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 چکیده
، به تحلیل ساختاری شناسیِ حاضر، سعی دارد تا با روش نشانه متن

و به  1382بپردازد. این فیلم در سال « بوتیک»رمزگانِ موجود در فیلم 
ل کدهایِ در ساخته شد. در این نوشتار با تحلی« نعمت اهللحمید »کارگردانیِ 

ای طبقاتی، جنسیتی و ه شود که این فیلم چگونه شکاف تقابل، نشان داده می
 کشد. و به نقد می ی اصالحات را بازنمایی ن در دورهی ایرا نسلیِ جامعه

 

 مقدمه 
هایی در  به دلیل اِعمال ِدگرگونیدر غرب  گونه که ی کارگر آن بورژوایی شدن ِطبقهانتظار داشت که  توان نمی

در ایران این امر به نحوی خاص اما  در ایران به نظاره نشست، -ترناقصدقیقاً یا اندکی -اقتصادی پدید آمد را سیستم ِ
 اقشارِ و...(، )واژه/تصویر ها جایی نشانهن دولت ِاصالحات و بازتر شدن ِفضا برای جابه؛ با روی کار آمداتفاق افتادنیز 

ضبط و  های دستگاهماهواره، رو شدند؛  هروبگون  نهوحجم عظیمی از اطالعاتِ گ ی انتقال ِتشدید شونده جامعه بامختلفِ 
های  عالوه بر شبکه تر گشت؛ و جامعه اطالعاتی ها، همه و همه رشد یافتند ا و کتابه روزنامه ها، موبایل پخش خانگی،

به مثابه مکانی با وسایلی تجملی ایستارهای مردم را تحت تأثیر قرار  "خانه"نمایی ی ملی نیز طی باز ای رسانه ماهواره
به تغییرات معیشتی و کمتر  ایرانی رادر دوره اول اصالحات، انسان ِ زندگی روزمره،داد. تغییرات ملموس ِ

شد و  یوز از این امید کاسته مروز به ربه دلیل باقی ماندن این معضالت، اما  طبقاتی نیز متوقع ساخته بود،شدن ِشکاف ِ
و از  ههای اقتصادی تغییر محسوسی به خود ندید یعنی از سویی شکاف .ماند میباقی  درمانده،برای اکثریت ِ "غم ِنان"

 شد. سبک زندگیِ طبقات باال فراگیر میها و  سوی دیگر ارزش

                                                           
 ی ارجاع به مقاله نحوه 1
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)تمارض به  ها آناجناس ِ امتحان کردن برخینظاره و و هایی که ورود ، به مثابه جایگاهها("بوتیک") پاساژها
ع و گذران وقت در یک مختلف جامعه را به تجمای نیست، اعضای ِطبقات ِرا نیاز به هیچ مجوز ِطبقاتی میل به خرید(
 -شود ه میگذارد میو نه دا پاساژگردها در پرانتزی موقتی طبقاتی ِ اگرچه پیشینه -کنند و بدین ترتیب یمکان دعوت م

بدین ترتیب  ؛گیرند یکدیگر قرار میدر معرض ِها  آنهای اقتصادی/فرهنگی ِ ها و سرمایه اندیشهها/ /سلیقهها ارزش
ص از سوی افراد طبقه باال الخصو علیگیرند. اگرچه  ر رویارو شده و در تعامل قرار مییکدیگ اعضای طبقات مختلف با

های زندگی حتی اگر ها و سبکال این رویاروییِ ارزشحفظ شود اما به هر ح هاها و تمایزتفاوتشود که  سعی می
دیگر)از بسیاری عوامل ِ .پیش خواهد آمد به قصد مصرف دیداری در پاساژها قدم بزند صرفاًگری از طبقات پایین کنش

فراتر از امکان نگریستنی  ،افراد طبقات پایین به تا نمایند عمل می خریدچون مراکز ِ در این پروسه هم ها(جمله رسانه
به بیان موریس  های طبقات باالتر سازند. ی ارزش و آنان را شیفته را بیفزایند، انش توقعات ند،عطا کناشان های دودهمح

