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مقدمه
سینمای	انسان	شناخت	به	بررسی	ابعاد	مختلف	زندگی	انسان	بر	پرده	
نقره	ای	می	پردازد	و	موارد	مختص	این	حوزه	را	مورد	واکاوی	قرار	می	دهد.	
از	آن	جایی	که	زندگی	انسان	در	دنیای	امروز	از	واقعیت	های	اجتماعی	محیط	
پیرامون	گرفته	تا	تخیالت	ذهنی،	همگی	مبتنی	بر	تصویرسازی	است،	این	
تصویرسازی	ذهنی	در	زندگی	روزمره	او	تاثیرگذار	است.	سینما	به	عنوان	ابزار	
رسانه	ای	در	دنیای	امروز	امکان	ساخت	و	به	تصویر	کشیدن	این	ذهنیت	را	فراهم	
می	آورد.	مردم	امروزه	بیش	از	آنکه	در	سینما	فیلم	ببینند	به	تماشای	زندگی	
در	قالب	شخصیت	ها	می	نشینند.	آنها	به	کمک	سینما	و	حس	هم	ذات	پنداری	
امکان	دگرگونی	در	زندگی	روزمره	را	تجربه	می	کنند.	بنابراین	سینما	دیگر	فقط	
یک	صنعت	نیست.	عالوه	بر	این	همانطور	که	در	طول	سالیان،	فرایند	ساخت	
صنعت	سینما	تغییر	کرده	به	موازات	آن	زندگی	انسان	ها	نیز	دگرگونی	های	
فراوانی	داشته	است.	در	تاریخ	پژوهش	های	سینمایی	و	شیوه	های	مطالعه	آنها	
از	دیدگاه	های	مختلف	و	متعدد	هنری	استفاده	شده	است.	معموال	نویسندگان	
این	گونه	کتاب	ها	در	آغاز	به	مبانی	نظری	می	پردازند.	در	این	کتاب	ادبیات	
نظری	به	دلیل	درهم	تنیدگی	با	اصل	مطلب	درون	مبحث	به	اختصار	آورده	
شده	تا	خواننده	از	خوانش	مطالب	تکراری	نظری	معاف	گردد.	این	مجموعه	از	
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چهار	مقاله	تشکیل	شده	که	افزون	بر	جنبه	های	سینمایی	آثار،	بر	جنبه	های	
انسان	شناختی	مانند	روان	شناسی،	اهمیت	هویت	قومی	و	...نیز	تاکید	می	کند.	
وجه	مشترک	همه	فیلم	ها	قومیت	و	خانواده	است.	آثار	گردآوری	شده	در	این	
کتاب	در	سایت	قدیم	انسان	شناسی	و	فرهنگ	منتشر	شده	اند.	این	کتاب	به	
دنبال	دگرگونی	های	پی	در	پی	نشانی	سایت	و	دسترس	ناپذیری	مقاله	های	
پیشین	در	سایت	جدید	گردآوری	شده	است	تا	مقاله	ها	به	صورت	الکترونیک	
در	شرایط	قرنطینه	در	اختیار	عالقه	مندان	به	انسان	شناسی	در	سینما	قرار	

گیرد.

بنیامین	انصاری	نسب
	بهار	1399



بررسی	نشانه	شناسی	گفتمان	سکوت	در	فیلم 

                              باغ سنگی 
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خالصه فیلم

درویش	خان	اسفندیارپور،	مردی	ناشنوا	است	و	خانواده	اش	در	چهل	
کیلومتری	سیرجان	زندگی	می	کنند	و	زندگی	را	از	راه	چوپانی	می	گذرانند.	او	
طی	خوابی	که	در	هنگام	به	صحرا	بردن	گوسفندان	می	بیند،	شخصیتی	با	
چهره	نورانی	به	او	نزدیک	می	شود	و	درویش	خان	بیهوش	شده،	وقتی	بیدار	
می	شود	سنگی	را	در	کنار	خود	می	بیند.	او	این	سنگ	را	به	عنوان	هدیه	
آسمانی	باور	کرده	و	تصمیم	به	ساخت	باغی	می	گیرد	که	میوه	های	آن	باغ	

همه	سنگ	های	طبیعی	سوراخ	دار	هستند.	
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مقدمه
تفاوت	اجتماعی	همیشه	در	زندگی	اجتماعی	انسان	بوده	و	هست.	این	
مقوله	در	دوره	های	مختلف،	به	اشکال	متفاوتی	تغییر	می	کند،	بعضی	مواقع	
تفاوت	ها	خصومت	آمیزند	و	نه	تنها	سبب	تفاهم	و	درک	فرهنگ	های	دیگر	
به	حاشیه	راندن	و	طرد	»دیگری«	می	شود،	گاهی	 باعث	 بلکه	 نمی	شود،	
اوقات	آشکار	و	برخی	مواقع	پنهان	اند.	اگر	در	قرن	نوزدهم	و	تا	اواسط	قرن	
بیستم،	عمدۀ	تأکیدها	دربارۀ	تفاوت	خصلتی	اقتصادی	)طبقاتی(	داشت،	اما	
اکنون	تفاوت	های	دیگری	نظیر	تفاوت	های	جنسی،	قومی،	نژادی	و	فرهنگی	
از	اهمیت	زیادی	برخورداراند	)هال،319:1383(.	عمدتاً	تفاوت	ها	با	تبعیض	و	
طرد	دیگری	همراه	هستند.	چنانچه	در	جامعه	ای	تفاوت	ها	به	شکل	صریحی	
مشخص	شوند	و	تا	جایی	که	امکان	دارد	برساخته	شوند،	می	توان	در	جهت	
حاشیه	ای	 گروه	های	 به	 بخشی	 قدرت	 و	 کوشید	 تبعیض	ها	 این	 کاهش	
امکان	پذیر	می	شود.	نکتۀ	حائز	اهمیت	آن	است	که	تفاوت	و	بازنمایی	ربط	
وثیقی	با	هم	دارند	و	بازنمایی	دیگری	را	به	اشکال	مختلف	)وحشی/نجیب،	
عقبمانده/	متمدن	....(	برمی	سازد.	بازنمایی	در	عرصه	های	مختلف	فرهنگی	و	
به	شیوه	های	گوناگون	و	با	ابزارهای	متنوعی	انجام	می	شود؛	یکی	از	مهمترین	

و	تأثیرگذارترین	این	عرصه	ها	سینماست.
سینما	به	خاطر	مخاطبان	وسیع	و	تکنیک	های	تأثیرگذارش	می	تواند	نقش	
مؤثری	در	بازنمایی	دیگری	و	روابط	میان	فرهنگی	بین	گروه	های	مختلف	
اجتماعی	ایفا	نماید.	سینما	در	عصر	حاضرمی	تواند	به	کمک	معنای	اجتماعِی	
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موجود	در	عرصه	فرهنگ،	نابرابری	ها	و	تفاوت	های	طبقاتی،	جنسی،	نژادی،	
...	را	امری	طبیعی	جلوه	دهد.	اما	برخی	محصوالت	و	آثار	 سنی،	دینی	و	
سینمایی	سعی	می	کنند	عناصر	رهایی	بخش	موجود	در	هنر	سینما	را	حفظ	

کنند	تا	از	این	طریق	به	فهم	بیشتر	برسند	و	رنج	انسان	ها	را	کاهش	دهند.
مستندسازی	در	آغاز	پدیده	ای	در	حوزه	فرهنگ	و	ایران	شناسی	بود.	جالل	
مقدم	مصاحبه	هایی	سردستی	با	عبدالحسین	سپنتا	و	حاج	مصور	الملکی	کرد	
و	از	همان	زمان،	طرحی	از	فرخ	غفاری	درباره	سفر	در	ایران	وجود	داشت	
که	همایون	شهنواز	پیش	برد.	در	واحد	پژوهش	ایران	زمین،	طرح	تولید	52	
فیلم	مستند	در	سال	پیشنهاد	شد.	پنج	گروه	از	فیلمسازان	به	سرپرستی	ناصر	
تقوایی،	عسکر	شجعان،	منوچهر	عسکری	نسب،	پرویز	کیمیاوی	و	نصیب	
نصیبی،	دوربین	به	دست	روانه	گوشه	و	کنار	مملکت	شدند	تا	به	ثبت	زندگی	و	
فرهنگ	بپردازند	و	حاصل	کار،	آثار	متنوعی	بود.	)تهامی	نژاد،97:1381(	یکی	

از	این	آثار	فیلم	باغ	سنگی	است.
پرویز	کیمیاوی	در	سال	1318	در	تهران	متولد	شد.	پدرش	اهل	خراسان	
بود	و	او	دوران	کودکی	و	دوره	دبیرستان	را	در	شهر	نیشابور	سپری	کرد.
سپس	به	فرانسه	رفت	و	تحصیالت	سینمایی	خود	را	در	مدرسه	عکاسی	
و	فیلمبرداری	ورژیرار	در	سال	1343	و	انستیتو	تحصیالت	عالی	سینمایی	
ایدک	در	سال	1345	به	اتمام	رساند.	او	فعالیت	هنری	خود	را	در	فرانسه،	به	
عنوان	دستیار	کارگردان	در	شبکه	تلویزیونی	O.R.T.F	آغاز	کرد	که	تا	سال	
1347	ادامه	داشت.	وی	پس	از	این	مدت	فیلم	کوتاه	»ژان	مقدس	ایرانی«	را	
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در	فرانسه	ساخت	که	به	عنوام	اولین	تجربه	فیلمسازی	او	محسوب	می	گردد.
)ویکی	پدیا(

کیمیاوی	در	سال	1352	و	تحت	عنوان	نویسنده،	کارگردان	و	بازیگر	
باغ	سنگی	در	 فیلم	 نهاد.	 به	عرصه	سینمای	حرفه	ای	 پا	 فیلم	مغول	ها	 با	
سال		1355ساخته	شد،	این	فیلم	جایزه	خرس	نقره	ای	جشنواره	بین	المللی	
فیلم	برلین	را	از	آن	خود	کرد.	او	در	سال	1357	به	فرانسه	مهاجرت	کرد	و	
فیلمسازی	را	در	تلویزیون	آموزشی	پاریس	ادامه	داد.	وی	پس	از	سال	ها	به	
ایران	بازگشت	و	فیلم	ایران	سرای	من	است	را	ساخت	که	در	بخش	خارج	
از	مسابقه	هفدهمین	جشنواره	فیلم	فجر	به	نمایش	درآمد	و	با	استقبال	نسبتًا	

خوب	منتقدان	مواجه	شد.

نشانه شناسی و سینما
	سینما	به	عنوان	یک	هنر،	بخشی	از	نظام	گسترده	ارتباطات	است.	زیرا	
همواره	معانی	و	داللت	هایی	در	اثر	وجود	دارد	که	سازنده	یا	سازندگان	اثر	آن	
را	به	منظور	دریافت	طیف	گسترده	ای	از	مخاطبان	در	اثر	گنجانده	اند.	امروزه	
یافته	های	زیبایی	شناسی	مدرن	بیشتر	به	ابعاد	زیبایی	شناسی	سینما	به	عنوان	
یک	هنر	و	نه	داللت	ها	و	معانی	موجود	در	آن	توجه	نشان	می	دهند.	این	
موضوع	از	دیدگاه	نادیده	گرفتن	مولف	در	آثار	هنری	ناشی	می	شود.	به	طوری	
که	یک	اثر	هنری	را	به	طور	کامال	مستقل	از	هر	منشا	بررسی	می	کنند.	
نکته	ای	روشن	است،	آن	که	زیبایی	شناسان	نیز	در	بررسی	متن	داللت	ها	و	
معانی	موجود	در	آن	را	نادیده	می	انگارند	و	همواره	به	تحلیل	آن	می	پردازند	
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با	این	تفاوت	که	آنها	در	این	تحلیل	از	نشانه	و	داللت	ها	سویه	های	فکری،	
فرهنگی	و	اجتماعی	مولف	را	نادیده	می	گیرند.

