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تحلیلروایتونشانهشناسی
سینمایدینیپسازانقالب

مقوله های دینی، متغیر های روایی و رمزگان اکوئی
در فیلم »طال و مس«

این مقاله به دنبال شــناخت متغیر های روایی و تحلیل رمزگانی سینمای دینی پس از انقالب، 
اســتخراج مقوله های دینی مورد تأکید آن و آگاهی از نحوه خدمت رســانی روایت و رمزگان 
فیلم به مقوله های دینی اســت. برای این منظور چارچوبی مفهومی از ســینمای دینی و مذهبی 
و روایت شناســی و نشانه شناسی ســینمایی ارائه و با توجه به پیوند اجتماعی هنر به کلیاتی از 
بافت اجتماعی ایران اشــاره شده است. روش شناسی این پژوهش برای تحلیل روایت، استفاده 
از رویکرد بارت ـ مک کوئیالن و تشخیص شاخص های روایت شناسانه در صحنه های اصلی و 
فرعی و برای نشانه شناسی، بهره گیری از رویکرد اکو و شناسایی مدلول های رمزگان های ده گانه 
است. بر مبنای تعریف حداکثری سینمای دینی و مذهبی و نظر کارشناسان این حوزه و از طریق 
ارزیابی فیلم های شــاخص دینی، فیلم  »طال و مس« به علت مضامین دینی و مذهبی آن، استفاده 
مناســب از رمزگان های نشانه شــناختی و بهره گیری از اصول روایت گری برای مطالعه موردی 
انتخاب شــد.  اولویت بخشی این فیلم به ابعاد رفتاری و دانشی دین، پرهیز آن از بیان مقوالت 
اعتقادی و عرفی ســازی دین، همراستایی فیلم با ساحت عمومی دین دار جامعه، بهره گیری فیلم 
از رمــزگان ناخودآگاه برای ارائــه مفاهیم عمیق و قرار گرفتن کامل روایت گری و رمزگان های 

فیلم در خدمت روایت  و رمزگان دینی از جمله نتایج این پژوهش است.
 واژگان كلیدی:

سینمای دینی و مذهبی، فیلم »طال و مس«، تحلیل روایت، تحلیل نشانه شناسی اکو، ابعاد دین
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مقدمه و طرح مسئله
دین از اساسی ترین عناصر جوامع بشری در طول تاریخ بشر بوده است. در ایران نیز چه 
در زمان  پیش از اســام که پرســتش نمادین رایج بوده و چه پس از ورود اســام، دین 
و مذهب مســئله ای حیاتی به شمار می رفته اســت. بعد از وقوع انقاب اسامی و به علت 
ماهیت دینی و ارزشی آن مقوله دین و دینداری اهمیت فراوانی یافته است. اهمیت دین 
و شــریعت در ایراِن پس از انقاب به حدی بوده است که بسیاری از مناسبات اقتصادی، 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی در نسبت با آن تعریف و تحلیل می شود. در همین زمینه 
رسانه ها نقش برجسته ای در زمینه انتشار دین و ارزش های دینی و الگو های دین مداری 

دارند. موضوعی که ذیل کارکرد آگاهی بخشی رسانه ها تعریف می شود. 
انتشار دین در رسانه ها تا آنجا پیش رفته است که به اعتقاد برخی، دوران رسانه بی دین 
در کشورمان به پایان رسیده است. از نظر این محققان امروزه در ایران و کشور های دیگر 
شاهد پیدایش رسانه های دینی هستیم و در یک کام امکان حضور دین در وسایل ارتباط 
جمعی نه تنها محقق و پشتیبان مطالعات نظری علوم اجتماعی نیز شده است، بلکه به تدریج 
به صورت یک ضرورت ارتباطی خود را نشان داده است. )باهنر، 1385: 23-7( در این میان  
سینما از تأثیرگذارترین  رسانه ها در دنیای امروز است. )احمدی، 1380: 14( اگرچه آمار 
دقیقی از میزان مخاطبان سینما در کشورمان وجود ندارد، ولی گزارش های مختلف حکایت 
از استقبال خوب اقشار مختلف خصوصاً طبقه متوسط از سینما و فیلم های سینمائی دارد 
تا جایی که آمار رسمی فروش سینما ها در اکران های نوروزی سال 1395 بسیار چشمگیر 
بوده اســت. )سایت سازمان سینمایی، 1395( بنابراین نقش سینمای دینی و مذهبی در 
ترویــج دین و دینداری در جامعه با توجه به جذابیت های بصری، عمق اثرگذاری و طیف 
گســترده و مشتاق مخاطبانش بســیار حائز اهمیت است. در این میان برخی از فیلم های 
دینــی با اســتقبال خوب مخاطبان و منتقدان روبرو شــدند. »طــا و مس« از جمله این 
فیلم هاست که مقوالت متنوعی از دین را بیان کرده و از ویژگی های منحصر به فرد روایی 
و نشانه شناختی بهره مند است. بنابراین مسئله این پژوهش تحلیل عناصر سازنده )عناصر 
روایی و نشانه شناختی( این فیلم و نحوه خدمت رسانی آنها به مقوله های دینی است. مسئله 
دیگر این مقاله کشف مقوالت گوناگون و ابعاد مختلف دینی مورد توجه عوامل سازنده »طا 
و مس« است. این پژوهش همچنین رهیافتی عملی برای تحلیل نشانه شناسی اکو به عنوان 

تحلیلی سیستماتیک و فرایندی در حوزه مطالعات فیلم ارائه می کند. 
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چارچوب مفهومی
آنچه از دین و مذهب در این پژوهش مراد می شــود اســام و شیعه است. از نظر شهید 
مطهری قرآن کریم که دین خدا را از آدم تا خاتم جریان پیوسته ای معرفی می کند، یک 
نام روی آن می گذارد و آن »اســام« اســت. وی همان طور که براساس قرآن کریم دین را 
»اسام« می نامد. )مطهری، 1364: 165(، مذهب کامل را نیز »شیعه اثنی عشری« معرفی 
می کند. )مطهری، 1364: 505( انصاری زنجانی اسام و تشیع را با توحید، نبوت، عدل، 
والیت، امامت، عصمت، وصایت، ســنت و عترت، غیبت، معاد، شــفاعت، محبت علی)ع(، 
عاشورا و تربت کربا، اجتهاد، روحانیت، تقلید، تقیه، دعا، عزاداری تعریف می کند. )انصاری 
زنجانی، 1345: 140-11( الفضلی نیز اصول اسام و تشیع را توحید، نبوت، معاد و امامت، 
مسئله بداء )قضای مقدر(، اختیار، مهدویت، تشریع یا وضع قوانین دینی، تقیه، نظر امامیه 
نسبت به سایر فرقه های اسامی و موضع امامیه نسبت به مذاهب اسامی معرفی می کند. 
)الفضلی، 1394: 103-69( همچنین والیت فقیه و اصول حاکمیت سیاســی مبتنی بر 
والیت فقیه ویژگی منحصر به فرد شــیعه است. )بهروزی لک، 1392: 206-205( دین و 
مذهب به طور کلی و اســام و تشییع به طور خاص دارای ابعاد و مؤلفه هایی ایجابی است 
که در واقع با آنها می توان دینداری مسلمانان و شیعیان را سنجید و ارزیابی کرد. گاک 
و استارک1 ابعاد دقیق پنج گانه ای شامل 1. اعتقادی؛ 2. عاطفی؛ 3. رفتاری؛ 4. دانشی و 
5. پیامدی از دین ارائه کرده اند؛ همه این ابعاد از اهمیت ویژه ای میان دینداران برخوردار 