ها و  ی و خود دلخواه. درونی شدنِ ارزشروزنبرگ تلقی افراد از خویشتن بر سه نوع است: خودِ واقعی، خود وانمود
آن درگیری بیشتر با خود  طبقات پایین موجب تغییر خود دلخواه آنان و به تبع گران آرزوهای طبقات باال در ذهنِ کنش

کنند تا حسرتِ  ا از طریقِ خود وانمودی پنهان میشان ر واقعیِ ناخواستهای که خودِ  شود. به گونه شان می وانمودی
  ناپذیری خودِ دلخواه را تسکین دهند. دسترس

 

 مروری بر فیلم

ل اجتماعی بسیاری همچون فقر، اعتیاد یخانه قرار دارند که با مسانِ همجوا چندینیک طرف این داستان در 
تواند به واسطه ثروت و قدرتش آنها را کنترل شوند و در طرف دیگر داستان مرد ثروتمندی که می و فحشا روبرو می

که تحصیل  ،است ایینی طبقاتی پینهبا پیش ،ساله 17دختری  اِتی)احترام(، داستان، یکاراکترِ اصلکرده و استفاده کند. 
 "آرزوهایش"کودکانه به سویخویش را جسورانه/مهر گریخته و استرس و بی ی پرو شغلی ندارد. او از خانه را رها کرده

اگرچه اسمش را احترام  اش سرِ سازگاری نیست،ی جنوب شهریِخانواده های ِسنتیارزشاو را با  پرتاب کرده است.
مرفه را تقلید  یهای طبقهارزش ثروت و خوشگذرانی داشته،رویای ِگذارد، اما به قواعد متعارف احترام نمی اند،گذاشته

 .احساس شرم دارداش کرده و از پیشینه

اش ، از خانوادهی یک بوتیک استفروشنده و رداوضاع مالی خوبی ندا نیزجوانی است که او  او، جهانگیر،کاراکتر ِهمراه ِ
ی بیشتری برایش فراهم کرده های کار و تجربهفرصت ،اطر که جنسیتش مذکر بوده و جامعهو به این خ خبری نیست

 گذراند.میبا این حال به سختی روزگار  سرگردان و بی پول نیست.کامالً اِتی ند و مانند ِمعاش کتواند امرار ِمی است،

تا صبح با ها شرف ازدواج است؛ او شبجوانی است که گویی اوضاع مالی بهتری دارد و در  دیگر داستان کاراکتر داوود،
اش مشکل عصبی است که با خانواده کاراکتری جوان و رضا،است. ازدواج و تمام ذهنش درگیر ِ  زندمیحرف  نامزدش

 دچار است که اعتیاد دارد و جوانیاراکتر ک بهزاد،. 1زند و با بقیه سر ِ جنگ داردمی دائماً غرطرد گشته است؛ و  شتهدا
پزشکی که دانشجوی سابق ِ است میانسالی کاراکترِ ،دکتر 2.دهدو با کمک ِدوستانش زندگی را ادامه میا است.افسردگی 
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 ،مهرداد 4.است« شکسته»کامل و به معنای ِ تحصیل را رها کرده، ،معتاد شدهاکنون که  3رروشنفکشخصی سابقاً  بوده،
-عشقش را با ژاله ادامه میزندگی پر استرس و بی و  فروشد،می مخدر موادمعتاد است، نیز  جهانترین دوست ِصمیمی

جز تغییر  چیزی هایش،و بزرگترین دغدغه درگیر شدهیی نامشروع ها در رابطه ،استمواد و مشروب  نیز دالل ژالهدهد. 
ی کند و تشنههای طبقه مرفه تقلید میارزشاز  نیزاو  نیست؛ "باکالس"گوش دادن به موسیقی  دکوراسیون اتاق و

