. وي با مندي، شانس و امر احساسی تعریف میمندي، نیتاصول قاعدهبه ترتیب بر اساس 
 2، زیمل1مرلوپونتی و همچنین اندیشمندانی مانند بابر هپدیدارشناسی به ویژه اندیش هتأثیرپذیري از فلسف

                                                           
1 Buber 
2 Simmel 

 خود بودن پرستخرس و آفتاب

 دیگري شدن اسنوب و داندي
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ل اصل امر حسی یا اص هکند که بر پایو دیگران، نظام تعاملی معنایی خود یعنی تطبیق را مطرح می

). در واقع وي با اضافه کردن این نظام تعاملی به 1397معین، (بابکشودادراکی حسی تعریف می جریان
سازي و همچنین با مطرح کردن نظام تصادف، به غناي مداري و مجابهاي تعاملی و معنایی برنامهنظام

سازي در اري و مجابمدافزاید که به اعتقاد او تنها دو نظام برنامهمی 1الگوهاي کالسیک روایی گرماسی
 ). 1397معین، بابکآن مطرح بودند (

مدار و تثبیت شده چیز در آن از قبل برنامهکه همه» مداريبرنامه«بر اساس نظام تعاملی و معنایی 
ها در میان از قبل معلوم، تنها بر اساس چرخش ابژه» 2هاي مضمونینقش«ها بر اساس است، سوژه

کند. این این کنش تجربه می هاین نظام، سوژه نوعی امنیت ناب را در نتیج شوند. درخودشان تعریف می
کنش در سطح اجتماعی منجر به وضع قوانینی سخت و غیرقابل انعطاف یا به تعبیر الندوفسکی 

 ).109:  1394معین، شود (بابکمی» در ارتباطات بین انسانی 3الزاماتی اجتماعی«
استوار است. در این نظام معنایی، سوژه بر اساس » نیت مندي« بر اصل» سازيمجاب«نظام تعاملی 

) 1991( 4سازد. کورتزاي که در ذهن دارد، دیگري را به کنش وادار میشدهافکار و اهداف از قبل تعریف
، 6، اغواگري5کند که عبارتند از وسوسهسازي اشاره میبه چهار روش و استراتژي در نظام تعاملی مجاب

دهد که تنش وجود دارد. به همین منظور . این نظام تعاملی بیشتر در شرایطی روي می8دیدو ته 7تحریک
: 1394معین، (بابککننددیگر با اهداف خود تالش می هايها، در همراستا کردن سوژههر یک از سوژه

110.( 
کی ادراجریان «  یا» امر احساسی«را مبتنی بر اصل » تطبیق«)، نظام معنایی 2004الندوفسکی (

دو طرف تعامل و نیز تعامل رودررو بین » حضوريهم«داند. این نظام تعاملی مبتنی بر می» حسی
و  تطبیقی »عیکنش جم«و  »با هم بودن«هاي جهان بیرونی است. در این نظام با نوعی ها و ابژهسوژه

 ).174: 1394معین، بابکشویم (حسی مواجه می
شانس «اصل  نظام، از پیش معلومی وجود ندارد. اصل حاکم بر این ه، هیچ برنام»تصادف«در نظام 

لیم اضی و تسرهر چه پیش آید  گیرد و در برابراست و سوژه ناخواسته در شرایطی قرار می» و اقبال
 ). 62: 2005است(الندوفسکی، 

 
 

                                                           
1 Algirdas Julien Greimas 
2 Role Thematique 
3 Contraintes Sociales 
4 Courtés J 
5 Tentation 
6 Séduction 
7 Provocation 
8 Menace 
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 فعال بودن      منفعل بودن

 
                                 
    
    
 
   

 وفسکیهاي معنایی و تعاملی الندالگوي نظام -4شکل 

 شناسی پژوهش روش -4
هاي فیلم با استناد به زندگی شخصیت کدر ابتدا سب توصیفی است. -روش پژوهش در این مقاله تحلیلی

شوند زندگی مطرح شده توسط الندوفسکی واکاوي می هاي هر شخصیت بر مبناي الگوي سبکدیالوگ
نی فیلم داستاهاي تعاملی موجود در سیر هاي معنایی و تعاملی وي، نظامو سپس بر اساس الگوهاي نظام

 شود. استخراج می
 معرفی فیلم -1-4

خاطرات  هقص 1391امیرحسین یوسفی، محصول سال هاي دوست داشتنی به کارگردانی فیلم آشغال
هاي تشویش و اضطراب مسلط بر ذهن و روانش باید دور هجمه همادري به نام منیر است که به واسط

   .ریخته شوند
است که همسر، پسر و برادرش را از دست داده و پسر کوچکش هم، خارج از  منیر، مادر خانه، پیرزنی    

هاي بعد از انتخابات ریاست و حوالی شلوغی 88ایران مشغول ادامه تحصیل است. زمان واقعی فیلم، سال 
منیر  هکنندگان حین فرار، توسط سیما دختر خالجمهوري است. به علت ورود اجباري تعدادي از تظاهرات

اصلی این فکر باطل، ترسی  دلیلشود. دچار پریشانی و نگرانی ناشی از عواقب این عمل می ، اونهبه خا
ته ناخواس  است که از وقتی در شکم مادرش بود و زنگ در را براي تفتیش خانه زدند، تا همین حاال که