هستند. )گاک و استارک، 1965: 19-21(
نمایش رســانه ای دین را می توان نمایش و انتشار مفاهیم، عقاید، ارزش های اخاقی 
و آداب و رســوم گوناگون دینی تعریف کرد. )کاشــانی، 1390: 34( اگرچه این نمایش 
رسانه ای وجوه ایجابی و مثبت دارد، ولی از نیرو های فرهنگی و محدودیت های رسانه ای 
نیز متأثر اســت. همان طور که یاوارد2 اشاره می کرد، زمانی که سخن از بازنمایی رسانه ای 
مقوالت اســتعایی و روحانی نظیر دین به میان می آید، بســیاری از مناسبات حاکم بر 
الگو های رایج نمایش، کارکرد خود را از دست می دهند، زیرا که اساساً ماهیت رسانه مانع 
از نمایش، انتشار، تبلیغ و ترویج مقوالت استعایی می شود. )یاوارد، 2013: 79( بنابراین 
در کنار مفهوم رسانه دینی که بر وجوه مثبت ترویج و تبلیغ دین تأکید دارد، باید مفهوم 

1. Glock & Stark
2. Hjarvard

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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دین رسانه ای شده1 را نیز در نظر داشت. این مفهوم اساساً درباره بیان و انتقال مفاهیم و 
آموزه های دینی از طریق رســانه های جدید و مدرن است که در مقابل دین نهادی که با 
اســتفاده از ارتباطات سنتی به این کار مبادرت می کرد قرار می گیرد. )محمدی، 1380: 
182-169( »تقدس زدایی« برآمده از انتشــار توده ای دین، کارکرد اصلی دین رســانه ای 
شــده است. )میر و مورس2، 2006: 6( سینمای دینی و دین سینمایی شده نیز از قواعد 

اشاره شده درباره رسانه دینی و دین رسانه ای مستثنی نیستند.
پیش از ورود به بحث سینمای دینی باید توجه داشت که بنیان و هویت سینما وابسته 
به »روایت« و »نشــانه« اســت. )متز، 1380: 28( برانیگان روایت سینمایی را روش خلق 
»متناوب« آگاهی تعریف می کند. روایت، کنترل کلی و انتشــار معلومات و اطاعات است 
تا مشخص شود بینندگان چگونه و چه زمانی به آن اطاعات دسترسی پیدا کنند. بدیهی 
اســت که تصمیمات متعددی برای داشتن روایت مشخص وجود دارد و در اینجا موضوع 
سبک مطرح می شود؛ سبک های مختلفی برای ارائه اطاعات و ساخت روایت وجود دارد 
که بسته به کارگردان متفاوت خواهد بود. )برانیگان، 1376: 16( نشانه شناسی نیز در نتیجه 
تاش های گسترده کریستین متز3، پیر پائولو پازولینی4 و اومبرتو اکو5 به حوزه مطالعاتی 
منســجم و پرباری در مطالعات سینمایی تبدیل شده است. )ضمیران، 1382: 193( در 
این میان تحلیل نشانه شناسی اکو از قوت نظری و روش شناختی بیشتری برخوردار است. 
فرزان سجودی در نشانه شناسی کاربردی، الگوی امبرتو اکو در نشانه شناسی را سیستمی 
و فرایندی می داند که از هر دو شاخه عمده نشانه شناسی سوسوری6 و پیرسی7 در تحلیل 
خود استفاده کرده است. الگوی رمزگانی سیستمی به این معناست که می توان رمزگان ها 
را مســتقل از هر گونه هدف داللتی یا ارتباطی، مســتقل از یکدیگر تحلیل کرد. الگوی 
فراینــدی نیز به معنای مطالعه رمزگان ها در ارتباط با ســایر رمزگان و به طور کلی بافت 

نشانه است. )سجودی، 1387: 157-163(
ســطح رابطه تفکر دینی و جریان فیلمسازی بسیار گسترده است. )محمدی، 1380: 

1. Mediated Religion 
2. Meyer & Moors
3. Christian Metz
4. Pier Paolo Pasolini
5. Umberto Eco
6. Saussure 
7. Peirce
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282-269( ســینمای دینی تنها به قصه های دینی از انبیا و اولیا یا نشان دادن مناسک 
دینی مشــروط نمی شود زیرا که دین، جامع امور بشری است و این جهان و آن جهان را 
شــامل می شــود. در همین زمینه باید در نظر داشت که سینمای دینی سینمایی نیست 
که فقط از مضمون دینی و اسامی برخوردار باشد بلکه صورت و اشکالی که آن محتوا را 
به نمایش می گذارد نیز باید مطابق ضوابط و جهان بینی و ارزش های اسامی و دینی باشد. 
در واقع سینمای دینی هنگامی تحقق می یابد که صورت و سیرت آن مبتنی بر ارزش ها 
و اهداف و موازین دینی باشد. )اکبرلو، 1390: 18-15( در همین راستا اکثر پژوهشگران 
و کارشناسان سینما معتقدند قرار دادن سینمای دینی در زمره گونه )ژانر( های سینمایی 
اشــتباه و تقلیل دین به حســاب می آید و حوزه دین را محدود می کند. )وارسته، 1377( 
اهمیت تفاسیر معرفت شناختی از این دست آن چنان باالست که از نظر برخی دیگر زمانی 
می توان به محصولی رسانه ای عنوان دینی اطاق کرد که سازنده آن نیز تقید و باور دینی 
داشته باشد. )بهار، 1393: 112( بنابراین و با توجه به آنچه درباره دین و مذهب آورده شد 
و شرایط و ضوابط مطرح شده درباره سینمای دینی و مذهبی می توان تعریفی حداکثری 
از سینمای اسامی و شیعی ارائه کرد. این تعریف مسیر انتخاب فیلم های شاخص دینی 
و مذهبی پس از انقاب برای مطالعه موردی این پژوهش را مشخص می سازد: سینمای 
اســامی و شیعی نوعی از سینما، برخوردار از اصول روایت گری و نشانه شناختی، مبلغ و 
مروج عقاید، عواطف، رفتار ها، دانش اســامی و شیعی و آثار دینداری با تأثیرات مطلوب 