پیتر	وولن	نشانه	شناس	معروف	معتقد	است:	»به	دو	دلیل	پایه	می	توان	
گفت	که	نشانه	شناسی	یک	زمینه	مطالعاتی	حیاتی	برای	زیبایی	شناسی	فیلم	
است.	اول	آن	که	هر	نقدی	الزاما	به	دانستن	مفهوم	یک	متن	و	توانایی	در	
خواندن	آن	متکی	است.	در	غیر	این	صورت	دچار	ابهام	و	بی	دقتی	عمده	ای	
در	نقد	سینما	می	شویم.	دوم	آنکه	روز	به	روز	آشکارتر	می	شود	که	هرگونه	
تعریف	از	هنر	باید	به	عنوان	جزیی	از	یک	نگره	نشانه	شناسی	ارائه	شود.«	

)وولن،150:1389(

معنا در نشانه شناسی
نشانه	شناسي	مستلزم	زبان	جدیدي	براي	نگاه	کردن	و	سخن	گفتن	
در	باب	برنامه	هاي	رسانه	ها،	مد،	تغذیه،	پوشاک	و	...	است.	شیوه	اي	که	
تاحدودي	متفاوت	از	دیدن	ظاهري	چیزهاست.	سوال	اساسي	در	این	زمینه	

این	است	که	چگونه	معنا	خلق	و	منتقل	مي	شود.
پیش	فرض	ضمني	نشانه	شناسي	به	کار	گرفتن	زبان	به	مثابه	الگویي	
پدیده	هاي	دیگر	 براي	 را	 آن	 ابعاد	 و	 مؤلفه	ها	 مفاهیم،	 است	که	مي	توان	
پدیده	هاي	 نشانه	شناسان	 در	حقیقت	 کار	گرفت.	 به	 متون(	 مثابه	 )به	 هم	
اجتماعي-	فرهنگي	را	همچون	زبان	مطالعه	مي	کنند،	امري	که	مستلزم	
توجه	به	رابطه	بین	این	ایده	که	زبان	در	مطالعه	پدیده	هاي	فرهنگي		چیزها	و	
نه	خود	چیزهاست.	به	گفته	جاناتان	کالر	دیگر	مفید	باشد،	بر	پایه	دو	بصیرت	
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بنیادي	استوار	است:
1(	پدیده	هاي	فرهنگي	و	اجتماعي	صرفاً	ابژه	هاي	مادي	نیستند،	بلکه	

ابژه	ها	و	حوادث	معنادارند	و	بنابراین	نشانه	هستند.
2(	پدیده	هاي	اجتماعي	و	فرهنگي	داراي	ذات	نیستند،	بلکه	در	متن	
شبکه	اي	از	روابط	قابل	تعریف	قرار	گرفته	اند.	بنابراین	مؤلفه	هاي	بنیادي	
تحلیل	نشانه	شناختي،	نشانه	ها	و	روابط	هستند.	هرگونه	متني	را	مي	توان	
به	عنوان	نظامي	از	نشانه	ها	در	نظر	گرفت.	در	این	میانه،	معاني	محصول	
نشانه	ها	و	نظامي	هستند	که	نشانه	ها	را	به	یکدیگر	پیوند	مي	دهند.	به	طور	
کلي	نظام	نشانه	ها	آشکار	و	مرئي	نیستند،	بلکه	باید	از	متن	فراخوانده	شوند.	
تحلیل	نشانه	شناختي،	تفکیکي	قراردادي	و	دل	بخواهانه	بین	محتوا	و	فرم	
قائل	مي	شود	و	توجه	اصلي	اش	بر	نظام	نشانه	هایي	استوار	است	که	متن	را	
تشکیل	مي	دهند.	بنابراین	تحلیل	نشانه	شناختي	با	معناي	متون	سر	و	کار	

دارد	و	معنا	محصول	روابط	بین	نشانه	ها	است.
به	گفته	سوسور،	نشانه	ترکیب	دال	و	مدلول	است،	ترکیبي	که	نمي	توان	
آنها	را	از	هم	جدا	کرد.	رابطه	بین	دال	و	مدلول	اختیاري	است،	هیچ	گونه	
رابطه	منطقي	بین	کلمه	و	مفهوم	یا	بین	دال	و	مدلول	وجود	ندارد.	در	این	
صورت،	معناي	دال	ها	بایستي	تاحدودي	یاد	گرفته	شوند،	این	امر	حاکي	از	
آن	است	که	روابط	ساختاریافته	معیني	وجود	دارد-	رمزها-	که	در	تفسیر	
نشانه	ها	به	ما	کمک	مي	کند.	فرهنگ،	جایگاه	تولید	معاني	است.	معاني،	در	
درون	و	در	سراسر	فرایند	روابط	اجتماعي	حضوردارند:	در	میان	افراد،	گروه	ها،	
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ساختارها،	چیزها،	گفته	ها	و	ناگفته	ها،	مرئي	و	نامرئي،	خودآگاه	و	ناخودآگاه؛	
به	طور	کلي	همیشه	در	همه	جا	بوده	اند	و	هستند.	آنها	هیچگاه	به	طور	کامل	
ایستا	نیستند	و	اگرچه	همیشه	به	زمینه	اجتماعي	وابسته	اند،	هیچگاه	به	طور	
کامل	از	سوي	زمینه	ها	تعیین	نمي	یابند،	چرا	که	همانند	در	رمزگذاري	اعمال	
اجتماعي،	در	رمزگشایي	آنها	نیز	مجموعه	اي	از	زمینه	ها	دخالت	دارند.	)خالق	

پناه،168:1387(

ترجمه و ارتباطات بین فرهنگي
دیگري	 شگفتی	های	 به	 فرهنگي،	 بین	 مرز	 در	 زندگي	 یعني	 ترجمه	
نگریستن،	آن	ها	را	برگرداندن،	از	آن	خود	کردن،	خودي	کردن،	راه	دادن	و	در	
همان	حال	راه	ندادن،	برقرار	کردن	ارتباط،	پس	میل	به	اشتراک	در	رمزگان	و	
فهم	متقابل	و	در	همان	حال	متفاوت	باقي	ماندن،	میل	به	هویت	یابی	که	ناشي	
از	کارکرد	ایدئولوژیکي	فرهنگ	است.	با	وجود	آنکه	عملکرد	ایدئولوژیکي	
فرهنگ	پیوسته	مایل	است	فرهنگ	خودي	را	قائم	به	ذات،	فی	نفسه	و	ازلي	و	
عین	حقیقت	انساني	تعریف	کند	و	پیوسته	دیگري	هیوال	وشی	را	براي	اثبات	
این	مدعا	به	داستان	بکشد	و	حتي	درون	را	نیز	به	قلمروهاي	خردتِرخودي	و	
غیرخودی	تقسیم	کند	و	غیرخودِي	داخلي	را	همچون	عامل	آن	نافرهنگ	به	
تصویر	بکشد،	در	عمل	در	مرزهاي	بین	فرهنگي،	در	ارتباطات	بین	فرهنگي	
و	درواقع	در	جریان	ترجمه	)ي	بین	فرهنگي(	است	که	فرهنگ	پویایی	های	
خود	را	حفظ	می	کند،	از	ایستایي	می	گریزد	و	شور	الزم	را	براي	دوام	خود	
می	یابد.	نوت	)	2001	،	ص	240	(	به	ویژگي	خود	ارجاع	این	فرایند	اشاره	
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می	کند	و	معتقد	است	که	این	دیگري	باید	درون	خودساخته	شود،	به	طریقي	
که	یادآور	آن	است	که	چطور	مترجم	متني	را	از	زباني	دیگر	در	زبان	خود	باز	
مي	سازد	و	نه	آنکه	صرفاً	آن	را	از	زباني	خارجي	به	زباني	خودي	انتقال	دهد.

)سجودی،1390:148(
فرهنگي	 بین	 ارتباطات	 کارهای	 و	 ساز	 بنیادی	ترین	 از	 یکی	 ترجمه	
به	شمار	می	آید.	بهتر	است	در	این	سطح	تعریف	و	طبقه	بندی	متفاوت	و	
گسترده	تری	از	ترجمه	به	دست	داده	شود.	یاکوبسن	سه	نوع	ترجمه	را	از	
در	 کالمي	 نشانه	های	 تفسیر	 یا	 درون	زباني	 ترجمه	ی	 می	شناسد.	 باز	 هم	
همان	زبان	)نظام	نشانه	ای(.	ترجمه	ی	درون	یک	نظام	نشانه	ای	با	بازگویي	
)paraphrasing(،	تغییر	ژانر	و	گفتمان	ها	سر	و	کار	دارد.	نوع	دوم	ترجمه	
عبارت	است	از	ترجمه	ی	بین	زباني	که	به	معني	تفسیر	نشانه	های	کالمي	با	
نشانه	های	کالمي	زباني	دیگر	)نظام	نشانه	ای	دیگر(	است	و	همان	ترجمه	به	
معناي	متعارف	کلمه	است.	نوع	سوم	ترجمه	را	یاکوبسن	ترجمه	ی	بین	نشانه	ای	
)intersemiotic(	می	داند	که	یعني	تفسیر	نشانه	های	یک	نظام	نشانه	ای	با	
نظام	نشانه	ای	دیگر.	به		این		ترتیب،	ترجمه	ي	ادبیات	به	تولیدات	فیلمي	یا	
تئاتري،	ترجمه	پذیري	کالم	به	تصویر	و	برعکس	در	حوزه	ی	مطالعات	ترجمه	
قرار	می	گیرد.	)همان،149(بنابراین	فیلم	باغ	سنگی	اش	از	نوع	سوم	ترجمه	
است.	دکتر	سجودی)1390(	برای	ترجمه	بین	فرهنگی	سه	رویکرد	را	در	نظر	
می	گیرد:	رویکرد	اول	خود	و	نه	دیگری،	این	رویکرد	با	کارکرد	هویت	بخش	و	
در	نتیجه	ایدئولوژیکي	فرهنگ	سر	و	کار	دارد،	در	این	رویکرد	خود	فرهنگي	
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است	و	دیگري	بدوي.رویکرد	دوم	نه	خود	بلکه	دیگری،	رویکردي	است	که	
دیگري	را	آرماني	می	کند	و	از	منظِر	دیگري	به	خود	می	نگرد.	رویکرد	سوم	
را	باید	رویکرد	هم	خود	و	هم	دیگري	نامید.	این	منش	با	وجود	آنکه	از	سوي	
دو	رویکرد	پیشین	که	معمواًل	به	گفتمان	مسلط	شکل	می	داده	اند	طرد	شده	
بین	فرهنگي	عمل	کرده	است	و	 ارتباطات	 تاریِخ	 پیوسته	در	طول	 است،	
عامل	محرک	پویایی	های	فرهنگي	بوده	است.که	این	رویکرد	مورد	نظر	ما	در	

ترجمه	بین	فرهنگی	فیلم	خواهد	بود.