براي  او کنند، در وجودش ریشه دارد.می دارنشاناش را شوند و خانهاش میاي معترض وارد خانهعده
 اش در خانه وجود دارد و جرم محسوب افتد تا هر آنچه از خود و خانوادهحل این مشکل به فکر می

هاي درون قاب عکس که هرکدام در چارچوب تفکرات خود شود را جمع کند، و براي این کار از آدممی
یابد و عکس، که خود ها ارتباط میا جهان درون عکسگیرد. بدین ترتیب مخاطب بمحصورند، کمک می

شود تا اي میبت شده جاودانه شده، واسطهاي از زمان که در آن ثجهانی است که در لحظه داراي
ساز، مرز زمان و مکان را در هم بیامیزد و ما را با توهمات ذهنیِ پیرزنی که ضمیر ناخودآگاهش پر از فیلم

  ی است روبرو کند. هاي سیاسترس از مخالفت

 نظام معنایی تصادف

 

نظام معنایی 
 مداريبرنامه

 نظام معنایی تطبیق

 

نظام معنایی 
 سازيمجاب
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تیپ خاصی از مردم هستند و  هها که هرکدام نمایندهاي درون عکسدر این حین، میان شخصیت 

 گیرد. گفتگوهایی شکل می صاحب تفکر، تعصب و باورهاي مخصوص به خود،
 »هاي دوست داشتنیآشغال«هاي فیلم بررسی شخصیت-2-4

 اند:رو هستیم که از میان آنها سه شخصیت فوت شدهبهرودر این فیلم با شش شخصیت اصلی و کلیدي 
محمدعلی (پدر متوفی خانواده ) ، منیرخانم با بازي شیرین یزدان بخش: نماد کشورمان ایران، مادر خانواده

منصور (برادر متوفی ، کندفردي سلطنت طلب که در آخر عمر توبه می هبا بازي اکبر عبدي: نمایند
امیر ، و متمایل به جریان چپ 57انقالب  ههاي دورچریک هنمایندشهاب حسینی: منیرخانم) با بازي 

رامین (پسر ، جنگ تحمیلی ههاي دوربچه حزب اللهی هنمایند (برادر شهید منیرخانم) با بازي صابر ابر:
سیما (نامزد سابق منصور)، با بازي هدیه ، زدهفردي غرب هکوچک خانواده) با بازي حبیب رضایی: نمایند

  .زن فعال امروزي با هیجانات سیاسیتهرانی، 
 

 هاتحلیل داده -5
 هاي فیلمتحلیل سبک زندگی شخصیت  -1 -5
 پرست)محمدعلی (آفتاب -1 -1 -5

شود. او به دلیل نیاز و از روي اجبار یا محمدعلی بنا به نوع شخصیت خود سریع همرنگ جماعت می
، با مهارت و مکاري که البته سعی در پنهان کردن آن دارد، مدام سعی دارد خود را به جاي احساس خطر

اعضاي گروه مرکزي و هنجار جا بزند. درست است که رفتار او نوعی دورویی است اما این کار را آگاهانه 
هایش روشن و الل دیالوگخود واقف است. رفتار چندرنگ او از خ »خود بودن«دهد، در واقع به انجام می

 واضح است:
(دیالوگ  شاءاهللا قسمت شما هم بشود. اگر بدونید چه صفایی داره اینجاعلیکم، منیر خانم، انسالم-

 داد).محمدعلی در عکسی که او را با لباس احرام در مکه نشان می
  االن ساعت چنده؟ نمازم قضا شد.-
 پیداش کن. یک بغلی هم داشتم، بگرد، خطرناکه، بگرد -

گونه نشان دهد که شریک امیال و کند اینهایش سعی میاو از ترس فاش شدن اعتقادات و خواسته 
 دهد:آنها رفتارش را تغییر می يهاي اطرافیانش است و به طور مداوم براي خوشایندخواسته

ثابت کنی، از اون قربونت برم بابا تو که هیچی براي مخفی کردن نداري. تو نیازي نیست خودت رو  -
 (به امیر) اولش پاك بودي

 . منصور خان تو هم عضو این خانواده هستی -
شما هیچی نگو امیرخان که دلم خیلی از دستت خونه، تا موقعی که بودي بیست و چهارساعت تو این  -

دادي تا صبح، بعدش هم که جنگ شروع شد ناغافل پاشدي رفتی خیابونا به عنوان بسیحی کشیک می
 جبهه. (سرزنش کردن امیر براي خوشایند منصور)
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شن کمونیست (به رسن میهمشون سروته یک کرباسن، اول همه سوسیالیستن بعد که به قدرت می -

 امیر براي طرفداري از او در مقابل منصور)
 ان اگه این اسلحه پیدا نشه میوفتی تو دردسر، اینا که رحم ندارن.جمنیر -
 ندارن؟ امیر: کیا بابا رحم -
 گم.ها رو میهیچی بابا جان عراقی -

 کند:بال میم دنهاو ضمن شبیه شدن به دیگران و سازش با آنها، پیوسته تمایالت و امیال خود را 
 ) . (به دیگراناز همون اول هر بدبختی کشیدیم به خاطر این دختره (سیما) بود -
 نه.کنن. سیما مثل اوالد م منیر خانم پاشو سیما خانوم رو ببر تو اتاق استراحت -