اجتماعی است که در آن سینماگران متدین و متعهد به اسام و تشییع حضور دارند.
از آنجا که هنر با بافت اجتماعی پیوندی ناگسســتنی دارد )دو وینیو، 1379: 39( و 
سینما نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، ضروی است تا به کلیاتی از بافت ایراِن پس 
از انقاب شــامل کنشگران و نقش سیاســت و دین نیز اشاره شود. باید دقت داشت که 
اوالً ذکــر این کلیات امکان نتیجه گیری دقیق تر و عمیق تر از یافته های پژوهش پیرامون 
مقوله های دینی را فراهم می سازد و ثانیاً بیان جزئی تر آنها و ارائه توضیحات تکمیلی در 
این خصوص با هدف و مسئله این مقاله همخوانی ندارد و از حوصله آن خارج است. درباره 
کلیات بافت اجتماعی ایراِن پس از انقاب، نخست اینکه نیرو های مختلفی از دیرباز و در 
ایران امروز به ایفای نقش اجتماعی می پردازند. این نیرو ها را می توان اشرافیت زمین دار، 
روحانیت، عشایر، شهرنشینان سنتی اعم از بازاریان، پیشه وران و فروشندگان خرد، دهقانان 
و اقشــار حاشیه شهری )مســتضعفین(، کارگران، لمپن ها و بی طبقه ها )اراذل و اوباش(، 

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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نظامیان، طبقه متوسط شهری، سرمایه داران جدید، دانشجویان و احزاب سیاسی دانست. 
)پرتو، 1395: 213-193( نکته دیگر اینکه در سال های پس از انقاب نقش آفرینی نیرو ها 
و گروه های مختلف اجتماعی متغیر بوده اســت؛ برای مثال مرجعیت برخی گروه ها نظیر 
روحانیت در نتیجه تغییرات سیاســی دهه 70 متحول شده است. )ربیعی، 1380: 309( 
دیگر اینکه همواره در تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر شــاهد سیطره سنگین 
سیاســت بر نهاد ها، ســاختار ها و نظامات اجتماعی بوده ایم )فراستخواه، 1394: 155( و 
دین در ســال های پس از انقاب نه از ســاحت عمومی جامعه رخت بربسته و نه کاهش 
یافته است و همچنان عنصر مهم و تعیین کننده جامعه ایرانی محسوب می شود. )فروغی، 

)94-93 :1395

روش شناسی
روش شناسی این پژوهش شامل تحلیل روایت و تحلیل نشانه شناسی است. رویکرد مورد 
نظر در تحلیل روایت، بارت ـ مک کوئیان و رویکرد مورد نظر در تحلیل نشانه شناســی 

استفاده از رمزگان های امبرتو اکو است.
روایت شناسی بارت ـ مک کوئیالن

روالن بارت ســه ســطح عمده و اصلی برای ساختار روایت شامل کارکرد، کنش و روایت 
در نظر می گیرد. کارکرد عبارت اســت از کارکرد های محض و شــاخص ها، کنش بیانگر 
فعل شخصیت ها و روایت همان کام، دیسکورس یا سوژه است. )توالن، 1393: 43-44( 
کارکرد های محض در نظر بارت شــامل دو نوع اســت: 1. کارکرد های اصلی یا هسته ها: 
هســته ها محور های واقعی روایت یا به عبارتی لحظــات خطرند. این کارکرد ها در روایت 
پیوســته ظاهر می شــوند و نتایج مهمی با خود به دنبال دارند. 2. کنش یارها: این دسته 
فضای روایی میان هسته ها را پر می کند و بارت آنها را طفیلی و یک جانبه توصیف می کند. 
بارت همچنین شاخص ها را به دو دسته تقسیم می کند: 1. شاخص های محض: این دسته 
با کارکرد ها ارتباط ضمنی دارند. 2. آگاهی گرها: این دســته داده های ســطحی، شفاف و 
شناسایی کننده هستند. شاخص ها به طور کلی درباره وضعیت روان شناختی شخصیت ها، 
عائم مربوط به جو داستان، زمینه آن و سایر عناصر روایی است. )توالن، 1393: 43-49(

برای فهم دقیق تر شاخص ها به دیدگاه مک کوئیان رجوع می شود. مارتین مک کوئیان 
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هشت شــاخص  طرح داستان1، گونه2، نقطه دید3، زمینه4، شخصیت ها5، موضوع6، لحن7 
و فضا8 را معرفی کرده است. )مک کوئیان، 1388: 525-495( وی صرفاً این شاخص ها 
را همراه با انبوهی از مفاهیم دیگر در انتهای کتاب گزیده مقاالت روایت عنوان کرده که 
با توجه به جامعیت آنها دست مایه این پژوهش برای جایگذاری آنها به جای شاخص های 
مدنظر بارت قرار گرفته اســت؛ در ادامه تعاریف نظری و عملیاتی هر یک از شــاخص ها 

ارائه می شود.
1. طرح داســتان مجموعه ای مبتنی بر هدف و نظم شامل شروع داستان، گره افکنی، 
بحران، گسترش، اوج، گره گشایی و پایان است. بخشی از طرح داستان به خطی یا غیرخطی 

بودن روایت می پردازد. )بی نیاز، 1387: 15-50(
2. گونه در مطالعات سینمایی به گروهی از فیلم های سینمایی اطاق می شود که در 
مجموعه ای از صفات مشخص و قواعد اساسی روایتی، سبکی و درون مایه ای اشتراک دارند. 
ژانر های اصلی براساس عرف بین المللی شــامل وسترن، جنایی )گانگستری(، ترسناک، 
موزیکال، علمی ـ تخیلی و کمدی هســتند. ســایر رده بند های ژانری شامل حادثه ای ـ 
ماجراجویی، پلیســی ـ جنایی )تریلر(، حماسی، درام، جنگی و فیلم های زنانه )ملودرام( 
می شوند. )علوی طباطبایی، 1387: 63( معروف ترین گونه سینمایی درام است که عموماً 
با شــروع و پایانی خاص همراه است و پرکشــش ترین گونه سینمایی محسوب می شود. 