مفاهیم
نشانه	شناسی:	نشانه	شناسي	نه	تنها	شامل	مطالعه	چیزهاي	است	که	در	
بلکه	مطالعه	هر	چیزي	است	که	به	چیز	 زندگي	روزمره	نشانه	مي	نامیم،	
دیگري	اشاره	مي	کند.	از	دیدگاه	نشانه	شناسي،	نشانه	ها	مي	توانند	به	شکل	
کلمات،	تصاویر،	اطوار	و	اشیا	ظاهر	شوند.	اما	باید	به	یاد	داشت	که	نمي	توان	
نشانه	ها	را	به	شیوه	اي	مجزا	مطالعه	کرد.	بلکه	مطالعه	هر	نشانه	اي	در	نظام	
نشانه	اي	ژانر	یا	رسانه	و	موضوع	مورد	نظر	معنادار	است.	پرسش	اصلي	در	
بررسي	نشانه	شناسانه	این	است	که	معناها	چگونه	ساخته	مي	شوند	و	واقعیت	
چگونه	بازنمایي	مي	شود.	)چندلر،25:1386(	بنابراین	نشانه	شناسي	مطالعه	یا	

علم	نشانه	ها	و	نقش	عام	آنها	به	مثابه	ابزارهاي	معنا	در	فرهنگ	است.
متن:	متن	صرفاً	کالمی	یا	نوشتاري	نیست	و	ممکن	است	بسته	به	مورد،	
مثاًل	در	متون	چند	رسانه	اي،	ازالیه	هاي	دیگر	شامل	الیه	هاي	شنیداري،	

موسیقی	و	صداهاي	محیطی،	حتی	بویایی	و	غیره	تشکیل	شده	باشد.
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در	واقع،	هر	آن	چه	داللتگر	باشد	و	وارد	فرایند	تولید	و	دریافت	معنا	بشود،	
الیه	اي	از	متن	تلقی	می	شود.	در	واقع،	متن	حاصل	همنشینی	الیه	هاي	
متفاوت	است	که	بر	اساس	انتخاب	از	رمزگان	هاي	متفاوت	و	در	فضاهاي	
متفاوت	گفتمانی	در	کنش	ارتباطی	تحقق	عینی	یافته	اند.	متن	پیدایشی	است	

و	در	نتیجه	باز	است	و	قطعی	و	تحقق	یافته	و	بسته	نیست.
گفتمان:	گفتمان	ها	قلمروهاي	شناخت	اجتماعی	اند،	شیوه	هاي	خاص	
اجتماعی	اند	براي	شناخت	و	تبیین	اعمال	اجتماعی	و	در	نتیجه	منابعی	هستند	
هر	 متقاباًل	می	توان	 نتیجه	 در	 و	 متن	 در	 اجتماعی	 اعمال	 بازنمایی	 براي	
گفتمان	را	بر	اساس	متونی	که	بر	آن	گفتمان	بنا	شده	اند	بازساخت.	گفتمان		ها	
بر	ساخته	هاي	معنایی	جنبه	هاي	بخصوصی	از	واقعیت	اند	و	در	خدمت	منافع	
گروه	هاي	خاص	در	بافت	هاي	خاص	تاریخی	یا	اجتماعی	قرار	دارند.	در	واقع،	
به	محض	نشانه	اي	شدن،	یعنی	ورود	جهان	به	قلمرو	داللت	)جهانی	که	به	
قلمرو	داللت	وارد	نشده	باشد	در	فرض	نشانه	شناسی	گفتمانی	اساساً	قابل	
بحث	و	قابل	شناخت	نیست(،	شیوه	هاي	بخصوص	معنا	دادن	به	جهان،	یعنی	
گفتمان	ها	وارد	عمل	می	شوند	و	گویی	جوامع	انسانی	عرصه	ي	چالش	هاي	

گفتمانی	یعنی	جدال	بر	سر	معنا	و	چگونگی	فهم	جهان	اند.
رمزگان:	رمزگان	بدنه	اي	از	دانش	است	و	کیفیت	معرفت	شناختی	دارد،	
اکتسابی	است	و	کسب	آن	در	بستر	زندگی	اجتماعی	انسان	ممکن	می	شود.	به	
همین	دلیل	رمزگان	داراي	وجه	تاریخی	است،	نوعی	دانش	انباشته	و	در	همان	
حال	پویاي	تاریخی	است	)دانش	ثابت	نیست(.	البته	نشانه	شناسان	اجتماعی	
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مثل	ون	لیون	به	جاي	کلمه	ي	رمزگان	از	کلمه	ي	منبع	نشانه	اي	استفاده	
می	کنند،	استداللشان	هم	این	است	که	وقتی	می	گوییم	رمزگان	بطور	ضمنی	
یک	حس	و	حال	ساختگرایانه	به	مطالعه	ي	خود	می	دهیم،	یعنی	رمزگان	ها	
نظام	هاي	ساختاري	مدون	اند،	اما	آنها	از	اصطالح	منبع	نشانه	اي	استفاده	
می	کنند.	منابع	نشانه	اي	را	فرهنگ	انباشت	می	کند	و	در	واقع	پدیدآوردندگان	
متون،	پیوسته	از	منابع	نشانه	اي	بهره	می	گیرند	و	آنها	را	در	ترکیبات	جدیدي	

ارائه	می	کنند.
فرهنگ:	فرهنگ	یک	دستگاه	پیچیده	ي	نشانه	اي	است؛	نظام	پیچیده	ي	
داللت	که	از	طریق	رمزگان	هاي	اصلی	و	ثانویه	ي	درونی	شده	اش	گستره	اي	
معنایی	گفتمانی	را	می	آفریند	و	امکان	تولید	و	دریافت	معنا	در	چالش	هاي	
بین	گفتمانی	را	فراهم	می	کند.	فرهنگ	امري	تاریخی	است.	فرهنگ	داراي	

پویایی	تاریخی	است.
از	 که	 زمانی	 همیشه	 که	 است	 دلیل	 این	 به	 تاریخی	 می	گویم	 وقتی	
مطالعه	ي	فرهنگ	سخن	می	گوییم	و	اصواًل	زمانی	که	صحبت	از	مطالعه	ي	
چیزي	می	کنیم	تاریخ	آن	چیز	را	مطالعه	می	کنیم،	البته	در	برخی	از	جوامع	این	
از	ویژگی	هاي	فضاي	آکادمیک	است،	و	همیشه	فرهنگ	را	به	عنوان	چیزي	
که	متعلق	به	یک	گذشته	ي	آرمانی	است	می	بینیم.	فرهنگ	تاریخی	هست	
اما	ضمن	تاریخی	بودن،	به	خاطر	این	که	در	تعریف	ما	فرهنگ	یک	فضاي	
بینامتنی	است	و	متون	پیوسته	در	حال	شدن	هستند،	فرهنگ	یک	فضاي	
پویاي	دائماً	دگرگون	شونده	است	و	در	واقع،	دربرگیرنده	ي	کل	رفتار	معنادار	
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جوامع	انسانی	و	گفتمان	هایی	است	که	به	آن	رفتارها	معنا	می	بخشد.

روش پژوهش

نشانه شناسی گفتمانی

مقصود	از	نشانه	شناسی	گفتمانی	روشی	در	تحلیل	نشانه	شناختی	است	
که	از	توصیف	ساختاري	و	دستوري	نشانه	ها	فراتر	رفته	و	به	کارکردهاي	
گفتمانی	متون	در	بستر	روابط	بینامتنی	می	پردازد،	یعنی	به	کاربرد	نشانه	ها	
در	شکل	گیری	متون	به		مثابه	ی	اعمال	گفتمانی	و	در	سطح	کالن	تر	اعمال	
اجتماعی	می	پردازد.	در	نتیجه،	عالوه	بر	وجه	همزمانی	به	وجه	تاریخی	یعنی	
در	زمانی	متون	و	البته	بستر	فرهنگی	که	متون	در	آن	شکل	گرفته	اند	توجه	
ویژه	دارد.	در	نشانه	شناسی	گفتمانی،	گفتمان	صرفاً	محصول	عملیات	زبانی	
نیست	و	همه	ی	حوزه	های	نشانه	ای	ازجمله	تصویر،	رمزگان	هایی	چون	ژست،	
حرکت،	مکان،	چیزها،	آنهایی	که	در	محیط	هستند،	لباس،	خوراک،	نشانه	های	
مکانی،	عوامل	پیرازبانی	شامل	لحن	و	غیره	را	دربرمی	گیرد.	)سجودی،1393(

نشانه شناسی گفتمانی فیلم

فیلم	به		عنوان	متن	از	همنشینی	الیه	های	گوناگونی	که	بر	اساس	رمزگانی	
از	جمله	مکان،	نما،	زاویه	دوربین،	حرکت،	دیالوگ	و	...	تشکیل		شده	است	و	
هر	دالی	که	در	فرایند	تولید	و	دریافت	معنا	دخالت	داشته	باشد	الیه	ای	از	متن	
محسوب	می	شود.	در	واقع	متن	بر	اساس	انتخاب	های	متفاوت	رمزگانی	در	

فضاهاي	متفاوت	گفتمانی	در	کنش	ارتباطی	تحقق	عینی	می	یابد.
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در	این	فیلم	)متن(	با	دوالیه	متنی	روبرو	هستیم	اول	»پیرمرد«	که	همان	
یعنی	درویش	خان	است	و	الیۀ	متنی	دوم	که	»باغ	 فیلم	 اول	 شخصیت	
سنگی«	است،	این	الیه	در	ابتدا	الیه	ای	زیرین	از	الیه	اول	است	که	درویش	
آن	را	به	وجود	می	آورد	و	بعد	به		مرور	زمان	و	با	وجود	رمزگان	های	متعدد	از	
الیه	متنی	اول	جداشده	و	به		عنوان	الیه	متنی	دوم	هویت	مستقلی	می	یابد،	
در	اینجا	باید	توجه	داشت	که	هر	دوالیۀ	متنی	درون	یک	بافت	واقع		شده	اند.		
در	ابتدای	فیلم	درویش	خان	چوپانی	است	ناشنوا	که	در	روزگار	جوانی،	در	
سرزمین	خود	پهلوانی		نامی	بوده	است	و	در	خوابی	که	دیده،	دست	به	کاری	
می	زند	که	ما	آن		را	گونه	ای	ترجمه	بین	نشانه	ای	می	شناسیم	و	در	واقع	از	

اینجاست	که	خود	و	دیگری	به	شکل	پررنگ	تری	نشان	داده	می	شود.
او	که	توان	سخن	گفتن	را	از	دست	داده،	با	طبیعت	آرام	دشت	و	بیابان		
هم	ذات	پنداری	عمیقی	می	کند.	درویش	خان	به		دنبال	کار	چوپانی	روزکار	
درازی	را		در	دل	طبیعت	می	گذراند	و	در	نظام	بین	نشانه	ای،	با	طبیعت	ارتباط	
معنوی	بیشتر	از	گذشته	برقرار	می	کند؛	پس	از	دیدن	خوابی	که	شخصیتی	
نورانی	)دیگری(	را	می	بیند	و	پس	از	بیدار	شدن	درویش	خان	)خود(		سنگی	
را	کنار	خود	می	بیندکه	آن	را	به	عنوان	هدیه	ای	از	جهانی	دیگر	می	پذیرد	و	
بدین	ترتیب	فرایند	ترجمه	شکل	می	گیرد،	درویش	خان	سنگ	آسمانی	که	در	
کمال	شگفتی	سوراخ	است!	را	با	مشقت	فراوان	حمل	کرده	و	آن	را	به	نزدیکی	
خانه	اش	در	محلی	که	درخت	خشکیده	ای	قرار	دارد	می	برد	و	با	قطع	سیم	تلفن	
به	عنوان	رمزگان،	در	واقع	او	با	انجام	این	کنش	ارتباط	خود	را	با	دنیای	زمینی	
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قطع	می	کند،	سپس	سیم	را	از	درون	سنگ	می	گذراند	و	به	شاخه	درخت	
خشک	می	آویزد.		اینگونه	است	که			نخستین	درخت	از	»باغ	سنگی«	می	روید.

از	این		پس	دوران	جدیدی	از	زندگی	درویش	خان	آغاز	می	شود.	بعد	از	
این	شروع	به	جمع	آوری	سنگ	های	بزرگ	و	کوچک	سوراخ	دار	می	کند	و	آن	ها	
را	به	درختان	خشک	می	آویزد	و	آرام	آرام	باغ	سنگی	خود	را	به	می	سازد.آنگاه	
که	ساختن	باغ	به	پایان	می	رسد	و	این	فضای	نشانه	ای	شکل	می	گیرد،	به	
شادمانی	می	نشیند	و	آغاز		به	رقصیدن	می	کند،	رقصی	که	همانند	هیچ	رقص	
شناخته	شده	ای	نیست.	این	ناهمانندی	رقص،	داللت	بر	هویت	مستقلی	دارد	
که	پیرمرد	به	باغ	سنگی	بخشیده	است،	باغ	سنگی	که	مثل	هیچ	باغ	دیگری	
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نیست،	گرچه	بعدها	که	باغ	سنگی	به	عنوان	الیه	ای	از	متن	مطرح	می	شود	،	
در	فضای	پویای	نشانه	ای	برساخته،	این	هویت	بخشی	به	صورت	دیالکتیک	

بین	پیرمرد	و	باغ	سنگی	صورت	می	پذیرد.