 او حتی سعی دارد بقیه اعضاي خانواده را هم به رنگ عوض کردن ترغیب کند:
  (به رامین). زدستبرو این لباس ژیگولوتو درآر. مأمورا اومدن نگن غرب -
 )(به منیرشما هم برو چادرتو سر کن.  -
 عیار است)اي که یک اسنوب تمامرامین (گربه -2 -1 -5

التحصیلی فارغ مقدم است و این را از عکس درون قاب با لباس» بودن«بر » شکل و ظاهر«او براي 
ل دارد، داند تعجیتوان فهمید. او براي وارد شدن به گروهی که خودش آن را گروه مرجع و هنجار میمی

ارها و رفتمام شود. تبه همین دلیل هم  بالفاصله پس از مراسم چهلم برادر شهیدش از وطنش خارج می
دبنیادي کند و هیچ نوع فعالیت خوهاي او تقلید محض و کورکورانه است. او فقط به تقلید فکر میکنش

 را در او شاهد نیستیم:
یات آد نه از عملنه از جنگ و شعار خوشم می گ و خونریزي گریزانم.غیرت نیستم، فقط از جنمن بی -

 بافی.چریکی و فلسفه
قی د کند فرکند تا بتواند از آن تقلیبراي خود تعریف می» دیگري«باشد یک او در هر شرایطی که 

 خاکی ایستاده باشد: هکند در کجاي این کرهم نمی
تار شده، خرج سهون خرابکرد، حاال تو ااین بچه هم تا زمانی که ایران بود، پول منو خرج گیتار می - 

 (دیالوگ محمدعلی).کنهمی
وه بر کنیم. الندوفسکی عالگربه را هم در رفتار رامین مشاهده میدر عین حال سبک زندگی 

هاي تر دو سبک زندگی دیگر را نیز به سبکهاي زندگی مطرح شده، بعدها با نگاهی موشکافانهسبک
هاي طلب است. او به خواستهپرداز، گستاخ و لذتخیال هقبلی اضافه کرد. یکی از آن دو سبک گرب

ود جلب خو را به اکند خارج از خانه نظام دیگري است، نظام برتري که د و فکر میدهاطرافیانش تن نمی
 کند:می
 امین).ور به ر(منص ربغتو خودت کم آوردي و رفتی و خودتو انداختی تو بغل دنیاي به اصطالح آزاد  -

جوجه نند مالفاظی ابرد و دیگران او را با او همیشه در آرزوي بودن در مرکز توجه دیگران به سر می
 زنند.صدا می بچه خرخون خانوادهو  زدهغرب
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 هیچ وقت مرکز توجه نبودم. همیشه هر جا هستم مهم اون یکیه. همیشه شهروند درجه دو بودم. -
 کرد (به منیر)دایی که اصال من و آدم حساب نمی-

هاي کس خوانندهداند کجاي زندگی قرار دارد، براي او فقط تقلید مهم است. عرامین خودش هم نمی
خواند، کند، مجالت اطالعات بانوان میدارد، تفکرات نویسندگان غربی را دنبال میغربی را نگه می

اي بیند! و شخصیتش هم درست مانند سبک گفتارش مغلطههاي خاص میهاي هنري با صحنهفیلم
 ها فاصله دارد.فرسنگ» خود بودن«است که هنوز با 

کرد چون همیشه با تفکرات چپ ایشون مشکل داشتم، چون من دم حساب نمیدایی که اصال من و آ-
هاي ذهنی اگزیستانسیالیسم البته با نمود قلبی مارکسیست یک لیبرال اومانیست ناسیونالیستم با گرایش

 ضد استالینی (به منیر).
 منیر (سگ باوفا و همیشه نگران)  -3 -1 -5

به آن چهار سبک دیگر اضافه کرد، سبک زندگی سگ است. سبک زندگی دیگري که الندوفسکی بعدها 
منیر آنچه در حال حاضر از زندگی  هپذیر، تسلیم و راضی است. به عقیدسگ حیوانی صادق، آرام، تربیت

کند و خود را با شرایط تطبیق دارد همان است که باید باشد و او کامالً سرخوشانه آن را زندگی می
اش سلیم شرایط است. او شخصیتی میانجی دارد و در دعواهاي اعضاي خانوادهدهد. به معناي واقعی تمی

هایش بین منصور و امیر). مانند مادري گريتمام تالشش برقرار کردن صلح و آرامش است (میانجی
 هعاشقان هپسر شهیدش است (اشک ریختن او هنگام خواندن نام هشدمهربان، نگران احساسات سرکوب

دخالت در مسائل  هاي اجازاول اهمیت قرار دارد و به هیچ غریبه هبراي او در درجپسرش). خانواده 
 دهد:خانوادگی را نمی

 . (منیر به دختر غریبه)این مسئله خانوادگیه. من و تو هیچ شباهتی با هم نداریم -
 ترسد. او آدمی غیرسیاسی است:حتی از سالم کردن همسایه هم می

 به او باالباالها کاري نداشتم.آقاي توسلی، من هیچ موقع -
 . خواد کسی کار به کار من داشته باشهمن کار به کار هیچکی ندارم، دلمم نمی -

 اش است:چیزي که همیشه براي او مهم بوده، آرامش و روبه راه بودن محیط خانه و اعضاي خانواده
 منصور)کنم (به کنم، فقط دارم خونه را مرتب میمنصور جان من کاري نمی-
 امیر تو نباید با داییت اینطور حرف بزنی، اون از تو بزرگتره، کلی زحمتتو کشیده (به امیر)-