)تبرایی، 1387: 16( برای ایجاز از تعریف سایر گونه های سینمایی صرف نظر می شود.
3. نقطه دید همان روایت شخصیت یا شخصیت پردازی است. )برانیگان، 1376: 27( 
نقطه دید شامل دو نوع راوی است. راوی اول شخص عاوه بر راوی بودن در داستان نیز 
فعال و شخصیت داستانی است، یعنی در شکل گیری پویای کنش، رخداد ها وشخصیت های 
متن نقش ایفا می کند. اما راوی ســوم شــخص گرچه درون متن است، در خارج یا ورای 
داستان قرار می گیرد. از آنجا که راوی سوم شخص در کنش مشارکت نمی کند، کارکرد 
او بیشتر جنبه ارتباطی دارد. )لوته، 1386: 33( لوته از مفهوم »شخصیت پردازی« مکرراً 

1. Plot
2. Genre
3. Point of View
4. Setting 
5. Characters
6. Subject
7. Tone
8. Atmosphere
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اســتفاده می کند. از نظر وی دو نوع شخصیت پردازی وجود دارد: در توصیف »مستقیم« 
شخصیت به شکلی مستقیم و خاصه وار ارائه می شود، این در حالی است که در توصیف 
»غیرمســتقیم« به جای اشاره مستقیم به شخصیت ها از اشکال دراماتیک و نشانه شناختی 

استفاده می شود. )لوته، 1386: 107-108(
4. زمینه موقعیت کلی زمانی ـ مکانی رخداد ها و توصیف های یک داســتان اســت 

)بی نیاز، 1387: 57(
5. شخصیت نیز نقش اساسی در تحلیل روایت برعهده دارد. )اوحدی، 1388: 136( 
فوستر مفاهیم شخصیت »ساده« و »پیچیده« را پیشنهاد داده است. از نظر وی شخصیت 
پیچیده رشــد پیدا می کند، دچار تغییر می شود، می تواند ما را شگفت زده کند و ما قادر 
به پیش بینی اعمالش نیســتیم. این در حالی است که شخصیت »ساده« از ابتدا تا انتهای 
داستان ثابت باقی می ماند و تغییر نمی کند. از این شاخص می توان تحت عنوان »پیوستگی 

و تغییر« نام برد.
پــروپ نیز از مفاهیم شــخصیت »قهرمان« یا »ضدقهرمان« نــام می برد؛ قهرمان ها و 
ضدقهرمان ها در کنار یکدیگر داستان را به پیش می برند و روابط علّی و معلولی را شکل 
می دهند. ضدقهرمان در کنش و کشــمکش با شــخصیت قهرمان قرار دارد و این تضاد 
می تواند به طور عمدی و آشکار نباشد، بلکه ضدقهرمان حضور و وجودش می تواند مانعی 
ذاتی برای قهرمان باشــد. )توالن، 1393: 43-33( لوته همچنین به دو مفهوم »تقلیدی« 
و »مضمونی« در تحلیل شــخصیت اشاره می کند. شخصیت »تقلیدي« به راحتي از سوي 
مخاطب بدون اســتفاده از دانش زمینه اي قابل فهم و شناخت است. مؤلفه »مضمونی« بر 
شالوده عمل شناسایی استوار است و به دانش ادبی و توانایی خواننده ارتباط دارد. )لوته، 
1386: 103( از آنجا که تقلیدی یا مضمونی بودن شــخصیت با دانش مخاطب ســروکار 

دارد، به آن شاخص »دانشی« اطاق می شود.
6. موضوع مفهومی اســت که داستان درباره آن نوشته می شود و رخداد های داستان 
به طور مســتقیم یا غیرمستقیم به آن مربوط می شــود. موضوع در یک متن داستانی از 
چنان ظرفیتی برخوردار اســت که می تواند کل مناسبات، شخصیت ها و رخداد های مهم 

و کم اهمیت داستان را حول خود سامان دهد.
7. لحن به معنای حالت، نوع و طرز بیان واژه ها و جمله ها چه از ســوی شــخصیت و 
چه از جانب راوی اســت. لحن محصول دانش آگاهانه نویســنده و تابع آهنگ احساسات 
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شــخصیت و نیت وی است. )بی نیاز، 1387: 59( لحن را می توان آرام، شورانگیز، تنش زا 
و... در نظر گرفت. لحن آرام نشان دهنده آرامش شخصیت ها، تعامل و کنشگری آنهاست؛ 
در حالی که لحن تنش زا نشان دهنده تنش، اضطراب و ناآرامی شخصیت ها و تعامل میان 

آنهاست. در لحن شورانگیز نیز ابعاد عرفانی غلبه دارد.
8. فضا )اتمسفر( برخاف لحن آن چیزی است که از مجموع و ترکیب رویداد ها، لحن، 
کنش شخصیت ها و صحنه بر ذهن خواننده سایه می افکند. فضا با عبارات و توصیفات پدید 
می آید و برخاف زمینه، بیشتر جنبه درونی و ذهنی دارد. برای فضا می توان متغیر های 

مشخص مثبت، منفی یا خنثی را در نظر گرفت. )کیث، 2007: 20-21(
نشانه شناسی امبرتو اکو

نشانه شناســی این پژوهش استفاده از الگوی سیستماتیک و فرایندی )سجودی، 1387: 
163-157( نشانه شناســی امبرتو اکو است. رمزگان های مدنظر اکو شامل 1. ادراکی؛ 2. 
شناســایی؛ 3. انتقالی؛ 4. شیوه خطاب )لحنی(؛ 5. تصویری؛ 6. شمایل نگاشتی؛ 7. ذوق 
و احســاس؛ 8. ناظر به هنر؛ 9. سبک شــناختی و 10. ناخودآگاهانه است. )اکو، 1385: 

)240-244
1. رمزگان »ادراکی« )حســی( به رمزگان هایی که امکان تأثیرپذیری حسی را فراهم 
می کند گفته می شــود. )اکو، 1385: 240( دکوپاژ نقش منحصر به فردی در این رمزگان 
بازی می کند. همچنین رنگ ، اشــیا، فضا )لوکیشن(، میزان نور در تصویر، زوایه دوربین، 
قاب تصویر و موسیقی در شکل گیری رمزگان ادراکی نقش برجسته ای ایفا می کنند. نوع 
تصویربرداری و کیفیت آن نیز در شکل گیری حس مخاطب دخیل هستند. عناصر یادشده 
گاهی چنان در کنار یکدیگر قرار می گیرد که موجب درگیری هر چه بیشتر مخاطب در 