به  مورد عالقه اش رامضحک و به غایت سطحی، چرا که حتی  نام ِ خواننده ی آهنگ ِتقلیدی  .گذرانی است خوش
گیری تمام روایت با جهت العیش است،معتاد و دائم ،آقای شاپوری تنها کاراکتر ِمرفه ِداستان 5.گویدمیاشتباه 

 رود.میاخالقی/ارزشی علیه او پیش 

 

 بحث و بررسی

: چند آنان استبیکاری ِجوانان و مشکالت ِمعیشتی ِ نمایاند،ای که فیلم آن را بازمیبارزترین معضل ِاجتماعی
ی مناسب تغذیهبرای  خرید تلویزیونی نو را ندارند،کنند و توان ِمالی ِگی میی موقت زندجوان که در یک خانه

آشوبد ای بر میاست، بهزاد با کوچکترین تحریک ِعاطفی ناآرام و عصبی "ی این جوانانخانهفضای ِ" ،6اندار ِمشکلدچ
، است و دائماً به درمان با شوک الکتریکی نیازمند است بیماراو  ،کشدمیو یا خود یا دیگران را دائماً به تیغ نقد و گالیه 

چگونه کنار  -که دارای داغ ِ ننگ ِ بیماری است-با بهزاد داننددکتر نمیرضا و  آیدمیپرتنشی که پیش ِ هایدر دیالوگ
-میاند پریشان گشته گسلیدهاز سنت ی ِجامعه هایاسترسکه زیر بار  او به مانند تمام ِجوانانی بیایند و مدارا کنند،

و  کند،آرام و متین با او همدلی می ،است جهانگیرتنها در این میان  "افتادم... کسبیو این همه تنها و غریب  ":گوید
 دلداری اش می دهد.

 ،شودمیکاراکترهای فیلم رهنمون های اصلی ِدغدغه ون مخاطب را بههای گوناگن آغاز فیلم دالاز هما
در  ...نگردمیا ر قیمتی باشکوه و گرانچندین طبقهجهان با نگاهی معنادار ساختمان ِ بهزاد به بیمارستان،هنگام ِ بُردن ِ

احترام شده و به  یسخت شیفتهجهانگیر  حساس است؛ 8و خرید 7دخترک به شدت به پول او و اِتی،میان ِ هایدیالوگ
ای که سخت مبتنی بر مبادله است، مبادلهمیان جهانگیر و دخترک  یرابطه دزدد،بوتیک میخاطر او شلواری را از 

ای دارد و دخترک دخترانگی ِخواستنی ؛گیرندشکل میمبنای آن گرفته در این فرهنگ بر  های شکلبسیاری از ازدواج
ی هزینه لباسش را تأمین کند، ،9ی مادی برایش داشته باشدتنفعمکه دهد،تعامل میی و هنگامی به جهان اجازه بس،

اعم از سرمایه  –مونث فقر ِجنس ِ، و برایش خوراکی بخرد! در اینجا تقبل نمایدرا  پزشکی و سفر
ن از هم نشا هایشدیالوگ جامعه است،پایین ِنمایانده شده است. دخترک از قشر  -اجتماعی/اقتصادی/فرهنگی

اما او در پی انکار  .10هستند ویاجتماعی ِ تجربگیبی /سریخیرههم نمایایِ کودکی/شهری دارند و  پایینسادگی ِ
ای هم آبمیوه خواهد بقیه از اینکه او حتی در رستوران مجللی،نمی ،واقعی( )انکار خودِی طبقاتی ِ خویش استپیشینه

سط از دیدگاهی غریبه و ی متوها و تفریحات ِطبقهی ارزشزبان ِگفتار ِوی درباره 11.)خود وانمودی(نخورده باخبر شوند
ی بقههای طاو از ارزش دهد.میرا نشان  وی نسبت بدین امور گیرد و دوری و عشقکامالً بچگانه انجام میبا بیانی 