زند (در مقاطع مهم سیاسی کشور به رسد سنگی بر این سگ باوفا میحال هر که از راه میاما با این
 بسیار منفعل دارد: آمدند). شخصیتیاش میهاي مختلف از سوي دولت به دنبال افراد خانوادهبهانه

 (امیر به منیر) سالم بر مادِر پشت جبهه -
 اندیشد و دوست دارد همه را از خود راضی نگه دارد.او کامالً به منافع جمع می 
 فقط این طفلکی اضافه بود؟ (به محمد علی اشاره به برادرش منصور)  -
 کند: ها حفاظتسگ حیوانی است که دوست دارد صاحبش را از گزند آسیب 
 (به سیما). کشوندي تو خیابوناره اون روزها برادر جوونمو میهیچ موقع یادم نمی -
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برد، شبیه نام می 1»انسان این جهانی«اي به آنچه الندوفسکی از آن با عنوانشاید بتوان منیر را تا درجه 

گونه تغییر کند. او بدون هیچماند و حرکت نمیدانست. این انسان به تعبیر الندوفسکی در جاي خود می
 بیند.وضعیتی، خود را در جایی که هست خوشبخت می

 هبر)  منصور (داندي ر -4 -1 -5
ن ز دیگرااخودش را  خواهد تا جاي ممکنحضور و بودن او بر اساس حضور دیگري تعریف شده. او می

 مدار متمایز شود:اش این است از آن کلِ یکنواخت برنامهمتمایز نماید، خواسته
 .باشم عجیب و غریب هکننده، کنار این خانوادکسل هبراي من هم خوشایند نیست لب این طاقچ -
 نگاه او به دیگران نگاهی تحقیرآمیز و همواره از باال به پایین است: 
نار خر عمر کالهی مرتجع را تا آکه باید هم با ارتجاع سیاه بجنگم و هم یک بچه حزببیچاره من  -

 .)(به منیرخودم تحمل کنم 
و به  ریف کندجمع تع ههاي تعریف شدخود را وراي خواسته همنصور همواره سعی دارد میل و خواست 

ت. منصور ایع ننگ و رسوایی اسآمیز و حتی مها از نظر دیگران غیرعادي، اغراقهمین دلیل این خواسته
ی یل و رضایت قلبمرا با  مایزاز مرزها و هنجارهاي خانواده فراتر رفته، از این رو باید طرد شود. او این ت

 خود انتخاب کرده:
 (امیر به منیر)  خواست رفتمنصور تو راهی که خودش می -
 . کنیدوض تونید من و عمن نتونستم شما را عوض کنم ولی شما هم نمی -

ارد بر بقیه کند و سعی دیمنصور عالوه بر آنکه راه خود را از بقیه جدا کرده، دیگران را هم ترغیب م
 هم تأثیر بگذارد:

 (سیما به منیر)  اون موقع هم منصور لیدر بود -
 کنه (به منیر)تر میترسن و این مسئولیت تو رو سنگینبین منیر، مأمورا حتی از عکس من هم میب -
 آدم همیشه معترضی است که به اجرا نشدن عدالت همیشه اعتراض دارد: او
هات شه؟ چرا اول از قاب عکس بچهات مرتب میبا رفتن قاب عکس من توي او کیسه زباله، خونه -

 .کنی؟ ( به منیر)شروع نمی
یر بر ثراي تأبم را کسی که از گروه مرجع هنجار جدا شده در اقلیت است و به همین دلیل نفوذ الز

 خورد:دیگران ندارد لذا به اکثریت غبطه می
 .(به امیر)ما باشخوردم. مواظب منیر و سیهمیشه بهت غبطه می -
 . من فقط یک قابم لب طاقچه -
 . ولی باز هستی، این منم که دیگه نیستم، حتی لب طاقچه-

او در  نی است.رغم داشتن شخصیتی مقتدر در خلوت خود، منصور در اجتماع، فقط یک قرباعلی
 ».دیگري مغلوب«افراد خانواده چیزي نیست جز یک  همقایسه با هم

                                                           
1 Homme du Monde 
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 خریدي (منصور به منیر)  اللهیت میخوب واسه منم یک قاب خوشگل مثل قاب این بچه حزب -
 آزار خانواده)امیر (خرس بی -5 -1 -5

کس نتوانست منحرفش هیچامیر شخصیتی است که بعد از آنکه راهش را در زندگی انتخاب کرد، دیگر 
 کند.

شما هیچی نگو امیرخان که دلم خیلی از دستت خونه، تا موقعی که بودي بیست و چهارساعت تو این  -
دادي تا صبح، بعدش هم که جنگ شروع شد ناغافل پاشدي رفتی خیابونا به عنوان بسیحی کشیکی می

 جبهه (محمد علی به امیر). 
 گسلد.اي که به آن تعلق دارد را میدهاو همه ارتباطات خود با خانوا

گی اینجا یه پدر و مادري داري قبل از هر عملیات یه زنگ بزنی (محمدعلی به گم امیر تو نمیمی-
 امیر)  

 ). 209:  1396معین، رود (بابکها را بشناسد، راه خود را میآنکه از هنجارها آگاه باشد یا آنخرس بی
خوندي، عاشق خوبی بودي امیر، جوون و پرانرژي بودي، باید درس می هچواقعا خیلی متأسفم. تو ب -