تصویر و داستان می شود و حس واقع گرایی و حقیقت نمایی غلبه پیدا می کند.
2. رمزگان »شناســایی« رمزگان هایی در چارچوب زمینه فرهنگی و اجتماعی هستند 
که الزاماً مدلول های مشخصی را به ذهن متبادر می سازند. این رمزگان شماری از شرایط 
ادراک حسی را به واحد های نشانه ای بدل می کند. )اکو، 1385: 240( رمزگان هایی  نظیر 

پاک شناسایی، پیراهن مشکی و...
3. رمزگان  »انتقالی« شــرایط را برای درک رمزگان های حســی فراهم می کند. )اکو، 
1385: 240( رمزگان انتقالی در تصویر شامل خطوط تصویری و پرسپکتیو )عمق تصویر( 
اســت. خطوط افقِی تصویر حس آرامش و سکون، خطوط عمودی باعث قدرت بخشی به 

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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سوژه و خطوط نامنظم و درهم موجب تنش و اضطراب است. همچنین پرسپکتیو مشوش، 
حس ناامنی و اضطراب و پرســپکتیو یک دســت، حس آرامش و سکون را به همراه دارد. 
گفتنی است که رمزگان انتقالی همچون رمزگان  ادراکی و سایر رمزگان ها در واقع تاش 

سازنده برای ارائه و تقویت حسی مخاطبان است.
4. رمزگان های »لحن« )شیوه خطاب(  آفریننده تصور ذهنی اند )تصور سنگینی، تنش، 
نرمی و...( و در نظام داللت های ضمنی جای می گیرند )احساس بخشندگی، مهربانی و...( 
)اکو، 1385: 241( این رمزگان ریشه در تعامل و کنش شخصیت ها با خود و دیگران دارد.

5. رمزگان »تصویری« )شمایلی( نیز شامل عکس، شمایل و خطوط است. )اکو، 1385: 
241( این رمزگان بیشــتر از راه رمزگان های انتقالی احســاس می شود؛ نظیر دست خط 

قشنگ که مدلول ویژگی شخصیتی نظم است.
6. همچنین رمزگان »شمایل نگاشتی« )شمایل نگارانه( مدلول رمزگان شمایلی را به 
دال بدل می کند تا واحد نشانه ای پیچیده تر و فرهنگی تر خلق کند. )اکو، 1385: 242( از 
آنجا که این نشانه ها خود به واحد های نشانه ای دیگر وابسته اند، تنها از راه دقت در تنوع 
شمایل ها شناخته می شــوند؛ نظیر شخصیت هایي با ظاهري آراسته که بیانگر جامعه اي 

منظم است.
7. رمزگان »ذوق و احساس« )ســلیقه و حساسیت( تثبیت کننده داللت های ضمنی 
به دست آمده از واحد های نشانه ای پیشین است )اکو، 1385: 243(؛ نظیر رنگی مشخص 

که رمزگان  ادراکی را تثبیت و تقویت می کند.
8. رمزگان »نظریه بیان« )ناظر به هنر( رمزگانی که نخست بنا به قراردادهایی تازه شکل 
می گیرد، ســپس کاربرد اجتماعی می یابد. این رمزگان  شامل اشکال ساده، پیشنهاد های 
مجازی و مجاز های اســتداللی است. اشکال ساده همچون نشان شیرخورشید که مدلول 
نظام شاهنشــاهی است. پیشنهادی مجازی همچون درخشش قطره های آب روی پوست 
به نشانه شادی و مجاز استداللی همچون تصویر مردی اعدام شده و تیتر درشت رسانه ها 

به نشانه برجسته شدن رسانه ای و عمومی شدن آن. )اکو، 1385: 243-244(
9. رمزگان »ســبک شــناختی« رمزگان ویژه یک ژانر و در موردهایی ویژه یک مؤلف 
هســتند. )اکو، 1385: 244( همچون آســمانی که بیشــتر کادر را فرا گرفته است، در 

وسترن های جان فورد یا رمزگان ویژه سینمای موزیکال.
10. رمزگان »ناخودآگاه« بنا به قراردادهایی در موقعیت های ویژه روان شناسانه، موجب 
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گونه ای انگیزش، واکنش یا آگاهی در مخاطب می شود. )اکو، 1385: 244(
در فرایند اجرای روش شناسی این پژوهش ابتدا شاخص های مک کوئیان در صحنه های 
اصلی و فرعی تشخیص داده می شود. این شاخص ها نظیر »طرح« داستان، »گونه«، »زمینه«، 
»شــخصیت« های داســتان، »لحن« و »فضا« نه تنها داده های تحلیل روایت فیلم را فراهم 
می کنند، بلکه در هدایت و شکل دهی مدلول های تحلیل نشانه شناسی نیز به ایفای نقش 
می پردازند. در این میان شاخص »موضوع« نقش برجسته ای در رسیدن به مقوالت دینی 

در قالب مدلول های رمزگان های »نظریه بیان« و »ناخودآگاه« دارد.

مطالعه موردی فیلم »طال و مس«
براساس تعریف حداکثری ارائه شده از سینمای دینی و مذهبی و استفاده از نظر کارشناسان 
حوزه ســینما آقایان اصغر فهیمی فر، شــهاب اسفندیاری، نادر طالب زاده، سیدرضا نقیب 
الســادات و خانم اعظم راودراد، فیلم های »توبــه نصوح« و »افق« از دهه 60، »از کرخه تا 
راین« و »رنگ خدا« از دهه 70، »خیلی دور ـ خیلی نزدیک« و »طا و مس« از دهه 80 و 
»شیار 143« از نیمه اول دهه 90 به عنوان فیلم های برتر سینمای دینی و مذهبی انتخاب 
و از نظر روایی و نشانه شناختی بررسی شدند. در نهایت فیلم »طا و مس« ساخته همایون 
اسعدیان محصول سال 87 به علت معانی و مضامین دینی استفاده شده، بهره گیری دقیق 
و مناســب از رمزگان های نشانه شناختی و برخورداری از اصول روایت گری در مقایسه با 
سایر فیلم های تحلیل شده به عنوان فیلم شاخص سینمای دینی و مذهبی پس از انقاب 

انتخاب شد.
واحد تحلیل

واحد تحلیل »فیلم« و »صحنه« است. صحنه همه اتفاقاتی است که در یک فضا یا موقعیت 
می افتد؛ هر صحنه از چند پان )کات های دوربین( تشکیل شده است. صحنه های اصلی 
نقاط عطف داســتان اســت که محور های اصلی داستان در آنها رخ می دهد؛ شروع، اوج، 
گره گشایی، گره افکنی و پایان داستان از جمله صحنه های اصلی هستند. صحنه های فرعی 

نیز میان صحنه های اصلی را پر می کنند و از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
تعریف مفاهیم

1. دین: مجموعه به هم پیوســته باور ها و اندیشــه های ایجابی برگرفته از وحی الهی در 
رابطه با خدا، جهان، انســان و جامعه است. دین مفهومی عام و دربردارنده مذاهب  است؛ 

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...