او مونتاژی است از تصاویری هویت  ی مرفه تقلید کند.ی نمادهای پرستیژ ِ طبقه از همه خواهد خود بیگانه است و می
بیند دختر ِمرفهِ اینکه میاما به محض ِ در ذهنش وجود دارد. برای مثال شلوار ِ بلند را نمی پوشد، "دختر پولدار"که از 
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به کافی تنها  زنگ زدن آزادانه به گروهِ همساالن، موبایل، تیپ، کافه)که دارای تمام ِ چیزهایی است که او ندارد:داخل ِ
مقابل شور و شوق و انرژیک اما جهان در  گردد!رفتار ِ جدیدش صادر میمجوز ِ ، شلواری بلند پوشیده و...( آمدن شاپ

دائماً از  او انتظار ِیک ازدواج ِ متعارف را در ذهن دارد، رود،پیش میمتین است و با صبر و تحمل اتی ،آرام و بودن ِ
و ی مهرداد هنگام مشاجره کند.میها را تحمل ها/زشتیشخصیتی آرام و سازگار دارد و رنج او پرسد.ی اتی میخانواده

 ،رضا و دکتری ی مشاجرهژاله و برخوردهای غیر انسانی ِشاپوری نیز چنین رفتاری دارد. در صحنه
حجم ِ فشار غیرقابل تحملی را بر  اند،درماندهشود، که در معاش ، زندگی ِجوانان ِایرانی به نمایش کشیده میمتشنج ِِ وّجَ

تنها جهان است که گویی به این همه نه غرور و نه امید...  نه پول دارند، در یک کالم:بینند و شده می آوار ذهن خود،
او دارای شخصیتی متضاد با شاپوری است، به بقیه  دارد. باالییو تحمل و اعتماد به نفس  گویدمی "آری"دشواری 

  .12هراسدآشنایی اتی با شاپوری می از و کند.آنها به مثابه ابزار استفاده نمیکند و از کمک می گذارد،احترام می

یا درحال  گروه اول از هنجارها بریده اند،ها دو دستهاند، آنای خاص بازنمایی شدهها به شیوهزن در این روایت  
به خاطر -اگر چه شیطنت و گریزش هویداست–ژاله مادرِ اتی(.  ند)اتی،ژاله( و گروه دوم بهنجارند)زن داوود،ا بریدن

-و از این قبیل ذهنیت "ی شوهرخوشبختی در خانه"وی و نرسیدن به آرزوهای عدم تمایل به یا همسرش  دوری از

ثروت ی تن در قبال ِدلهبهترین گزینه برای مبابرای او  شاپوری، گرایش پیدا کرده است. "شاپوری "به  مرسوم های ِ
و اتی نیز به جای دریافت این مهربانی از  یابدنمیاش ای که ژاله در خانوادهمهربانی است، پولدار و مهربان است،

برد. اما لذت می کند ومیحیرت  14شاپورینوازش ِکالمی ِی . او نیز با تجربهو فالکت روبروست 13با کتک "آقا/پدرش"
های نامشروعش و آشکارگی از رابطه شرمیبیبا  .دهدمیدستور دائماً  ،15کندرفتار می شاپوری با دیگران مانند برده

اتی را  ،18گستراندمیاِتی  دام را برای باالخره از زنها نیز! 17گذردنمی به هیچ عنوان از پولِ خودو  ،16گویدسخن می
 .گیردرا از شاپوری می م ِخودانتقا زخم دیده و جهانِ دهدفریب می

 هاجدول ِ تقابل
 الف

 
شاپوری}استفاده از اسم بزرگ -1

 شاپور= نما،ثروت تسمیهِبا وجه 
شاهی که جهان را از پیش  پسرشاه،

 گرفته است{
 

 جهان}استفاده از اسم کوچک،-1
و  داللت بر نداشتن احترام
کسی  پرستیژی همچون شاپوری،

که هیچ ندارد و در پی فتح ِجهان 
 است{

 طبقات پایین خشش و همدلیِب-2 حسابگری بورژوازی ِشاپوری-2

 فقر-3 ثروت-3

 پایین شهر-4 شهری باال-4

 ب

های خرده آزادی بییشتر/ارزش
 بورژوازی

 سنتی خانوادگی هایارزش
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 ننگداغ دارای  بهنجار

)انرژی و کودکانگی ِ اتی  زن/
ی که فریاد ده،و معترضسرکوب ش

من  ،شما ول بگردی خوبهزند: می
 (ول بگردم بده؟!