 (منصور به امیر).  کردي شدي، هواي زندگی رو استنشاق میشدي، پدر میمی
گذرد. او نه حسی با جهان پیرامونش می -اش بر اساس ارتباطی ادراکیامیر خودش است و زندگی

به دیگري (منصور). اساساً » مانند نبودن«است و نه به دنبال  به دیگري (رامین)» مانند بودن«به دنبال 
توان گفت نسبت به سه شخصیت دیگر، خرس شود. میماهیت زندگی او با وجود دیگري تعریف نمی

اي به اعتقاد الندوفسکی خرس و داندي، هر دو سبک زندگی اغراق شده سبک زندگی آشکارتري دارد.
چیدمان وسایل اتاق امیر و  هکند (نحوشود اغراق میمجاز شمرده میدارند. خرس در انجام عملی که 

برد که . امیر در قلمرویی به سر میکه نمود عقاید و باورهایش هستند)هایی برجستگی واضح نشان
نامد. این قلمرو در قالب داستان این فیلم همان قلمرو می» جهانیانسان این«الندوفسکی آن را قلمرو 

شود، هم او که پس از هنجار فعلی است. این امیر است که از سوي دیگران تحسین می گروه مرکزي و
ریزد. حتی او اشک می هشدو مادر براي احساسات سرکوبشود بخش کوچه مینیز، نامش زینتشهادت 

همین اختیارات مسئول  هخورند. از این پس اوست که به واسطدیگران به جایگاه و اختیارات او غبطه می
 آرامش و امنیت افراد آن خانه است.

 (منصور به امیر) مواظب منیر و سیما باش. -
 سیما (داندي همیشه یاغی) -6 -1 -5

ندارد، مانند منصور همان داندي است که سعی دارد خود را  در فیلم شخصیت سیما که نقش پررنگی
هاي متمایز متمایز از جمع نشان دهد. طبیعی است که جامعه این شخصیت را نیز به دلیل ویژگی

احساسی میان او و منصور، از همان ابتدا از باورها و رفتار و  هغیرمجاز از خود طرد کند. البته به دلیل رابط
 :است کردهلید میسبک زندگی او تق
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 منیر).  (سیما به کشونداو موقع هم منصور لیدر بود و همه رو پشت سر خودش می -

ه نقالب کال از او در هر دوره و مقطع سیاسی کشور همواره قربانی بوده است؛ چه در زمان قب
اکسازي ار خود پهاي ضدحکومتی داشته، چه در دوران پس از انقالب که به همین دلیل از محل کفعالیت

و وع اگیرد، در مجمها قرار میشده و چه در مقطع حساس کشور در این زمان که مورد هجوم باتوم
 کند. هاي باتوم را هم نوش جان مینشیند و حتی ضربهشخصیتی یاغی است که آرام نمی

به  م. هر دوهاي فیلم بیش از همه شاهد تنش و بحث و جدل منصور و امیر هستیدر سراسر دیالوگ
کدام به ر اند. طبق الگوي الندوفسکی نیز داندي و خرس هآمیزي به دنبال باورهاي خود رفتهطرز اغراق

 روند.ف جهت یکدیگر به راه خود میآمیز اما در خالاي اغراقگونه
 ه انسان نابغه)بتغییر از داندي  تغییر در سبک زندگی (منصور: -2 -5

رغم ایستادگی و پافشاري بر عقاید و باورهاي کنیم که منصور علیهاي پایانی فیلم مشاهده میدر بخش
جام رساندن اش را تماماً وقف به انکند. او زندگیگران خود را فدا میمتمایزش، در نهایت براي نفع دی

نسان نابغه ا) 2004سکی (کند. به همین دلیل الندوفمیل میبر او تح» نظام چیزها«کرده که » رسالتی«
ز ارتباطی ابرآمده  سانی که فراتر از لذتاستعال یافته ان هنامد. یعنی چهرمی» استحاله متعالی خرس«را 
ثري ماندگار و خلق ا تر است که با آفرینشستقیم و حسی با جهان بیرون، به دنبال لذتی فراتر و متعالیم

 شود:فراهم می
  .ابغه)به انسان ن ( تبدیل شدن کنممن در راه اعتقاد و خلق فدا شدم و به این افتخار می -

شویم این تر میزدیکاي فیلم ناو هرگز چیزي که بقیه دوست دارند را دوست ندارد. هر چه به انته 
 زي نیستو چیاتحول بیشتر محسوس است. منصور به یک انسان عاشق تبدیل شده که لذت بردن براي 

وید ت را بگاي کُلجشدن. او فداکارانه (به خاطر امنیت سیما) هم حاضر است » دیگري«مگر سبب تحقق 
و در براي ا ندگیزذف کند چرا که معناي و هم براي نجات باقی اعضاي خانواده حاضر است خودش را ح

ه خورد هم همین باشد. او کشود. شاید دلیلی که به خرس (امیر) غبطه میوجود دیگري خالصه می
گوید مراقب منیر و سیما کند، به امیر میداند قرار است فداي دیگران شود، به دیگران وصیت میمی

ر در خانه ا از مسیخواهد قاب عکسش رگوید و از منیر میباشد، از خاطرات یاد دادن نقاشی به رامین می
لحظات را در  اند اینبتو تا سطل آشغال سر کوچه که قرار است قربانگاهش باشد، رو به جلو بگیرد تا شاید

 ذهن خود ثبت کند.
 ي فیلمنایی و تعاملی حاکم بر فضاهاي معنظام -3 -5

-شیده میکهاي معنایی و تعاملی الندوفسکی به تصویر طبق نظامر فیلم در این بخش فضاي حاکم ب
 شود. 