	در	واقع	این	دیالکتیک	بین	یک	الیۀ	متنی	پویا	در	حال	حرکت	)پیرمرد(
و	یک	الیۀ	متن	ساکن	)باغ	سنگی(	صورت	می	گیرد.	درویش	خان	با	انجام	
کنش	هایی	مانند:	تعظیم	کردن،	احترام	به	سنگ	ها،	بوسیدن،	صحبت	کردن	
با	آن	ها،	خندیدن	و	گریستن	و	گاهی	حتی	تنبیه	کردن،	نوازش	کردن،	دخیل	
بستن	به	باغ	سنگی	به	آنها	هویت	انسانی	می	بخشد.	او	پس	از	گذشت	سالیان	
	کسی	را	یافته	که	می	تواند	با	او	درد	دل	کند	و	حس	شیرین	هم	زبانی	را	با	
او	تجربه	کند.	این	فهم	زبان	یکدیگر	و	صحبت	کردن	بدون	هیچ	کالمی،	
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»گفتمان	سکوت«	را	تشکیل	می	دهد.	این	گفتمان	مبتنی	بر	شباهت	و	دارای	
ویژگی	های	است	که	عبارت	اند	از:	تشابه	ظاهری،	تشابه	ذاتی،	تشابه	دیالکتیکی	
)به	معنای	هگلی	نیست(.	سنگ	ها	و	درویش	خان	هیچ	کدام	نمی	توانند	حرف	
بزنند	)تشابه	ظاهری(،	هر	دو	از	روز	اول	ساکت	به	دنیا	آمده	اند	)تشابه	ذاتی(،	
آنها	برای	درک	و	فهم	زبان	یکدیگر	نیازی	به	کلمات	آدم	ها	ندارند	و	هیچ	کس	
جز	خودشان	از	صحبت	های	که	بین	آن	ها	رد	و	بدل	می	شود	آگاهی	ندارد.	

)تشابه	دیالکتیکی	(.
هر	کس	در	زندگی	اجتماعی،	در	بند	آیین	های	گوناگونی	است			که	سنت،	
مذهب	و	یا	گفتمان	های	مسلط	بر	جامعه	آنها	را	برساخته	اند.	درویش	خان	
می	تواند	در	باغ	سنگی		بی	اینکه	خود	را	در	بند	هیچ	یک	از	این	آیین	های	

اجتماعی	کند،		به	آرامش	برسد	و	از	زندگی	اش	لذت	ببرد.
بدین	ترتیب	پیرمرد	با	کنش	ساخت	باغ	سنگی	در	آن	بافت	اجتماعی	
نشانه	دار	شده	و	از	دیگران	متمایز	می	شود.	به	عبارتی	با	این	عمل	تمایز	بین	
خود	و	دیگری	و		فاصله	شناختی	اش	را	با	دیگر	افراد	و	همچنین	با	باغ	سنگی	
مشخص	می	سازد	به	صورتی	که	او	با	حرکت	های	که	در	باغ	انجام	می	دهد	
و	رفتاری	که	با	سنگ	ها	دارد	فاصله	شناختی	را	نزدیک	تر	کرده	به	طوری	که	
در	سکانسی	از	فیلم	شاهدیم	که	مردم	با	هجوم	خود	به	باغ	آن	را	مورد	اهانت	
قرار	داده	که	به	طور	کامال	سورئالیستی	سفید	و	منزه	می	شود.	در	اینجا	او	
به	باغ	سنگی	برای	گریستن	و	درد	دل	پناه	می	آورد	و	بدین	ترتیب	فاصله	

شناختی	اش	از	اطرافیان	دورتر	می	شود.
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سنگی	 باغ	 می	کند،	 عمل	 نشانه	ای	 یک	الیه	 به	عنوان	 مکان	 اینجا	 در	
درحالی	که	 است،	 غیررسمی	 و	 خودی	 درون،	 معنای	 به	 مکانی	 داللتگر	
باغ	سنگی	که	محل	زندگی	پسران	و	خانواده	درویش	خان	 این	 از	 خارج	
و	مردم	است	داللت	گر	مکانی	به	معنای	بیرون،	دیگری	و	رسمی	دارد	و	ما	
داللت	های	معنایی	مکان	را	به		خوبی	در	فیلم	می	بینیم	که	چگونه	درویش	
خان	هنگامی	که	در	باغ	حضور	دارد	به		راحتی	با	سنگ	ها	صحبت	می	کند	و	
به		راحتی	بر	روی	آنها	می	خوابد	و	ارتباط	بسیار	بی	تکلف	و	بی	قیدوبندی	دارد.	
در	مقابل	با	زندگی	و	ارتباط	با	مردم	و	حتی	خانواده	اش	مشکل	دارد.	در	حالی	
که	در	سکانس	های	مختلف	فیلم	شاهد	چرخش	شخصیت	های	مختلف	در	
مرکزیت	درختی	از	باغ	سنگی	هستیم،	درخت	بر	محسوسات	و	زندگی	واقعی	
داللت	دارد	و	چرخش	مردم	پیرامون	آن	دالت	بر	روزمره	گی،	چرخش	روزگار	

و	گذران	عمر	مردمانی	است	که	دیگری	محسوب	می	شوند.
بنابراین	نقش	نشانه	ای	گفتمان	سکوِت	صورت	گرفته	درون	باغ	سنگی	و	
درویش	خان	کامل	کردن	و	هویت	بخشیدن	به	یکدیگر	است.	در	اینجاست	
که	بحث	نشانه	شناسی	اشیاء	مطرح	می	شود	و	این	که	باغ	سنگی	چه	نقش	
هویت	 و	 سکوت	 گفتمانی	 فضای	 به	 دادن	 شکل	 در	 شناشانه	ای	 نشانه	
بخشیدن	به	درویش	خان	دارد	که	در	آن	مکان	زندگی	می	کند.	الیه	نشانه	ای	
باغ	سنگی	از	چندین	رمزگان	تشکیل	شده	است	از	جمله:	درختان	خشکی	که	
هیچ		استفاده	ای	از	آنها	نمی	شود	و	به	حال	خود	رهاشده	بودند	تا	زمانی	که	
درویش	خان	از	آنها	برای	ساخت	باغ	سنگی	استفاده	کرد،	رمزگان	سنگ	های	
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بزرگ	و	کوچکی	که	حتی	هیچ	توجه	ای	به	آن	ها	نمی	شد	و	مثل	هزاران	
سنگ	دیگری	بودند	که	در	محل	وجود	دارند.	رمزگان	بیابان،که	این	درختان	
و	سنگ	هایی	که	می	تواند	به	طور	طبیعی	سوراخ	داشته	باشند	در	آن	یافت	
می	شود،	رمزگان	خاک	که	همه	آن	ها	بر	روی	آن	قرار	دارند	و	استعاره	ای	است	
از	زمین،	رمزگان		آفتاب	خشک	و	سوزان	کویری	منطقه	است	که	هم	درختان	
و	هم	پیرمرد	را	خشکانده	و	هر	چه	بیشتر	آن	دو	را	به	یکدیگر	شبیه	کرده	
است،	رمزگان	باد	که	در	کنار	این	آفتاب	،	سنگ	ها	را	صیقل	داده	و	حجم	ها	و	
اشکال	متفاوتی	را	به	وجود	آورده	است.	همنشینی	این	رمزگان	ها	عالوه	بر	
اینکه	به	درویش	خان	به	عنوان	سازنده	باغ	سنگی	هویت	می	بخشد،	به	منطقه	
و	روستای	که	باغ	در	آن	قرار	گرفته	نیز	هویت	بخشیده	و	آن	ها	را	در	فضای	
نشانه	ای	روستاها	متمایز	می	کند	به	صورتی	که	یک	خود	و	دیگری	را	تشکیل	
می	دهند:	خودی	که	صاحب	باغ	سنگی	است	و	دیگری	که	چنین	باغی	ندارد.
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 نتیجه گیری

حاصل	بحث	این	است	که	به	نظر	می	رسد	ما	در	یک	ساختار	الیه	ای	
و	شاید	امروز	بخواهم	بگویم	در	یک	کهکشان	نشانه	ای	زندگی	می	کنیم.	
همیشه	با	نشانه	ها	هستیم،	همیشه	از	طریق	رسانه	ها	جهان	را	می	فهمیم،	
و	 می	گیریم	 قرار	 دیگران	 با	 ارتباطی	 در	کنش	 می	کنیم،	 بیان	 را	 خودمان	
این	نشانه	ها	فقط	زبان	نیستند	و	چون	این	نشانه	ها	در	حوزه	ی	اجتماع	به	
کار	می	روند،	به	محض	آنکه	آن	ها	را	به	کار	می	گیریم	وارد	عمل	اجتماعی	
می	شویم.	درویش	خان	با	ساخت	باغ	سنگی	و	قرار	گرفتن	در	یک	فضای	
نشانه	ای	دست	به	انجام	کنشی	اجتماعی	می	زند	که	از	طریق	آن	و	به	واسطه	
گفتمان	سکوت	می	خواهد	بار	عاطفی	و	محبوبیت	گذشته	خود	را	بازتولید	کند	
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و	همچنین	با	هویت	انسانی	بخشیدن	به	باغ	سنگی	هژمونی	گذشته	را	در	یک		
گفتمان	مسلط	که	در	محیط	بیرون	از	آن	محروم	مانده	را	در	مکان	درونی	
بازیابد	و	به	آن	مشروعیت	ببخشد.	در	پایان	فیلم	او	با	وارونه	کردن	خود	نشان	
می	دهد	که	کشف	و	شهود	در	دنیای	عقالنی	بی	معنا	است	و	برای	زیستن	

بایستی	همه	چیز	را	وارونه	کرد.
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                           مغزهای کوچک زنگ زده
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خالصه فیلم

حلبي	 در	 مخدر	 مواد	 باند	 یک	 داستان	 زده”	 زنگ	 کوچک	 “مغزهاي	
آبادهاي	تهران	است	که	از	قضا	مأمن	و	پناهگاه	کودکان	بي	سرپرست	و	
بیکار	حاشیه	شهر	است	که	متالشي	شدن	آن،	بحراني	جدي	در	 جوانان	
خانواده	شاهین	)با	بازي	نوید	محمدزاده(	ایجاد	مي	کند.	مغزهای	کوچک	

زنگ	زده	در	مورد	سه	برادر	است؛	شکور،	شاهین	و	شهروز.
شکور	)فرهاد	اصالنی(	برادر	بزرگتر	است	و	البته	جای	پدر	منفعل	خانواده	
زندگی	 حلبی	آباد	 در	 آنها	 دارد.	 )مواد	مخدر(	 آشپزخانه	 پر	می	کند.	یک	 را	
می	کنند.	شکور	بچه	های	بی	خانمان	را	می	خرد	و	پرورش	می	دهد	تا	بعدتر	در	
خدمت	آشپزخانه	باشند.	او	سال	هاست	شاهین	را	در	آشپزخانه	خودش	دارد	اما	
به	او	پر	و	بال	نمی	دهد،	شاهین	)نوید	محمدزاده(	ساده	لوح	به	نظر	می	رسد.	از	
آن	طرف	شهروز	با	سن	کم	موقعیت	بهتری	دارد،	شهره	هم	که	خواهر	خانواده	

است	مسائل	خودش	را	دارد،	اما	این	همه	ی	داستان	نیست.
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مقدمه