 مرد/جهان )آرامش و تجربه(

 جوان پیر

 یأس امید/آرزو

 

 گیرینتیجه

اصلی جامعه معضالت و مشکالت ِ فوق،های متضاد ِضمنی ِدوگانه به مدد مطرح کردن آشکار/ در این روایت
 دومین، آن ذکر گردید،که در مقدمه دالیل ِاحتمالی ِ عقیدتی است، نسلی/نخستین مشکل شکاف ِ اند،شدهبازنمایی 

آن بیچارگی و صورت آشکار ِکه  جنسیتی است که در این فیلم به صورت آشکار و گاه نمادین بیان گردیده است،شکاف ِ
 کند،برو است و کار و سرپناه پیدا نمیبا مشکل رو خواهد تنها زندگی کند،می تنها بدین علّت کهدرماندگی اِتی است که 

توسط  ،پناه را دریده شدهبیی همه یا این بره ،19به او مشکوک است هم کامالً -داوود -حتی دوست ِ نزدیک ِجهان
ویند)شاپوری( و نیز این شکار ادر پی ِبینند و ای مناسب مییا اینکه آن را طعمه ،)داوود(پندارندهای بیرون میگرگ

مبنای  بر هافرصتنابرابر ِنمادین ِاین توزیع ِصورت «. !بده؟ بگردم ول ،من خوبه بگردی ول شما -» اوست که:دیالوگ ِ
و زنان را همچون کاال استفاده  ی روایت یک مرد است،نکته است که تنها فرد مرفه و بی دغدغهاین در  ،نیز جنسیت

منتج "سلی/عقیدتی را نشکاف ِجنسیتی و شکاف ِ جامعه،اغراق در مشکالت اقتصادی جوانان ِ با تأکید وروایت  کند.می
کسانی است جهان که در این روایت نماد ِحتی  .کندمی)یعنی شکاف ِ طبقاتی( مطرح  شکاف ِاصلی "همراه با"یا  "از

در آخرین پرده،  خورد و شکست می استفردی پویا و تا آخر داستان  -طبقاتی دارندکه توانی برای تحرک ِ
)در طبقات پایین( منتظرش است منتقل ی باال)منزل شاپوری( به لجنی که آن پاییناز طبقه ، وی رازندگیآسانسور ِ

 «.جایی که کسی نباشه ای خیلی  قشنگ،یه ج ،گفت میره یه جای دور: »کندمی

، بود باز شدن فضای اجتماعیدر حال اطالعاتی شدن و  ای که در دوره اصالحاتچنانکه شرح داده شد، در جامعه
 -ها و سبک زندگیِ بورژواییهای زندگیِ متفاوت با یکدیگر در تعامل قرار گرفتند. کنشگرانِ طبقات پایین، ارزشسبک

 کهماندند. چنین است شدند اما از لحاظ بنیادهای اقتصادی همچنان دربند میی آن میتجملی را شناخته و شیفته
، شوندهای طبقاتی، فرهنگی و...(، در ساختار شخصیتی افراد متبلور میتعارضاتی که در ساختار جامعه وجود دارند)شکاف

-ی خودِ دلخواه و خودی واقعیِ آنان آنقدر عمیق مییابند. زیرا فاصلهپاره و متعارض می -و افراد هویتی مونتاژی، پاره