اي که در دستور زبان روایی به آن نقش داند؛ گونهرا دوگونه می مداريالندوفسکی نظام برنامه
شود و منظور از آن همان نقش و کارکردي است که جزء ذاتی چیزي یا کسی است، مضمونی گفته می

توان از قبل رفتار طرف ریزي شده است آنگونه که میاز قبل مشخص و برنامهدر این الگو همه چیز 



 71/...» داشتنیهاي دوستآشغال«ی فیلم شناختتحلیل نشانه

 
کنیم پیشاپیش معلوم اي را که بر آن عمل میالعمل ابژهمقابل یا رقیب خود را تشخیص داد یا عکس

کند که تقریباً با همان میزان دومی یاد می هکرد. به غیر از این نوع نظم و ترتیب، الندوفسکی از گون
 نامد.نماید و او آن را اصل الزامات اجتماعی میت اصل علّی عمل میدق

مند خود را هاي اطراف، زندگی قاعدهخود به دور از تنش هشخصیت مرکزي داستان (منیر) در خان
اش کامالً بر اش سرگرم است. روال زندگیکند و با خاطرات گذشتهدارد، طبق عادت روزانه غبارروبی می

رود (حتی به پیشنهاد پسر کوچکش رامین براي جلوگیري از و البته نوع دوم پیش می مدارياساس برنامه
 کند.)دش را هنگام صحبت کردن ضبط میایمر صداي خوهآلز

او پس از پشت سر گذاشتن خاطرات تلخ و شیرین گذشته، اکنون به آرامشی نسبی دست یافته. در 
کنیم میگذاریم و آنها را در راستاي اهداف خود دگرگون ، بر چیزها تأثیر می»مداريبرنامه«چنین کنش 

دن خانه و استفاده از رایانه براي صبحت کردن هاي گردگیري کر(عادت)136: 1394 معین،(بابک
 تصویري با پسر کوچکش رامین). 

گیرد. این شرایط بر خالف میل باطنی او به وجود آمده؛ قرار می ییزاتنش وي ناخواسته در شرایط
 (پناه آوردن گروهی از معترضان به انتخابات سالاو خارج است هکنترل این شرایط و اوضاع از توان و اراد

ی روبرو هستیم، برخالف کسدر الگوي تعاملی الندوف» تصادف« اش). در این مرحله با نظامبه خانه 88
تصادف  نظام مستقل هپایبر مداري که بر اصل نظم و قاعده استوار است، اصل اقبال و شانس نظام برنامه

آن را به خوبی ن شده و ) این نظام معنایی با زندگی ما عجی1997(است. به اعتقاد الندوفسکی
 هاي تصادفی جزئی از احتماالت زندگی هرحادثه ). این بدین معنا است که108: 1394(معین، شناسیممی
هاي امنیتی فیزیکی، اجتماعی و اخالقی جامعه به روند و همیشه تهدیدي براي نظامما به شمار می هروز

 ).48: 1396معین، آیند (بابکحساب می
هاي اي اندیشیده شود. این است که با شخصیتباید چارهوقعیت ناخواسته ي رهایی از این مبرا 

حلی براي این مشکل پیدا کند. در این مرحله هر پنج نشیند تا راهدرون قاب عکس به شور و مشورت می
ها و مواردي که ممکن رسند که طبق تصمیمی که اکثریت بر آن توافق دارند، وسیلهنفر به این نتیجه می

آوري شود و به منع قانونی داشته باشد و کشف آنها در تفتیش خانه ایجاد مشکل نماید، از خانه جمعاست 
گیرد. از این مرحله به بعد وارد نظام سازي شود. این توافق به راحتی صورت نمیاصطالح خانه پاك

ز آنها به گیرد. سه نفر اها صورت میشویم که بر اساس نیت هر یک از شخصیتمی» سازيمجاب«
گویند، ساز باشد به منیر میاند و جاي وسایل شخصی خود را که ممکن است مشکلراحتی مجاب شده

 رود:اما اصل کاري منصور، برادر منیر زیر بار نمی
 ؟ چطور همیشه ما باید خفه خون بگیریم -

ته استخوانی که کند و حاضر نیست جاي کُلت دساو همچنان بر عقاید و باورهاي خود پافشاري می 
 ها پیش در خانه مخفی کرده بود را لو دهد:سال

 . کنیمکنیم آبجی خانم، مذاکره میمذاکره می -
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ام نصور انجمها از جمله منیر با در این میان شاهد گفتگوهاي متعددي هستیم که هر یک از شخصیت

اي دخالت در ندازهایعنی تا  سازي) مجاب2005دهند تا او را مجاب کنند. طبق تعریف الندوفسکی (می
مشخص  تاي هدفیدیگر را در راس ههاي سوژدیگري، یعنی به دنبال آن باشیم تا انگیزه» زندگی درونی«

 شمرد:سازي را برمی)، چهار مورد کنش مجاب1991کورتز ( ).17: 2005(الندوفسکی، فعال کنیم
مل زشی به عار ها با دادن یک ابژگري ردهد که دی، این عمل زمانی روي می»ایجاد وسوسه کردن« -1