هومن	سیدی	در	فیلم	خود،	مشکالت	زنان	اعم	از	دایره	بسته	زندگی،	
امکان	ناپذیری	فعالیت	های	اجتماعی	در	جامعه	مرد	ساالر،	فقر	اجتماعی	و	
بسیاری	دیگر	را	نشان	می	دهد.	اما	نکته	اصلی	که	سیدی	همواره	در	کارنامه	
سینمایی	گذشته	خود	برروی	آن	تاکید	دارد	مساله	کودکان	و	نوجوانان	است!	
نوجوانانی	که	در	چنین	جوامعی	رشد	می	کنند	به	چوپانان	آینده	این	جوامع	
تبدیل	خواهند	شد	و	همان	طور	که	در	فیلم	اشاره	می	کند،	وجود	چوپان	برای	

حیات	گوسفندان	ضروری	به	نظر	می	رسد:
اگر	چوپان	نباشد	گوسفندان	یا	گم	می	شوند	یا	گرگ	به	آنها	حمله	
می	کند	و	آنها	را	می	کشد.	حتی	ممکنه	خودشان	از	گرسنگی	تلف	
شوند،	چون	مغز	ندارند.	اگر	کسی	مغز	ندارد	نیاز	به	چوپان	دارد.	)از	

متن	فیلم(

فضا به مثابه تفاوت نسلی

یکی	از	فضاهایی	که	نسل	نوجوان	امروز	ما	به	نوعی	از	آن	محروم	است	
ولی	نوجوان	طبقه	مورد	بحث	از	آن	هنوز	استفاده	می	کند	»محله	و	کوچه«	
است.	کوچه	بعنوان	فضایی	برای	شکل	گیری	شخصیت	اجتماعی	نوجوانان	
تاثیر	زیادی	دارد.	آنها	در	فضای	کوچه	با	یکدیگر	ارتباط	می	گیرند،	دوست		
می	یابند،	تعامالت	اجتماعی	را	گسترش	می	دهند	و	زندگی	آینده	را	تمرین	
می	کنند.	»رفیق	و	بچه	محل«	بودن	در	این	فضا	فرهنگ	خاص	خودش	را	
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دارد	و	دوستی	های	شکل	گرفته	در	این	فضا	پایدارتر	است.	قهر	و	آشتی	و	
تعامالت	دوستی	در	این	دوران	خاطرات	جمعی	مشترکی	را	شکل	می	دهد	
که	با	خود	معنای	واقعی	دوستی	همراه	با	نمادهای	محلی	و	همراهی	با	مفهوم	

خانه،کوچه	و	محله	را	به	همراه	دارد.

از عمل اجتماعی تا عاملیت 

بزرگ	سالی	نوجوانان	در	جامعه	هایی	که	آنومی	اجتماعی	دارند،	با	شتاب	
بیشتری	نسبت	به	همساالنشان	آغاز	می	شود.	در	واقع	بین	ورود	به	اجتماع	
تا	پذیرش	مسئولیت	اجتماعی	در	آن	جامعه	این	فرایند	سرعت	بیشتری	دارد،	
زیرا	اغلب	آنان	در	سنین	نوجوانی	به	دنیای	خالف	وارد	می	شوند	و	این	نسل	
نوجوان	در	شرایطی	رشد	یافته	که	امر	خالف	به	عنوان	امری	روزمره	محسوب	
می	شود	و	به	عبارتی	این	نسل	آن	را	درونی	کرده	است.	اما	روند	این	فرایند	
در	میان	نوجوانان	یکسان	نیست.	آنها	از	کودکی	حتی	از	چهار	سالگی	از	
راه	های	گوناگونی	چون	جدایی	از	پدر	و	مادر	و	تربیت	شدن	به	دست	کسانی	
مانند	شکور	با	این	دنیا	آشنا	می	شوند.	به	گفته	هربرت	مید،	آنها	از	طریق	
نقش	پذیری	امور	انحرافی	و	خالف	هنجارهای	اجتماعی	)چاقوکشی،	فروش	
و	جابجایی	مواد،	درگیری	و	دعوا	بدون	مباحثه	در	امور	خانوادگی	و	...(	بواسطه	
میزان	پذیرش	الگوهای	نقشی	که	از	گروه	های	مرجع	)افرادی	مانند	شکور(	
تاثیرگذاری	 این	 یا	سریعتر	طی	می	کنند.	 را	کندتر	 این	فرایند	 آموخته	اند،	
بدلیل	توانایی	آنها	در	کاربرد	قدرت	است،	قدرتی	که	با	تحقیر	دیگران	در	جمع	
و	بیرحمی	در	تصمیم	گیری	نسبت	به	افراد	معنا	می	یابد.	زیرا	آنها	از	همان	
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کودکی	نقش	های	سلسله	مراتبی	بزرگساالن	را	یاد	می	گیرند	و	با	عواقب	
سرپیچی	و	نافرمانی	به	خوبی	آشنا	می	شوند.

نوجوان	با	انجام	عمل	اجتماعی	)خالف(که	ویژه	ی	بزرگساالن	است	پا	به	
عرصه	بزرگسالی	می	گذارد.	عمل	مرز	تعیین	کننده	حیات	انسانی	است.	عمل	
اجتماعی	همه	مولفه	هایی	را	که	تأثیر	پذیرفته	از	دو	گانگی	های	سنتی	است	
مطمح	نظر	قرار	می	دهد.	فرد،	جامعه،	ماده-ایده،	ذهن-جسم،	سوژه-ابژه،	
با	اهمیت	است	زیرا	در	مفهوم	 بودن-شدن.	رجوع	به	مفهوم	شدن	بسیار	
معنا	 تاریخ	 مراتب	 و	 زمان	 پیوند	بخش	 لحظات	 به	عنوان	 »شدن«	عمل	
می	شود.	آنچه	در	مرز	تعیین	و	جدا	می	شود	آینده	است.	از	طریق	عمل	است	
که	»ما«	می	شویم.	توقفی	وجود	ندارد،	همواره	با	آن	استمرار	دارد.	شهروز		
اول	با	کشتن	خواهر	و	بعد	با	کشتن	مامور	انتظامی	وارد	این	دنیا	می	شود.	
عمل،	گذشته،	حال	و	آینده	را	به	استحصال	بودن	ربط	می	دهد.	عمل	در	زمان	
گسترده	می	شود،	ساختار	موقت	آن،	یعنی	ضرباهنگ	آن	ارجع	تر	از	همه	این	

موارد	سمت	و	سوگیری	آن	سازنده	معنای	آن	است.
اهل	عمل	بودن	افرادی	مانند	شکور	انها	را	ملزم	می	سازد	که	با	تعُین	
موقعیت	ها	ارتباط	پیدا	کنند.	آنها	را	سریعا	بسنجند،	از	نقطه	نظری	آنها	را	
ارزیابی	کنند	و	دریابند	چه	باید	بکنند.	این	افراد	برای	حفظ	و	بهبود	موقعیت	
خود	وقتی	که	سرمایه	آنها	در	مخاطره	قرار	می	گیرد	با	هم	رقابت	می	کنند.	
هم	گروه	های	رقیب	و	هم	موقعیتی	که	بر	سر	آن	با	هم	رقابت	می	کنند.
درگیری	باند	شکور	با	افراد	باندی	که	فیلم	خواهر	او	را	در	دست	دارند	تبیین	
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کننده	این	موضوع	است.	از	نظر	تاریخ	گروهی	مهم	است	که	به	ایجاد	خود	
توانا	باشد،	به	این	معنا	که	پیگیر	مجموعه	ای	از	منافع	باشد	و	در	طلب	مجموعه	
منافع	مشخصی	باشد،	خصلتی	پایدار	در	افراد	بوجود	آورد	که	قابل	جابجایی	
در	حیطه	های	اجتماعی	را	داشته	باشند.	این	خصلت	یا	نشانه	افرادی	است	که	
به	نمونه	های	نمادین	گروه	یا	طبقه	خود	تبدیل	شده	اند	و	با	شرایطی	که	با	
آن	مواجه	اند	با	روش	ارتباطی	ویژه	خود	آن	را	به	عنوان	هویت	برگزیده	اند.	
نمونه	اش	شاهین	است	که	بعد	از	دستگیری	شکور	داغ	پیشانی	را	به	عنوان	
هویت	خالف	خود	بر	می	گزیند	و	در	پی	فروش	زمین	شکور	برای	کسب	
منافع	شخصی	است.	این	افراد	با	خصلت	محسوس	سودجویانه	که	ناشی	از	
شکل	گیری	شخصیت	انها	در	موقعیت	اجتماعی	جدیدشان	است	قدرت	خلق	
و	پیگیری	پویا	و	مبتکرانه	ای	را	کسب	می	کنند	که	عملی	بسیار	مدبرانه	است	
و	در	اینجاست	که	ما	شاهدیم	شاهین	که	تا	قبل	از	دستگیری	شکور	شیرین	
می	نمود	ناگهان	در	بدست	آوردن	منافع،	ایده	ها	و	خالقیت	هایی	را	از	خود	

نشان	می	دهد.

جمع بندی

عامل	و	عاملیت	افرادی	مانند	امیر	و	شاهین	به	عنوان	عامل	ها	در	مبارزات	
موجود	گرفتار	شده	و	ناخواسته	ملزم	به	موضع	گیری	و	جانبداری	می	شوند،	
در	نتیجه	مقیدند	که	دنبال	اهدافی	معین	باشند.	عاملیت	شکور	با	تبدیل	به	
رقیبی	استراتژیک،	عامل	ها	را	به	سمت	حمایت	از	منافع	جمع	هدایت	می	کند	
همانگونه	که	در	سکانسی	می	بینیم	شکور،	شاهین	را	به	دنبال	خواستگار	
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خواهر	می	فرستد.	از	طرف	دیگر	شاهین	بعد	از	اطالع	از	اینکه	فرزند	این	
خانواده	نیست	بر	خالف	تصور	به	فکر	انتقام	نمی	افتد	و	میل	غالب	در	زندگی	
انسانی	برای	او	پیش	می	آید	تا	توانایی	های	خود	را	به	کار	گیرد	تا	از	خواهر	
ناتنی	در	مقابل	خانواده	خودش	)	شهروز(	حراست	کند.	همچنین	بین	عامل	و	
عاملیت	رابطه	هستی	شناختی	وجود	دارد	و	این	در	حالی	است	که	افراد	تحت	
سلطه	)شاهین(	و	افراد	مسلط	)شکور(	معموال	جایگاه	های	خود	را	در	ساختار	
بازآفرینی	می	کنند.	همانطور	که	در	پایان	فیلم	شهروز	به	عنوان	چوپان	جدید	
معرفی	می	شود	و	بدین	ترتیب	است	که	ساختار،	عاملیت	را	با	توزیع	قدرت	
به	عامل	ها	عطا	می	کند	و	عامل	ها،	وارثان	این	نظم	و	ساختار،	تمامی	قدرت	
خود	را	به	کار	می	برند	تا	از	داشته	های	خود	دفاع	کنند	و	یا	آن	را	افزایش	دهند.	
عاملیت	جدید	ممکن	است	ساختاربندی	تازه	ای	در	درون	نظام	توزیع	قدرت	
ایجاد	کند.	اما	این	تازگی،	تغییری	در	ساختار	و	عاملیت	نظام	خانواده	ایجاد	
نمی	کند	اما	همه	به	منافع	شخصی	و	شرایط	زندگی	بر	می	گردد	که	به	قول	

بوین	آن	را	باید	جماعت	ماکیاولی	نامید.	
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خالصه فیلم 

مجموعه	راه	دور	دریا	یکی	از	اندک	مجموعه	های	هنرمندانه	ای	است	
که	درباره	ی	هرمزگان	و	در	گروه	ایران	شناسی	شبکه	دو	سیمای	جمهوری	
اسالمی	ایران	در	دو	قسمت	ساخته	شد.	این	مجموعه	در	دو	قسمت	ساخته	
شده	است،	قسمت	نخست	با	3	مستند	و	قسمت	دوم	با	9	مستند.	حسن	بنی	
هاشمی	در	مقام	کارگردان	این	مجموعه	هویت	قومی	بندری	را	با	تکیه	بر	
اهمیت	تاریخی	مناطق،	امرار	معاش	و	نحوه	زندگی	گروه	های	مختلف	قومی	