72

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل ودوم/ تابستان 1397

دین »اســام« )مطهری، 1364: 165( و مذهب »شــیعه« است. )مطهری، 1364: 505( 
اسام و شیعه از پنج بخش تشکیل شده است.

1.1. عقاید: باور های بنیادین که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشــته 
باشند. )طالبان، 1388: 43( نحوه بازنمایی توحید، نبوت، امامت، معاد و عدل در فیلم های 

انتخاب شده بررسی می شود. )طالبان، 1388: 62(
1.2. عواطــف: ناظر به عواطف، تصورات و احساســات )از جمله حس افتخار یا حس 
انزجار( اســت؛ عواطف دینی برآمده از ارتباط با خداوند، پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( اســت. 
)گاک و استارک، 1965: 20( بعد عاطفی دین به سه دسته تجربه دینی، علقه دینی و 

هویت دینی تقسیم می شود.
1.2.1. تجربه دینی به معنای حس شخصی برآمده از دینداری است. )طالبان، 1388: 
47( مراقبه، توبه و محاســبه، خوف الهی و رجا، شــوق به آخرت و هول از مرگ، گریه 

برآمده از عبادت و بندگی از جمله محتوا ها و مضامین آن است.
1.2.2. علقه دینی به معنای تصورات مثبت و منفی شــخصی درباره موضوع و امری 
بیرونی اســت که ریشه در دین و مذهب داشته باشــد. )طالبان، 1388: 48( بالیدن به 
اسام، داشتن حس خوب به اهل بیت)ع( و ابراز احساسات )عاقه مندی( نسبت به خداوند، 
پیامبر)ص(، اهل بیــت)ع(، علمای دین، قرآن و کتب مربوط به اهل بیت)ع( از جمله محتوا ها 

و مضامین آن است.
1.2.3.هویت دینی نیز بعد اجتماعی علقه دینی است و بیانگر تعلق خاطر جمعی به 
اسام و تشییع است؛ هویت دینی برآمده از تعهد دینی است و احساس مسئولیت نسبت 
به سرنوشت دین و آمادگی فرد برای حفظ و حراست از آن است. )طالبان، 1388: -49

50( اجتناب از دوستی با غیرمسلمانان، ضدیت با اسرائیل و عاقه مندی برای شرکت در 
مراسم های مذهبی از جمله محتوا ها و مضامین است.

1.3. رفتار: ناظر بر کنش های شخصی و اجتماعی است و دو بخش اخاقیات و احکام 
را شامل می شود.

1.3.1. اخاقیات به معنای هنجار های دینی یا تکالیف و دســتوراتی که پایه و اساس 
آنها خداوند و مربوط به نفس و ملکات و عادات نفســانی است. )مطهری، 1376، 69( از 
جمله محتوا ها و مضامین آن عبارت اســت از صداقت و راستگویی، عفو و گذشت و صبر 

و بردباری.
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1.3.2. احکام عبارت است از هنجار های دینی مربوط به اعمال و رفتار انسان؛ احکام 
دو بعد شخصی و اجتماعی دارد و ناظر به واجبات شرعی، مستحبات، اعمال مباح، مکروه 
و حرام است. )مطهری، 1376: 70( واجبات آن دسته از اعمالی است که انجام آنها واجب 
اســت. حرام آن دسته از اعمالی است که نباید انجام یابد و باید ترک شود، مستحبات به 
اعمالی اطاق می شود که خوب است انجام شود ولی اگر انجام نشد مجازات ندارد، اعمال 
مکروه آن دسته از افعالی است که بهتر است ترک شود و مباح اعمال علی السویه است و 
انجام دادن یا ندادنش فرقی نمی کند. نماز های یومیه و رعایت حجاب اســامی از جمله 

محتوا ها و مضامین احکام است.
1.4. دانش: مشتمل بر اطاعات و دانسته های دینی است که پیروان هر دین و مذهبی 
باید آنها را بداند. )گاک و اســتارک، 1965: 20( شــناخت صفات الهی نظیر رحمانیت 

خداوند از جمله محتوا ها و مضامین بعد دانشی دین است.
1.5. پیامد ها و آثار: ناظر بر آثار باور ها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره 
پیروان دین و مذهب اســت. )گاک و اســتارک، 1965: 21-20( حل شدن مشکلی در 

زندگی شخصی در اثر نماز از جمله محتوا ها و مضامین آن است.
2. شخصیت دینی و غیردینی )یا دارای ایمان و اعتقاد سست(: شخصیت دینی دارای 
کنشــگری دینی و شخصیت غیردینی )یا دارای ایمان و اعتقاد سست( دارای کنشگری 

غیردینی است.
3. باورپذیری شــخصیت ها: این مفهوم بیانگر باورپذیر بودن یا نبودن شخصیت های 
ارائه شــده در فیلم برای مخاطبان است که با استفاده از مدلول های رمزگان »ناخودآگاه« 

کشف می شود.

یافته ها
21 صحنه از فیلم »طا و مس« شامل 9 صحنه اصلی )هسته( و 12 صحنه فرعی )کنش یار( 
انتخاب شــد. صحنه های اصلی شامل معرفی سیدرضا خادم نیشابوری/ تیتراژ فیلم )1(؛ 
اسباب کشــی آقاسید و کمک حمید )دوست سید(/ تیتراژ فیلم )2(؛ بحث درباره کاس 
درس حاج آقارحیم/ تیتراژ فیلم )3(؛ جســتجوی کتاب از سوی آقاسید )4(؛ اصاح سر 
آقاسید توســط زهراسادات/ گفتگو درباره ثبت نام مدرســه عاطفه )فرزند سید و زهرا(، 
گرفتن وقت چشــم پزشــکی برای آقاسید / احساس مریضی زهراســادات )5(؛ عیادت 