 هاي منیر به منصور براي لو دادن جاي اسلحه:واداریم مانند خواهش و التماس
ه رو هم شیم، ببین وسایل بقیریزن و هممون بدبخت میتو رو خدا بگو تا صبح نشده وگرنه مأمورا می -

 جمع کردم.
 (محمدعلی به منصور) هر کدوم از ما باالخره یه چیز موردداري داریم  -
ه ستاي ارادکنیم که اگر کنش مربوطه که در راو آن زمانی است که دیگري را تهدید می» تهدید« -2

که منصور ورتیصردن سیما در مانند تهدید به بیرون ک گیریم،ماست را انجام ندهد، چیزي را از او می
 جاي اسلحه را  نگوید:

 (امیر به منیر)  شهرامون شر میمامان بیرونش کن، مأمورا میان ب - 
 (محمدعلی به منیر)  از همون اول هر چی کشیدیم به خاطر این دختر بود -
نجام اکشیم و او را وادار به را به رخش می ، یعنی زمانی که توانش مثبت طرف مقابل»اغواگري« -3

 صدا براي منصوررا یک بادبهاران خجسته راد خانواده سرود اي که دیگر افمانند صحنه کنیم،عمل می
 کنند:مصدایی با خودشان وادار میخوانند و او را به همی
 نصور)مین به (رام دایی جون ، این همون سرودیه که دوستاي تو شعرش رو گفتن، خوشت اومد؟ -
 ه منصور)ب(امیر  کنه، خوشت اومد؟آره، هر سال هم تلویزیون پخشش می -
 (رامین به منصور) حقا که یک چریک حقیقی هستی -
 (محمدعلی به منصور) ايدرسته گوشت تلخی اما عضو خانواده -
ی به حمدعلما همیشه شما رو دوست داشتیم و داریم، عکس تو همیشه کنار عکس خونوادست (م -

 منصور)
یم ا به رخش بکشرو آن زمانی است که برعکس مورد قبل، توانش منفی طرف مقابل » تحریک« -4

 هاي اعضاي خانواده:هاي انتقاد و سرزنشمانند سکانس
 ر)میر به منصوا(  با آدم منافق باید مثل خودش بود. کمونیست چپی ذوب شده در سازمان - 
 )ه منصور(منیر ب کردم اینقدر نامرد باشی که تو خونه خواهرت کُلت قایم کرده باشیفکر نمی -
 ه منصور)بفقات زیاد وقت نذاشته (امیر یریم واسه ساختنِ تو و رخداي همه ما یکیه، حاال گ-
 ام حرف نزن، جوجه کمونیست نوکر آمریکا (امیر به منصور)پشت سر ام -
اي براش نداشته هلتماس این نکن مادر، خواهر داشتن براي اینا یک اتفاقه که سازمان هیچ اساسناما -

 (امیر به منیر)
 میرن (امیر به محمد علی)گه بمیر، میون نیست، رئیس بهشون بآخه پدر من اینا حرف حالیش-
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ارزه به اینکه نوکر شوروي و استالین باشی، جوجه چپی (محمد علی کارمند شاهنشاهی بودن سگش می-

 به منصور)
 سازي منصور دید:توان روند تغییر راهبردهاي اعضاي خانواده را در فرآیند مجابدر شکل زیر می

          
 
 

 روند مجاب سازي منصور  -5شکل 
(یعنی همان امر که دارد یعنی نامزد سابقش سیما در انتها منصور تنها به دلیل نقطه ضعف احساسی

شود جاي اسلحه را بگوید. بقیه افراد نیز به نوعی خود را با شخصیت هنجار و مورد احساسی)  مجاب می
بندد، منیر چادر سر پیراهنش را می هکند و یقدهند (رامین لباسش را تعویض میحکومت تطبیق میقبول 

خواهد تا عکسش را عوض کند و عکسی که در مکه با لباس احرام انداخته کند، محمدعلی از منیر میمی
گران را به خاطر را به جاي آن بگذارد). اما منصور باز هم حاضر نیست از عقاید خود دست بردارد و دی

 کند:کردند سرزنش میها که منصور را به آن متهم میها و منافق بودنکردنعوضهمین رنگ
 (منصور به دیگران) بابا شماها همه دست هر چی منافقه از پشت بستید-

محسوب » دیگري«ها تنها کسی که بیشتر از بقیه نسبت به وضعیت هنجار، در میان این شخصیت 
ها، اگر چه هنجار نیستند اما توانایی تطبیق دارند. الندوفسکی ن منصور است. باقی شخصیتشود همیمی

داند. تصمیم گرفته شده. منصور با این طرز فکر یا باید نظام تطبیق را نظام پارادوکسال ثبات ناپایدار می
نفع اکثریت، منصور  آید. به ناچار و بهمثل بقیه شود یا طرد شود چرا که تهدیدي خطرناك به حساب می

شود و اسلحه آخر، در وضعیتی کامالً فعال خودش تسلیم میدهد. اما در لحظات هم تن به طرد شدن می
یابد). در حقیقت در انتهاي اي که منیر قاب عکس او را خالی از حضورش میگذارد (صحنهرا بر زمین می

ظام تطبیق با وضعیتی کامالً منفعالنه سر و داستان با یک نظام تطبیق صرف روبرو نیستیم چرا که در ن
کار داریم اما منصور مانند بقیه تن به تطبیق نداد بلکه فعاالنه و از روي آگاهی خودش را حذف کرد و 