هرمزگان	به	خوبی	نشان	می	دهد.
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مقدمه

مفهوم	قومیت	به	منزلۀ	»سازمان	اجتماعی	تفاوت	فرهنگی«مي	باشد	که	
در	اصل	فردریک	بارث	در	کتاب	گروه	ها	و	مرزهاي	قومي	آن	را	پیشنهاد	کرد.	
قومیت	یا	حداقل	نوعي	آگاهي	از	آن	احتمااٌل	در	هر	مکان،	با	هزینه	ها	و	منافع	
اجتماعي	مختلف	وابسته	به	آن	به	شیوه	هاي	گوناگون	نمود	پیدا	مي	کند.
از	حیث	 و	 به	محیط	 بسته	 قومي	 مقوله	سازي	 فرایندهاي	 همچنین	سایر	
تأثیرگذاري	آنها	با	یکدیگر	فرق	مي	کنند.	از	این	رو،	هر	چند	قومیت	را	مي	توان	
یک	هویت	اجتماعي	اولیه	تلقي	کرد	ولي	اهمیت	قدرت	و	انعطاف	پذیري	
آن،	بسته	به	وضعیت،	اموري	تصادفي	هستند.	صرف	نظر	از	میزان	قدرت	و	
انعطاف	پذیري	ظاهري	قومیت،	قومیت	همیشه	در	مراحل	اولیه	و	در	دیگر	
مراحل	داراي	ساخت	بندي	اجتماعي	است	قومیت	راهي	براي	هویت	یابي	
جمعي	است	که	مفهوم	»خودی«	و	»دیگری«	را	شکل	می	دهد	و	داراي	
ساختي	اجتماعي	همراه	با	اشاره	به	فرهنگ	است.	قومیت	به	کرد	وکارها	و	
نگرش	هاي	فرهنگي	اجتماع	معیني	از	مردم	اطالق	مي	شود	که	آنها	را	از	
دیگران	متمایز	مي	سازد.	ویژگي	هاي	مختلفي	ممکن	است	براي	تشخیص	
گروه	هاي	قومي	از	یکدیگر	به	کار	رود،	اما	معمولترین	ویژگي	ها	عبارتنداز:	
زبان،	تاریخ	یا	اجداد	واقعي	یا	خیالي،	دین	و	شیوه	هاي	پوشاک	و	آرایش.	
قومیت	صرفاٌ	اجتماعي	است	که	در	طول	زمان	تولید	و	بازتولید	مي	شود.	نسل	
جوان	تر	از	طریق	اجتماعي	شدن	سبک	هاي	زندگي	و	هنجارها	و	باورهاي	
اجتماعات	خود	راجذب	و	هضم	مي	کنند.	در	واقع	قومیت	صفتي	است	که	همۀ	
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اعضاي	جمعیت	واجد	آن	هستند،	نه	فقط	بخش	هاي	خاصي	از	جمعیت	اما	
قومیت	در	عمل	غالباٌ	به	گروه	هاي	اقلیت	در	یک	جمعیت	مربوط	مي	شود.	

)گیدنز،	360:1387(
تعاریف	ارائه	شده	از	قومیت	را	مي	توان	به	دو	دسته	تقسیم	کرد:	گروهي	
که	در	تعاریف	خود	تأکید	خاص	روي	جنبه	هاي	عیني	و	نمادي	قومیت	دارند	
)سرزمین،	زبان،	...(	و	گروهي	دیگر	بر	خود	آگاهي	قومي	در	تعاریف	خود	تأکید	
مي	کنند.	به	نظر	این	دسته	عامل	خودآگاهي	قومي	یا	ملي	است	که	گروه	هاي	
انساني	را	در	قالبهاي	خاص	قرار	مي	دهد	بدین	ترتیب	مي	توان	گفت	که	
هویت	قومي	آن	دسته	از	عوامل	عیني	و	ذهني	مي	باشند	که	باعث	متمایز	
شدن	گروه	هاي	انساني	از	همکدیگر	مي	گردد.	بنا	بر	نظر	آنتوني	اسمیت،	
قوم	یک	اجتماع	انساني	داراي	نام	تعریف	مي	شود	که	با	یک	سرزمین	مرتبط	
است	و	داراي	اسطوره	هاي	مشترک	از	نیاکان،	خاطرات	مشترک،	یک	یا	
چند	عنصر	فرهنگي	مشترک	و	حداقلي	از	همبستگي	در	میان	نخبگان	است.

)اسمیت،51:1383(
هر	انسانی	تمایل	دارد	که	هویت	خود	را	آگاهانه	در	یک	گروه	خاص	
باشد	و	هر	فردی	 جستجو	کند.	هویت	می	تواند	در	چندین	سطح	ممکن	
بپذیرد.	 می	تواند	به	صورت	همزمان	و	به	شکلی	عادی	چندین	هویت	را	
بنابر	سنت	اجتماعی	گوناگون	متفاوت	 با	وجود	شمار	بسیار	این	هویت	ها	
است.	برای	نمونه	تعلق	های	گوناگون	به	خانواده،	قبیله،	دین،	طبقه	اجتماعی،	
قومیت،	ملت	و	به	تمدن	می	توانند	در	هویت	هر	انسانی	با	یکدیگر	سازش	
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داشته	باشند.
برخی	 بین	 رایج	 گفتمان	 همانند	 درست	 عادی،	 مردم	 گفتمان	 در	
پژوهشگران	فعال	در	این	حوزه	از	اصطالحاتی	نظیر	قومیت،	نژاد،	ملیت،	گروه	
قومی	یا	هویت	منطقه	ای	و	عمدتا	قاره	ای	به	جای	یکدیگر	استفاده	می	شود.	
از	این	رو	در	جامعه	از	برچسب	هایی	مانند	»بندری«	اغلب	برای	اشاره	به	
تجمعی	قومی	استفاده	می	شود	که	اصالت	آن	به	منطقه	جغرافیایی	در	جنوب	
بر	می	گردد.	این	اصطالح	می	تواند	توصیفی	»نژادی«	فردی	باشد	که	رنگ	

پوست	سبزه،	چشم	های	قهوه	ای	تیره	یا	موی	سیاه	و	....	را	دارد.

حسن بنی هاشمی 

یکی	از	اعضاء	سینمای	آزاد		بود.	آنچه	در	کار	سینمای	آزاد	اهمیت	دارد	
تاثیری	است	که	بر	سینمای	حرفه	ای	ایران	داشته،	زیرا	بسیار	از	کسانی	که	
هم	اکنون	در	زمینه	های	مختلف	سینما	مانند	کارگردانی،	فیلمبرداری،	تدوین،	

فیلم	نامه	نویسی	و	...کار	می	کنندکارشان	را	از	سینمای	آزاد	آغاز	کرده	اند.
در	بین	این	اعضاء	کمتر	افرادی	بودند	که	استعداد	و	فعالیت	فراوان	را	در	
زمینه	های	گوناگون		فیلمسازی	داشته	باشند	و	سید	حسن	بنی	هاشمی	یکی	
از	آن	استثناها	بود.	هژیر	داریوش	کارگردان	بنام	سینمای	ایران	معتقد	است	
توصیف	مشخصات	و	گرایش	های	فیلمسازان	سوپرهشت	ایرانی	به	صورت	
یک	کل	کار	مشکل	است.	در	حالی	که	بعضی	از	کهنه	کاران	مثل	مهرداد	
تدین،	حسن	بنی	هاشمی،	همایون	پایور	،ابراهیم	حقیقی	و	کیانوش	عیاری	
تکنیک	صیقل	یافته	و	حتی	پیشرفته	ای	دارند	که	به	این	وسیلۀ	کارشان	را	
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جلوه	و	اعتباری	دیگر	می	بخشد.	)داریوش،	122:1994(																																																																		
سید	حسن	بنی	هاشمی،	هفدهم	آذر	1328	در	بندرعباس	میان	خانواده	ای	
فرهنگ	دوست	پا	به	عرصه	وجود	گذاشت.	تحصیل	خود	را	در	دبیرستان	
شبانه	روزی	هدف	تهران	به	پایان	برد	و	با	شرکت	در	کنکور	سال	47	در	
رشته	مهندسی	اقتصاد	کشاورزی	در	دانشگاه	شیراز	مشغول	به	تحصیل	شد.	
عالقه	او	به	فیلم	سازی	باعث	می	شود	انجمن	فیلم	دانشگاه	شیراز	را	تشکیل	
دهد	و	در	همان	سال	یعنی	بهمن	49	بعنوان	اولین		فعالیت	سینمایی	خود	
دومین	جشنواره	 برگزاری	 آزاد	جهت	 سینمای	 برگزارکنندگان	جشنواره	 از	
سینمای	آزاد	در	دانشگاه	شیراز	دعوت	بعمل	می	آورد.	به	کمک	این	انجمن	

بین	سالهای	49	الی	50	کتاب	سینما	را	در	سه	شماره	منتشر	می	کند.
او	پس	از	دو	سال	تحصیل	از	رشته	اقتصاد	کشاورزی	انصراف	داده	برای	
تحصیل	در	رشته	مورد	عالقه	خود	به	مدرسه	عالی	سینما	و	تلویزیون	در	
تهران	می	آید.	حاصل	فعالیت	او	در	این	سال	ها،	فیلم	های	موج،کالنگهایم	
این	 از	 را	دوست	دارم،	هجرت،	برکه	خشک،	نهنگ	و	واهمه	است.	پس	
آثار	او	که	حاال	در	سینمای	آزاد	فردی	شناخته		شده	و	صاحب	تجربه	است	
بعنوان	داور	ششمین	جشنواره	سینمای	آزاد	همراه	با	هوشنگ	بهارلو،	هوشنگ	
طاهری	و	خسرو	سینایی	حضور	پیدا	می	کند.	بعد	از	آشنایی	با	سایر	افراد	
سینمای	ایران	به	همراه	نادر	البرز،	کیانوش	عیاری،	بهنام	جعفری	و	هوشنگ	
کاووسی	جهت	نمایش	آثار	سینمای	آزاد	ایران	و	رایزنی	برگزاری	جشنواره	
بین	المللی	فیلم	کوتاه	هشت	میلیمتری	در	ایران	به	پاریس	سفر	می	کنند.																																																											
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در	سال	56	بخش	اول	مستند	راه	دور	دریا	در	سه	قسمت	را	می	سازد.	او	
دفتر	آموزش	و	تولید	فیلم	هرمزگان	بنام	هرمز	فیلم	را	در	سال	58	تشکیل	می	
دهد.	در	بین	سالهای	58	تا	60	بخش	دوم	مستند	راه	دور	دریا	شامل	هفت	
قسمت	را	به	اتمام	می	رساند؛	سال	61	به	امارت	متحده	عربی	مهاجرت	کرده	
و	در	شهر	دبی	سکنا	می	گزیند.		سال	68	از	طرف	سید	محمد	بهشتی	مدیر	
عامل	وقت	بنیاد	سینمایی	فارابی	بعنوان	داور	هشتمین	جشنواره	فیلم	فجر	
دعوت	می	شود.	او	در	دهه	هفتاد	به	خاطر	غم	نان	درگیری	های	تجاری	اش	
بر	فعالیت	هنری	اش	فزونی	می	گیرد	تا	اینکه	سرانجام	در	سال	1381	سکته	

مغزی	باعث	خانه	نشینی	کامل	او	می	شود.
در	این	مجموعه	اگر	چه	قومیت	درکانون	بررسی	کارگردان	قرار	ندارد	اما	
نیروی	پیوند	فرهنگی	جمعی	و	ماهیت	همبستگی	قومی	در	مرکز	توجه	او	

قرار	دارد.
تالش	او	در	بکارگیری	نگاهی	متفاوت	به	بندرعباس،	اندوه	سنت	و	اصالت	
گذشتۀ	از	دست	رفته،	معصومیت	دوران	کودکی،	زن	بندری،	سفر،	تنهایی	و	
حسرت	از	ویژگی	های	سبک	اوست.	در	واقع	هر	چه	در	آثار	او	تکرار	می	شود،	
پیوستگی	را	شکل	می	هد	که	در	نگاهی	گسترده،	آثار	او	را	به	هم	مرتبط	می	
سازد.	با	تحلیل	آثار	عمده	او،	به	ویژه	نهنگ،	کالنگ	هایم	را	دوست	دارم،	
گردش	یک	روز	خوش	آفتابی	و	مجموعه	راه	دور	دریا	می	توان	به	عمق	نگاه	
او	درباره	قومیت	پی	برد.	در	اینجا	از	منظر	جامعه	شناسی	و	با	توجه	به	نظریه	
امیل	دورکیم	می	توان	دو	موضوع	را	در	مورد	مجموعه	راه	دور	دریا	مورد	
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توجه	قرار	داد:	زوال	هویت	قومی	با	ظهور	مدرنیته،	ماهیت	همبستگی	قومی.