دهند. کنند و خودِ وانمودی را شکل میی برای پُر کردنِ این شکاف عمل میاعاطفی -روانی هایشود که مکانیسم
ای خورند. تراژدیهایشان برای پیشرفت شکست میای در روابط اجتماعی و نیز در تالشهای شکنندهچنین شخصیت

گران اگرچه کنش آید که در آنای پدید میدهد و جامعهکه در آن تعارضات ساختاری، تعارضات شخصیتی را شکل می
گرانِ دارای سرمایه اقتصادی و فرهنگی اندک، در گرداب جامعه غرق یابند، اما کنشطبقه متوسط راهِ ترقی خود را می

 .شوند می خودهای وانمودیِ مبتذل و غمناک به تعامل با یکدیگر مشغول شوند و به هر روی،می
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 : های فیلمبه دیالوگ ها رجاعا
 شکاف نسلی«: منو قبول نداره...بعد میگه من برم بزازیاصال  "بابا"ش نیستم...اون منم بچه -» 1

 ... کند، در مجلس عقد به گریه می افتد و شود و پرخاش می کند، زود عصبانی می های حیات وحش گریه می برای الکپشت 2

 ...  کنداز زبور داوود نکته نقل می دهد، و گوش می "ویکتور خارا" 3

خوش به حال تو که »از دست داده ،کارش به جوجه فروشی کشیده و هنگام مشاجره با رضا می گوید:  ی در ِ سفارت را همکار ِ ترجمه 4
 «غرور داری

 ؛ اصالنی زنده است و آهنگ از فروغی است.«جون من اون آهنگ اصالنی خدا بیامرز رو بزن!»گوید:  آهنگ از فروغی است، اما می 5

 «مسایه نذری گرفتم.ی ه سه دفعه رفتم در ِ خونه» دیالوگ رضا: 6

 «خواین بدین؟ حاال پولم رو می» دیالوگ اتی: 7

 به قصد تصاحب شلوار  برگشتن ِاو به سمت ِجهانگیر، 8

 «زن تو بشم؟ آخه تو که هیچی پول نداری؟!»  9

 «تا حاال رفتین شما؟...روی برف...روی آب چی؟ موج سواری؟ موتور پرشی؟ .اسکی»  10
 «هس؟رنگیا  از این چتر رنگ»

 «س..!ا خورن....}با خنده و ذوق{..چه گنده ...زیر اون چترا می همینا از»بیند:  نوشیدنی را که می

 «رفتم! گفتم بریما؟.....من خودم نمی هی به آقام می» 11
 «من ولی چیزای دیگه رفتم، بعضیاشون کم بعضیاشون زیاد...مثالً موج سواری کم، موتور پرشی، زیاد..!»

 ... رود که اتی داخل نیاید با دستپاچگی بیرون می ی شاپوری نگه داشته، هتی را دم ِ دربِ خانهنگامی که ا 12
 سوزاند  دهد را می عروسکی که شاپوری هدیه می

 «گفته آقام قندون رو پرت کرده تو صورتم...» 13

 «تو اگه دوست خوبی برای این خانوم بودی نمی ذاشتی تا حاال درد بکشه» 14
 «بزنم دکتر بیاد خونه نمیذارم این طفلک درد بکشه...نمیتونم دیگه،طاقت ندارماگه شده زنگ »

 «گیری ببری یه کشور خارجی... جهان چرا دست این خانم رو نمی»

 ...فحش دادن شاپوری به او...دستورهای مدامش به مذکرها! پیداکردن ناخن توسط فرشید 15

 «کنه... ی میا ok ..okزنه رو دیدی؟ یه » 16
 «کوچولوت رو هم بیار...» -

 ندادن پول ِ تریاک به جای هزینه شلوار 17

 «دم. مثل تو هم لفتش نمی دم، من که پول مفتی به کسی نمی» 18

 «کنی هر روز یکی مث تو بوده که هواشو داشته باشه تو فک می»  19
 «تر...خونواده دارتر....راهروبهشد با یه دختر نمی» 