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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آقاسید از زهراسادات/ آگاهی آقاسید از بیماری ام.اس زهراسادات )6(؛ درست کردن عذا 
برای بچه ها/ تعویض پوشــک امیرعلی/ شام خوردن/ خوابیدن بچه ها/ بهانه گیری عاطفه 
برای مادر/ نماز و دعای آقاسید / قالی بافی )7(؛ تاش زهراسادات برای پخت ماکارونی/ 
کمک اعظم خانم )صاحبخانه( به وی و عصبانیت و ناراحتی زهراســادات/ دعوای آقاسید 
و زهراســادات/ ناتوانی زهراســادات در کنترل ادرار خود )8( و نشستن پشت در کاس 
درس اخاق/ بحث اخاقی حاج آقا رحیم/ جفت کردن کفش شرکت کنندگان )9( است. 
صحنه های فرعی نیز شامل چیدن کتاب ها/ رسیدگی زهراسادات به امور بچه ها/ پخش 
موســیقی از خانه اعظم خانم )صاحبخانه( و ناراحتی آقاسید از این ماجرا )1(؛ گفتگوی 
آقاســید و حمید )دوست آقاســید( درباره ازدواج )2(؛ کمک همسر به شوهر/ انجام امور 
منزل و فرزندان/ آماده کردن بچه ها برای رفتن به مدرسه/ خوشحالی زهراسادات از پوشش 
آقاسید )3(؛ گفتگوی آقاسید و حمید درباره کاس درس و کسب روزی حال )4(؛ ویزیت 
زهراســادات توســط دکتر )5(؛ درس خواندن/ آماده کردن عاطفه برای رفتن به مدرسه 
)6(؛ عیادت آقاسید از زهراسادات/ ناراحتی وی از بیماری  همسرش/ دغدغه آقاسید برای 
بچه ها )7(؛ نشســتن آقاسید با بچه پشت درب کاس اخاق حاج آقا رحیم/ خرده گیری 
رئیس مدرسه علمیه به همراه آوردن بچه با خود به مدرسه )8(؛ قالی بافی آقاسید / رقص 
کودکان با صدای موســیقی/ قرآن خواندن آیدا )دختر اعظم خانم(/ مرور درس ها حین 
قالی بافی )9(؛ دعا و راز و نیاز آقاسید / انجام امور منزل و قالی بافی/ گذران زندگی )10(؛ 
قالی بافی آقاســید / آمدن سپیده )پرســتار بیمارستان( به خانه/ خجالت زدگی آقاسید / 
آمدن زهراسادات و بچه ها/ صحبت زهراسادات درباره زن گرفتن و شوخی آقاسید با وی/ 
انجام امور منزل و اتمام قالی )11( و رفتن به گردش/ بازی آقاسید و حمید با بچه ها/ قرآن 
خواندن آقاسید برای زهراسادات/ ابراز عاقه آقاسید و زهراسادات به یکدیگر )12( است.

طرح داستان )پالت(
آقاسید طلبه نیشابوری است که برای استفاده از درس اخاق حاج آقا رحیم راهی تهران 
می شود. وی که به شدت عاقه مند به درس و یادگیری است در کنار همسر )زهراسادات(، 
دختر )عاطفه( و پســرش )امیرعلی( مشــغول زندگی در تهران می شــود. در این میان 
زهراســادات دچار بیماری ام.اس و در بیمارستان بســتری می شود. آقاسید نیز به جای 
آنکه به کاس و درس خود برسد، وقت و انرژی اش را صرف زهراسادات و بچه ها می کند 
و با مشکاتی در تحصیل و زندگی روبرو می شود. در این مسیر حمید )دوست آقاسید(، 
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اعظم خانم )همسایه( و سپیده )پرستار بیمارستان( نیز به آقاسید کمک می کنند.
روایــت این فیلم به صورت »خطی« و با اســتفاده از صحنه های گوناگون کوتاه و بلند 
شــکل گرفته است. مدل شماتیِک 21 صحنه بررسی شده )9 صحنه اصلی و 12 صحنه 
فرعی( به این شــکل است ـ خطوط افقی نشان دهنده صحنه های اصلی و خطوط مورب 
بیانگر صحنه های فرعی اســت؛ باال یا پایین بودن خطوط افقی بیانگر اهمیت نسبی کم 

یا زیاد صحنه های اصلی است.

1 2 3 4 5
6

8
9

7

طرح 1: پالت فیلم »طال و مس«

گونه )ژانر(: درام
نقطه دید: اول شخص/ شخصیت پردازی بدون استفاده از پیچیدگی های نشانه شناختی و 

به صورت »مستقیم« بوده است.
زمینه داستان: زمان وقوع داســتان معاصر )دهه هشتاد شمسی( و مکان وقوع آن شهر 

تهران است.

شخصیت های داستان

جدول 1: مؤلفه های شخصیت های داستان

 مقوله ها
شخصیت ها

دانشیپیوستگی و تغییرقهرمانیت

مضمونیتقلیدیپیچیدهسادهضدقهرمانقهرمان

●●●آقاسید 

●●●زهراسادات

●●●روحانی مدیر مدرسه علمیه

●●●حمید )دوست سید(

●●●سپیده )پرستار بیمارستان(

●●●اعظم خانم )همسایه(

●●●عاطفه )فرزند آقاسید(

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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لحن صحنه ها

لحن صحنه های این فیلم شامل آرام، آرام/ شورانگیز و تنش زاست. در این میان لحن آرام 
دارای بیشــترین فراوانی در میان صحنه های اصلی و فرعی است. همچنین لحن تنش زا 

دارای کمترین فراوانی است و تنها در یک صحنه تکرار شده است.
فضای صحنه ها )اتمسفر(: 

در میان صحنه های مختلف فیلم »طا و مس« فضای مثبت دارای بیشترین فراوانی است 
و پس از آن فضا های خنثی و منفی قرار دارد.

موضوع صحنه ها: 

جدول 2: موضوعات صحنه های بررسی شده فیلم »طال و مس«

موضوع
 

شماره صحنه
صحنه های فرعیصحنه های اصلی

معرفی سیدرضا خادم نیشابوری )شخصیت 1
اول فیلم( به عنوان طلبه حوزه

انجام امور منزل و فرزندان توسط زن خانه/ 
ناراحتی از پخش موسیقی/ نماز خواندن

کمــک به دیگــران/ سپاســگزاری کردن/ 2
شکایت کردن/ ناراحتی از پخش موسیقی

شوخ طبعی/ تاش برای ازدواج کردن

سام کردن/ ضرورت از دست ندادن فرصت 3
یادگیری و آموزش/ وضو گرفتن

انجام امور منزل و فرزندان توسط زن خانه 
)مادر(

جستجوی کتاب اخاق نظری و شکایت از 4
بی عاقه گی مردم به کتاب

کسب روزی حال همانند جهاد است/ لزوم 
رسیدن به موقع به کاس درس/ شکرگزاری

کمک به همسر/ سامان دادن امور خانواده/ 5
ضرورت حفظ ظاهر و مرتب بودن

ویزیت شدن در بیمارســتان/ فوت بیمار/ 
قرآن )حمد و سوره( خواندن

6
ســام کردن/ عذرخواهی کردن/ عیادت از 
بیمار/ شکرگزاری/ قسم دادن/ آموزش دادن 

به دیگران/ گفتن ان شاءاهلل

درس خواندن/ پخش صــدای اذان/ آماده 
شدن برای نماز/ انجام امور منزل و فرزندان 

توسط مرد خانه/ سام کردن

7

انجام امــور منزل و فرزندان توســط مرد 
خانه/ کمک همسایه/ سام کردن/ ضرورت 
دعا کردن/ مهربانی با فرزندان/ بیدار بودن 
خداوند در همه ساعت ها/ دعا برای افزایش 