زوال هویت قومی با ظهور مدرنیته

دورکیم	شکل	گیری	نظام	های	اجتماعی	جوامع	را	متشکل	از	مولفه	های	
گوناگون	می	دانست	که	رابطه	جداگانه	ای	با	یکدیگر	دارند:	در	جوامع	سنتی،	
اجزای	سازنده	بسیار	به	یکدیگر	شبیه	هستند	و	تعامل	چند	جانبه	اندکی	باهم	
دارند،	در	حالی	که	جوامع	مدرن	پیچیده	متشکل	از	عناصر	بسیار	متنوع،	به	
شدت	خود	مختار	ولی	عمیقا	به	هم	وابسته	می	باشند.	مساله	تنها	این	نیست	
که	این	دو	نوع	جامعه	از	لحاظ	سازماندهی	داخلی	با	یکدیگر	تفاوت	دارند	بلکه	
ترکیب	درونی	جوامع،	برچگونگی	عملکرد	بیرونی	آنها	تاثیرگذار	است.	جوامع	
مدرن	به	علت	اندازه،	پیچیدگی	و	گوناگونی	خود	از	نظر	ساختاری،	کارکردی	
و	سازمانی،	از	جوامع	سنتی	که	جدایش	پذیری	نهادها	و	تحرک	اجتماعی	
درآنها	اندک	است،	برتر	هستند؛	در	بلند	مدت	همه	ی	جوامع	سنتی	ناچار	به	
گذار	از	سادگی	به	سوی	پیچیدگی	و	بنابراین	تقسیم	کار	گسترده	تر	خواهند	
بود.	دلواپسی	بنی	هاشمی	نیز	از	همین	گذار	و	گسستی	است	که	مدرنیته	ی	
شهری	در	همبستگی	قومی	ایجاد	می	کند	که	آن	را	با	بیان	در	گفتار	متن	و	
نشان	دادن	روستاها	و	خانه	های	خالی	شده	از	افراد	و	مهاجرت	به	شهر	به	
خوبی	نشان	می	دهد،	گرچه	این	نگرانی	به	نمایش	سرانجام	زندگی	مهاجران	

به	شهرها	نمی	انجامد.
نتیجه	کاربست	نظریه	یاده	شده	در	مورد	قومیت	آن	خواهد	بود	که	هرچند	
جوامع	دارای	انسجام	قومی	ممکن	است	محتویات	گوناگونی	داشته	باشند	
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مانند	رسوم،	زبان،	عادت	های	غذایی	و...	اما	از	لحاظ	شکلی	بسیار	همانند	می	
باشند.	به	عبارت	دیگر	تقریبا	ساختار	سازمانی	و	تعامل	کم	بین	جوامع	قومی	
مختلف	همانند	است.	با	ظهور	عصر	نوسازی،	وابستگی	های	قومی	جوامع	
اندک	اندک	رنگ	می	بازد	و	جوامع	قومیتی	به	شکل	جوامع	پیچیده	درمی	آیند	
که	تنوع	فرهنگی	دارند	اما	این	تنوع	فرهنگی،	برپایه	هدف	های	مشترک	
و	ارزش	های	جامعه	مدرن	استوار	است	که	به	عنوان	یک	کل	خودآگاهی	
جمعی	دارد	و	به	شکل	تعهد	به	جامعه	بشری	به	نام	»جهان	میهن	باوری«	
نمود	می	یابد.	یعنی	تمامی	جهان	را	میهن	خود	می	داند	و	یک	فرد	می	تواند	بر	
پایه	ی	ارزش	های	جامعه	مدرن	هویت	های	قومی	متکثری	داشته	باشد.	آن	چه	
در	استدالل	بنی	هاشمی	در	مجموعه	راه	دور	دریا	اهمیت	فراوان	دارد	این	
دیدگاه	است	که	تکامل	جوامع	به	پیدایش	اندیشه	ی	جهان	میهن	باوری	در	
مردم	می	انجامد.		مردمی	که	دیگر	خود	را	به	هویت	خاصی	وابسته	نمی	دانند	

و	این	چنین	است	که	مدرنیته		هم	بستگی	های	قومی		را	از	هم	می	پاشد.

ماهیت همبستگی قومی

دورکیم	دو	نوع	همبستگی	گروهی	را	در	نظام	اجتماعی	مورد	بحث	قرار	
می	دهد،	در	جامعه	سنتی	همبستگی	مکانیکی،	پیرو	همانندی	گروهی	است	
و	همبستگی	انسجام	جامعه	سنتی	را	در	پی	دارد،	ولی	جامعه	مدرن	از	راه	
همبستگی	اندام	وار	بین	افراد	وابسته	چند	جانبه	به	یکدیگر	به	انسجام	و	
یکپارچگی	دست	می	یابد.	در	نظام	اجتماعی	سنتی	نمایش	داده	شده	در	راه	
دور	دریا	که	مبتنی	بر	همبستگی	مکانیکی	است	افراد	تنها	بر	مبنای	شباهت	
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جمعی	و	تعمیم	پیوندهای	خانوادگی،	عضو	گروه	خاصی	می	شوند	و	بدین	
ترتیب	در	انجام	کارهای	جمعی	مانند:	ساخت	صنایع	دستی،	آبیاری	مزارع،	

خرما	چینی،	دامداری	و...	به	یکدیگر	یاری	می	رسانند.
بنابراین	بنی	هاشمی	با	پیروی	از	تکامل	باوری	جوامع	معتقد	است	که	
همبستگی	 جای	 اندام	وار	 همبستگی	 فرهنگی،	 جدایی	پذیری	 افزایش	 با	
مکانیکی	را	می	گیرد	و	قومیت	نیز	دستخوش	این	نیرو	قرار	می	گیرد.	او	در	
مجموعه	راه	دور	دریا،	یادآور	می	شود	که	در	جریان	تبدیل	جوامع	از	سنت	به	
مدرنیته	هویت	قومی	اساس	و	بنیاد	خود	را	از	دست	خواهد	داد	و	معتقد	است	
قوم	بندری	نیز	با	سرعت	فراوان	تکنولوژی	همسو	شده	و	درحال	از	دست	
دادن	شخصیت	قومی	خود	است	و	در	نسل	های	آینده	این	فرایند	تکمیل	
خواهد	شد.	او	که	برای	همبستگی	قومی	اهمیت	ویژه	ای	قایل	است	در	مقام	
کارگردان	می	خواهد	با	ضبط	این	مجموعه	به	آیندگان	هویت	گذشته	شان	
)حفظ	زبان	مشترک،	تاریخ	فرهنگی	مشترک،	تداوم	سنت	های	خاص	و...(	را	
یادآوری	کند.	گذشته	ای	که	معتقد	است	دیگر	چیزی	از	آن	برای	نسل	های	
بعد	باقی	نخواهد	ماند	و	با	به	تصویر	کشیدن	این	جوامع	به	عنوان	یک	بومی	

در	ثبت	و	ضبط	این	هویت	قومی	سهیم	می	شود.

هویت قومی در دنیای امروز

اما	آنچه	که	در	دوران	حاضر	بعد	از	گذشت	سالیان	از	ساخت	این	مجموعه	
می	توان	به	آن	پرداخت	دیدگاه	از	بین	رفتن	هویت	قومی	است	که	بنی	هاشمی	

به	آن	معتقد	بود.
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صنعتی	شدن	و	شهرنشینی	گسترده	مردم	را	از	پس	زمینه	های	قومی	
گوناگون	خود	ریشه	کن	می	کند	و	آنها	را	به	نواحی	شهری	و	صنعتی	جدید	
و	رقابت	بر	سر	منابع	کمیاب،	مسکن	،آموزش	و	...	می	کشاند.	اما	این	فرایند	

نوسازی	هویت	های	گروهی	قومی	را	ضعیف	نخواهد	کرد!	
نوسازی	بر	روابط	قومی	تاثیر	خواهد	گذاشت	اما	این	روابط	ناپدید	نخواهند	
شد،	بلکه	از	سپهرهای	هنجاری	و	معنوی	متعلق	به	عصر	پیش	از	مدرن	به	
عرصه	رقابت	گروه	های	ذینفع	برخوردار	از	خودآگاهی	سیاسی	قدم	خواهند	
گذاشت	که	می	توانند	سرمایه	فرهنگی	و	نمادهای	خود	را	ماهرانه	مورد	استفاده	
قرار	دهند.	اگرچه	که	این	همبستگی	قومی	در	جامعه	مدرن	چندان	ارتباطی	با	
وابستگی	های	قومی	اصیل	و	آغازین	ندارد.	به	عبارتی	این	همبستگی	ها	تغیر	
یافته	اند:	گاه	گویش	های	مختلف	ممکن	است	در	یک	زبان	استاندارد	ادغام	
شوند،	ممکن	است	گروه	ها	از	لحاظ	زبانی	به	همسانی	برسند	ولی	قومیت	
خود	را	به	مفهوم	دیگری	حفظ	کنند،	آداب	و	رسوم	ها	ممکن	است	عرفی	یا	
دگرگون	شوند	و	ممکن	است	بخشی	فراموش	شده	و	بخش	دیگر	به	شکل	
نمادها	به	صورتی	گزینشی	باز	تولید	شوند.	می	توان	گفت	قومیت	اسمی	از	
قومیت	عملی	متفاوت	خواهد	بود،	به	طوری	که	گروه	ها	نام	نیاکان	شان	را	
حفظ	می	کنند	)هویت	قومی	اسمی(	ولی	تجربه	آنها	در	نحوه	زندگی	)هویت	
قومی	عملی(	گاه	بسیار	متفاوت	است.	دیدگاه	ها	به	مفهوم	»بندری«	بودن	
در	چهل	و	چهار	سال	پیش	و	بندری	بودن	در	هرمزگان	کنونی	معنای	کامال	
متفاوتی	در	بر	دارد؛	فرهنگ	پدیده	ای	ایستا	نیست	و	با	پیشرفت	تکنولوژی	هر	
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لحظه	تغییر	می	کند،	پویایی	فرهنگ	آن	را	همواره	به	جلو	می	برد	بطوری	که	
هویت	فرهنگی	و	قومی	جهان	صنعتی	در	گذار	به	مدرنیته	در	فرایند	جهانی	

شدن	و	بعد	از	آن	درگذار	به	پسامدرنیزم	متفاوت	خواهد	بود.
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 خالصه فیلم

فیلم	»برادرم	خسرو«	به	کارگردانی	احسان	بیگلری	داستان	دو	برادر	بنام	
ناصر	با	بازی	ناصر	هاشمی،	پزشک	نسبتا	موفق	و	خسرو	با	بازی	شهاب	
حسینی،	هنرمندی	ناموفق	و	دارای	اختالل	دوقطبی	را	روایت	می	کند.	در	این	
نوشتارقصد	داریم	با	استفاده	از	نظریه	داغ	ننگ	اروینگ	گافمن	نشان	دهیم	
که	چگونه	در	فیلم	این	نظریه،	آشفتگی	پنهان	جامعه	ایران	را	آشکار	می	سازد.