  براي ثبات و پایداري وضعیت دیگران، خود را فدا کرد.
ها خانه هدر هم کنیم که منیر با دیدن عالمت ضربدر بر رويدر سکانس نهایی فیلم مشاهده می 

دوست داشتنی و  هکند به نوعی رودست خورده و سعی دارد عنصر طرد شده، همان خاطراحساس می
منیر توان گفت در پایان، شود. مینمیداشتنی که آشغال عزیز یعنی برادرش را به خانه برگرداند. دوست

 بیند.بینی میپیش مجدداً با یک شوك و تصادف روبرو شده و خود را در شرایطی غیر قابل
تطبیق را نشان  سازي،مدار، به تصادف، مجابسیر اتفاقات این فیلم به وضوح، آغاز از نظام برنامه

گیري موضوع اصلی در خور توجه این است که همانطور که نظام تصادف سرآغاز شکل دهد؛ نکتهمی
یقت نوعی  بازگشت به تصادف را قصه شد، در پایان باز هم نظام تصادف معادالت را برهم زد، در حق

توان سیر حرکت رویدادها را در داستان طبق الگوي معنایی و تعاملی الندوفسکی به شاهد بودیم. می
 صورت زیر نشان داد:

ایجاد 
 

 تهدید       تحریک اغواگري
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 سیر نظام معنایی شکل گرفته در فیلم -6شکل 

 نتیجه گیري -6
سوي شناس فراننهدر این مقاله ابتدا سعی شد الگوهاي سبک زندگی مطرح شده توسط الندوفسکی، نشا

ها با رغم آنکه هرکدام از شخصیتتحلیل شود. علی» داشتنیهاي دوستآشغال«هاي فیلم در شخصیت
دار بت و پایخود الندوفسکی، این الگوها ثا هشدند اما طبق گفتمیهاي زندگی شناخته یکی از سبک

ز ایک  ه هرکنند. الگوهایی که بنیستند و بسته به شرایط و بافت محیط زندگی دائماً تغییر می
ربه زندگی گ هاي فیلم نسبت داده شد عبارتند بودند از منیر (سبک زندگی سگ)، رامین (سبکشخصیت

دگی پرست)، امیر (سبک زندگی خرس)، سیما (سبک زن(سبک زندگی آفتابو اسنوب)، محمد علی 
یز ذکر شد ن تحلیل گونه که در بخشِداندي) و منصور (سبک زندگی داندي و تغییر به انسان نابغه). همان

خورد براي مثال منیر (مادر ها به چشم مییک از شخصیت هاي زندگی دیگر در هرهایی از سبکرگه
اري به سی کک زندگی سگ را داشت اما همواره دوست داشت مانند خرس عمل کند و کخانواده) سب

به  ساس خطرم احکارش نداشته باشد. رامین که زندگی دیگري در جاي دیگري را ترجیح داد به هنگا
لم به شد که سعی دارد موقعیت اجتماعی خود را حفظ کند. منصور در پایان فیپرستی تبدیل میآفتاب

واري را خورد. سیما که زندگی داندياي تبدیل شد که به دیگران غبطه میاشق و ازخودگذشتهانسان ع
ر منصور بود. ه و باورو عقیدبراي خود انتخاب کرده، در دوران جوانی همانند یک اسنوب تمام عیار دنباله

تها کري تا انذ است که تفاوت محسوس و قابل» امیر«توان گفت تنها شخصیت ثابت و خودآگاه فیلم می
هاي خاکستري (منیر، رامین و محمدعلی)، همگی سبک شود. در پایان شخصیتدر او مشاهده نمی

جالی براي نقد مقاله م کنند تا از بحران فعلی نجات یابند. البته در اینزندگی آفتاب پرست را انتخاب می
ه مخاطب ببندي فیلم این پیام را نیااما گویی پا هاي آن نبود،محتوایی فیلم و واکاوي رفتاري شخصت

ستان خی از دورساند که براي مصون ماندن از خطرات دنیاي واقعی باید آفتاب پرست بود. حتی برمی
 امیر هم به این سبک زندگی روي آورده بودند:

 ینجا یهر میاد اشینه، سالی یک بارضا پسر حاج موسی،: اون افتاده تو کار برج سازي، شمال شهر می -
 (منیر به امیر) ره ده و مینذري می

تصادف  مداريبرنامه

 

ي سازمجاب
 

تطبیق 
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در روند روایت فیلم تحلیل شد، به این صورت وهاي معنایی و تعاملی الندوفسکی در ادامه نیز نظام الگ

مدار روبرو هستیم اما با قرار گرفتن منیر در شرایطی تصادفی و غیر قابل که در ابتدا با یک زندگی برنامه
یلم با هاي فگیرد، سپس براي حل این مشکل، شخصیتستان شکل میشروع روایت دا هبینی، لحظپیش
کنند و در نهایت با سازي براي حل این مشکل تالش میموجود در نظام مجابکارهاي گیري از راهبهره

قابل توجه  هگیرد. لحظپیاده شدن نظام تطبیق و توافق بین اعضاي خانواده، تصمیم نهایی شکل می
بینی ناپذیرِ دیگري آن یعنی بازگشت به نظام تصادف و روبرو شدن با موقعیت پیش فیلم، سکانس پایانی

 است که نشان از پررنگ بودن نقش نظام تصادف در آغاز و پایان فیلم دارد.
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