50 |  سینمای	انسان	شناخت

مقدمه

فیلم	برادم	خسرو	داستان	دو	برادر	است.	یکی	از	برادرها	پزشک	و	دیگری	
فردی	است	که	می	توانسته	با	استعدادهای	که	دارد	فرد	موفقی	بشود	اما	به	
دلیل	بیماری	اختالل	دوقطبی	موفق	نشده	است.	نام	فیلم	و	طراحی	پوسترها	
به	گونه	ایست	که	در	نظر	اول	همه	ی	توجه	مخاطب	را	به	خسرو	یعنی	کسی	
که	اختالل	دوقطبی	دارد	جلب	می	کند،	درحالی	که	در	معنای	ضمنی	آن	نام	
فیلم	از	طرف	چه	کسی	بیان	می	شود؟	»برادرم	خسرو«	از	زبان	ناصر		هاشمی	
به	نقش	برادر؛	در	واقع	فیلم	زندگی	اجتماعی	ناصر	را	بیان	می	کند.	در	جریان	
فیلم	متوجه	می	شویم	که	ناصر	به	نوعی	در	موفق	نشدن	خسرو	نقش	داشته،	
همچنان	که	همین	کار	را	در	حق	همسرش	نیز	مرتکب	شده		است.	به	واقع	
عامل	اصلی	اوست	و	این	عامل	بودن	کامال	نامحسوس	و	زیرکانه	صورت	
می	گیرد.	او	این	کار	را	با	عملی	که	گافمن	آن	را	داغ	ننگ	می	نامد	انجام	

می	دهد.

تعریف داغ ننگ

اصطالح	داغ	ننگ	برای	اشاره	به	ویژگی	یا	صفتی	به	کار	برده	می	شود	
که	بسیار	بدنام	کننده	یا	ننگ	آور	است.	اما	باید	توجه	کرد	که	قدرت	داغ	زنی	
یک	صفت	نه	در	ذات	خودش،	بلکه	در	روابط	اجتماعی	ریشه	دارد.	ناصر	با	
استفاده	از	صفت	متوهم	که	بر	پیشانی	خسرو	می	زند	اعمال	و	عکس	العمل	ها	
و	برخوردهای	شدید	خود	را	طبیعی	جلوه	می	دهد.	گافمن	سه	گونه	داغ	ننگ	
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را	توضیح	می	دهد:
1(	کسانی	که	کاستی	ها	و	نشانه	های	فیزیکی	روی	بدن	دارند.

2(	کسانی	که	کاستی	ها	و	کمبودهای	شخصیتی	و	اختالالت	روانی	دارند.
3(داغ	ننگ	مربوط	به	قوم	و	ملت،	نژاد	و	مذهب.

تفسیر  و تحلیل 

در	این	فیلم	با	نوع	دوم	داغ	ننگ	مواجه	هستیم،	اما	شخص	مورد	نظر	ما	
خسرو	نیست،	بلکه	ناصر	است.	اوست	که	به	ظاهر	شخص	موفقی	درحرفه	
دندانپزشکی	خود	است	و	برای	ارائه	مقاله	کنگره	بین	المللی	در	آلمان	آماده	
می	شود.	موسیقی	کالسیک	گوش	می	کند	اما	همه	اینها	تماما	ظاهری	است	
که	او	برای	پوشاندن	عیب	خود	انجام	می	دهد.	او	خواسته	های	خودش	را	در	
مقایسه	با	فرد	دیگری	در	جامعه	تنظیم	نمی	کند	بلکه	تنها	با	آن	افرادی	مراوده	
می	کند	که	متعلق	به	یک	طبقه	اجتماعی	خاص	)دندان	پزشکان(	هستند	و	
او	می	تواند	بدون	هیچ	مشکلی	خود	را	با	آنها	سازگار	کند.	زیرا	معیارهایی	که	
او	از	جامعه	مرفه	پذیرفته	است	به	گونه	ای	او	را	تجهیز	می	کنند	که	به	طور	
کامل	در	برابر	چیزی	که	دیگران	به	عنوان	عیب	او	می	بینند	هوشیار	باشد.

اما	این	مساله	به	صورت	شکافی	گریزناپذیر	درون	او	وجود	دارد	و	خود	
می	داند	که	در	حقیقت	کمتر	از	سطحی	است	که	واقعا	باید	باشد.	بطور	مثال	
حضور	بی	واسطه	افرادی	مانند	همسرش	)هنگامه	قاضیانی(	به	عنوان	یک	
بنابراین	 را	آشکار	کند.	 ایجاد	شده	 این	شکاف	 احتمال	دارد	 همکار	حاذق	
تصمیم	به	حذف	همسرش	از	محیط	کار	می	گیرد	و	با	برنامه	ریزی	دقیقی	
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همچون	بارداری	و	بهانه	کردن	اتفاقی	که	تصادفی	برای	یک	بیمار	پیش	آمده	
می	کوشد	نشان	دهد	همسرش	آمادگی	روحی	مناسبی	برای	در	مطب	ماندن	
ندارد	و	سرانجام	او	را	خانه	نشین	می	کند.	آگاه	شدن	از	شکاف	گریزناپذیر	درون	
خود،	فرد	را	در	حالتی	قرار	می	دهد	که	او	دیگر	نمی	تواند	در	مقابل	شکل	گیری	
برخی	احساسات	آزار	دهنده	مقاومت	کند.	این	احساسات	از	بدترین	نوع	ناامنی	
مایه	می	گیرد	و	این	یعنی	او	از	اضطراب	یا	حتی	شاید	چیزی	کشنده	تر	یعنی	
حسادت	رنج	می	برد.	ناصر	در	جمع	دوستان	همکارش	وقتی	با	پیشنهاد	و	
اصرار	آواز	خواندن	و	رقص	مواجه	می	شود	میز	را	ترک	می	کند.	این	احساس	
اضطراب	و	ناامنی	برخاسته	از	چیزی	است	که	او	می	داند	نمی	تواند	اصالحش	
کند.	این	چیز	بیانگر	ضعفی	تقریبا	کشنده	در	نظام	شخصیتی	اوست	چرا	که	
قادر	نیست	این	صورت	بندی	حسادت	و	رشک	را	حذف	کند.	ناصر	با	سوء	
استفاده	از	بیماری	خسرو	سعی	دارد	او	را	فردی	ناموفق	و	بدون	توانایی	های	
الزم	نشان	دهد	و	برای	اثبات	هویت	خود،	کارهای	خسرو	همچون	حمله	به	
ماشین	پارک	شده	و	تالش	برای	خارج	شدن	از	منزل	و	درگیری	را	دستآویز	
قرار	می	دهد	تا	راحت	تر	بتواند	اطرافیان	را	قانع	کند	که	او	)خسرو(	می	تواند	
غیر	قابل	کنترل	باشد.	ناصر	در	تمامی	فیلم	سعی	در	متوهم	نشان	دادن	خسرو	
دارد	تابین	خسرو	و	افراد	جامعه	آن	شکافی	را	که	خود	دچار	آن	است	ایجاد	
کند.	حال	این	پرسش	بوجود	می	آید	که	چرا	ناصر	باید	به	خسرو	حسد	بورزد؟!
با	عنوان	شان	معرفی	 افراد	به	خصوص	در	طبقات	مرفه	 در	جامعه	ما	
می	شوند.	این	حفظ	موقعیت	اجتماعی	برای	شخصی	مانند	ناصر	بسیار	حائز	
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اهمیت	است	چرا	که	تنها	چیزی	است	که	به	او	هویت	می	بخشد.	او	مانند	
همسرش	پزشک	حاذقی	نیست	و	مانند	خسرو	ذوق	و	سلیقه	هنری	ندارد.هر	
رابطه	ی	مثبتی،	با	ضمانت	وعده	های	ضمنی	مبتنی	بر	توجه	و	کمک	شکل	
می	گیرد،	بطوری	که	اگر	این	وعده	ها	در	واقعیت	نقض	شوند	این	رابطه	آسیب	
می	بیند.	رابطه	مثبت	ناصر	و	همسرش	پس	از	حضور	خسرو	در	جریان	فیلم	
دچار	آسیب	می	شود	چرا	که	همسرش	می	فهمد	که	اصرار	ناصر	برای	بچه	
دار	شدن	وگرفتن	تخصص	و	همچنین	آوردن	پزشک	جایگزین	)مرتضی(	
به	جای	او	در	مطب	برای	دور	نگه	داشتن	او	و	اینکه	احتمال	برگشت	او	را	
به	صفر	برساند	بوده	است،	به	همین	دلیل	خانه	را	ترک	می	کند.	از	طرفی	
خسرو	انسانی	است	که	در	اکنون	زندگی	می	کند،	برای	دلش	کار	کرده	و	
خرج	می	کند	برای	همین	هم	با	معیارهای	اجتماعی	طبقه	مرفه	با	مشکل	
مواجه	می	شود،	زیرا	از	نظر	این	طبقه	او	آدمی	بی	خیالی	است	که	برای	پول	
ارزشی	قائل	نیست،	کار	مشخصی	ندارد	و	از	همه	مهمتر	فاقد	هرگونه	منزلت	
اجتماعی	شاخص	این	طبقه	است.	تمامی	سعی	فیلم	بر	این	است	که	بیان	کند	
مساله	ناصر	به	عنوان	نماینده	این	طبقه	مساله	تمام	کسانی	است	که	در	جامعه	
می	شناسیم.	او	و	امثال	او	تحمل	پذیرش	دیگری	حتی	همسر	خود	را	ندارند.	
اگر	از	زاویه	ای	بزرگتر	به	این	مساله	بنگریم	خواهیم	دید	که	از	این	چشم	انداز	
ناصر	خود	نیز	قربانی	است.	قربانی	شرایط	و	موقعیت	اجتماعی	که	جامعه	برای	
او	ایجاد	کرده	است	زیرا	شرایط	زیست	اجتماعی	در	جامعه	به	او	قبوالنده	
است	که	اگر	می	خواهد	مانند	هر	پزشک	دیگری	زندگی	کند	و	بخاطر	آنچه	
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که	می	نماید	مورد	پذیرش	قرار	بگیرد	بایستی	موارد	زیرکانه	زیادی	از	موضع	
انتخابی	خود	به	نمایش	بگذارد	که	البته	نمایش	دروغینی	بیش	نیست.

جمع بندی

بنابراین	آشفتگی	ناشی	از	محدودیت	های	اجتماعی	است	که	ویژگی	کلی	
شخصیت	موهوم	ناصر	و	امثالش	را	می	سازد،	حفظ	پذیرش	یک	شخصیت	
موهوم	چیزی	است	که	در	طول	زمان	از	کودکی	تا	بزرگسالی	از	خیلی	ها	
خواسته	می	شود	تا	حدی	آن	را	بپذیرند.	این	همان	چیزی	است	که	در	سکانس	
درگیری	لفظی	با	ناصر،	خسرو	فریاد	می	زند:	»...	تو	خونه	خودت	بهت	میگن	

یا	اونی	میشی	که	ما	می	خوایم	یا	جل	وپالس	تو	جمع	کن	برو...«.
در	جامعه	ایران	این	نقش	های	نمایشی	یکدیگر	را	آنقدر	پذیرفته	ایم	که	
دیگر	از	آشکار	شدن	خود	واقعی	مان	دچار	آشفتگی	می	شویم.	شاید	بهتر	باشد	
ما	هم	مثل	خسرو	در	پایان	فیلم	که	به	شمال	بر	می	گردد	کالهمان	را	روی	
چشم	بکشیم،	چشمانمان	را	ببندیم	و	نبینیم	که	ماشین	ناصر	دارد	به	سرعت		

وارد	تونل	سیاهی	می	شود.
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این کتاب از چهار مقاله تشکیل شده که افزون 
جنبه های  بر  آثار،  سینمایی  بخش های  بر 
انسان شناختی مانند قومیت و خانواده تاکید می کند.
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