رزق/ نماز خواندن

طلب خیر برای دیگران/ ضرورت یااهلل گفتن/ 
عیادت از بیمار/ هدیه دادن/ قســم دادن/ 
دغدغه فرزندان را داشتن/ گریه کردن در اثر 
فشار روانی/ تشکر و قدردانی کردن/ کمک 

گرفتن از دیگران
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موضوع
 

شماره صحنه
صحنه های فرعیصحنه های اصلی

8

تاش بــرای انجــام امور منزل/ داشــتن 
دغدغه فرزندان/ عذرخواهی کردن/ تشکر و 
قدردانی کردن/ قسم دادن/ ضرورت پرهیز 
از کفرگویی/ لزوم پرهیز از ناشکری کردن/ 

دلجویی کردن/ طلب حالیت/ هدیه دادن

ســام کــردن/ شــرکت در کاس درس/ 
ضرورت پیروی کردن از دستورات خداوند/ 
لزوم عمل کردن به دانســته ها و پرهیز از 

سوادآموزی صرف

9

ضــرورت خالص کردن کار هــا برای خدا و 
کارکردن برای خدا/ ضرورت والیت داشتن 
برای پذیرفته شــدن اعمال/ لزوم داشــتن 

محبت خدا

کمــک فرزندان به یکدیگر/ ســام کردن/ 
اســتغفار کردن/ رفتار کودکانه داشتن در 
برخورد با کودکان/ یادگیری در هر شرایطی

ضرورت دعا کردن/ انجام امور منزل توسط 10
مرد خانه/ دعا کردن و نجوا با خدا

11

ســام کردن/ خجالت زدگــی از مواجهه با 
جنس مخالف/ شــکرگزاری/ لزوم توجه به 
مسائل کوچک در زندگی/ ضرورت مراقبت 

از همسر/ گفتن بسم اهلل در آغاز کار

12

گردش در طبیعت/ شــاد بــودن/ برخورد 
کودکانــه در مواجهه با کودکان/ عطر زدن/ 
قرآن خواندن/ ابراز محبت صریح و بی پرده 

به همسر

رمزگان های ده گانه: 

تمامی رمزگان های ده گانه اکو در صحنه های اصلی و فرعی تشخیص داده شده است. در 
این میان رمزگان های لحن، نظریه بیان و شناســایی دارای بیشترین فراوانی اند. رمزگان 
ادراکــی نیز در رتبه بعــدی از نظر فراوانی قرار دارد و پــس از آن رمزگان های انتقالی، 
سبک شناختی، ذوق و احساس و ناخودآگاه قرار دارند. همچنین رمزگان های تصویری و 

شمایل انگاشتی دارای کمترین فراوانی هستند.
در اینجا به منظور آشــنایی با فرایند تحلیل نشانه شناسی و نیز اعتباربخشی پژوهش، 
جــدول تحلیل رمزگانی صحنه دوم از صحنه های اصلی فیلم ارائه می شــود. ارائه تمامی 

صحنه ها یا ذکر مصادیق دیگر، موجب طوالنی شدن مقاله خواهد شد.

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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جدول 3: تحلیل رمزگان اکوئی صحنه ای از فیلم »طال و مس«

صحنه
موقعیت: حیاط خانه

شرح: اسباب کشی آقاسید و کمک حمید )دوست سید(/ تیتراژ فیلم
زمان: 1:42 – 00:42

رمزگان ها

رمــزگان ادراکی: قاب تصویر، فیلمبرداری، زاویه دوربین و صدای محیط )آمبیانس( دال هایي هســتند با 
مدلوِل حقیقت نمایی و واقع گرایی

رمزگان شناسایی: چادر و روسری بیانگر الگویی از حجاب؛ انگشتر عقیق نشان دهنده حاکمیت فرهنگ اسامی
رمزگان انتقالی: خطوط بی نظم و درهم، داِل تشویش و اضطراب

رمــزگان لحن: تعامل اعظم خانم با دیگــران بیانگر تنش، ناراحتی و نامهربانی؛ تعامل حمید، آقاســید و 
زهرالسادات، داِل مهربانی و نرمی

رمزگان ذوق و احساس: رنگ زرد پشت سر حمید و آقاسید، داِل ناراحتی و تنش
رمزگان نظریه بیان )پیشنهاد مجازی(: پوشش چادر نشان دهنده عاقه مندی به چادر

)پیشنهاد مجازی(: واکنش های حمید، داِل شوخ طبعی
)پیشنهاد مجازی(: آوردن چایی، داِل مهمان نوازی و مهربانی کردن

)پیشنهاد مجازی(: خطاب همســر با عنوان آقا و سادات بیانگر احترام گذاشتن و عاقه مندی زن و شوهر 
به یکدیگر

)پیشنهاد مجازی(: عنوان »سید« را به کار بردن، داِل جایگاه و اهمیت سید )اوالد پیغمبر( در اسام
)پیشنهاد مجازی(: داشتن دغدغه سرما خوردن عاطفه نشان دهنده عاقه مندی به فرزند
)پیشنهاد مجازی(: ناراحتی اعظم خانم از اسباب کشی، داِل بی حوصلگی و بداخاقی وی

)پیشنهاد مجازی(: واکنش آقاسید به صدای موسیقی ترکی بیانگر ناراحت شدن
)پیشنهاد مجازی(: ناراحتی آقاسید از صدای موسیقی، داِل حرمت داشتن موسیقی

رمزگان سبک شناختی: شروع فیلم با تیتراژ و مجموعه صحنه های کوتاه و مهم به منظور معرفی شخصیت ها 
و فضای داستان دال هایي هستند با مدلول سبک درام

شخصیت بی دین/ دیندار

فیلم »طا و مس« فاقد شــخصیت )های( بی دین )یا دارای ایمان و اعتقاد سست( است. 
شــخصیت های دیندار نیز در قالب رمزگان های »مرد طلبه شهرستانی با ظاهری ساده و 
آراسته با پوشش پیراهن یقه دیپلمات؛ دارای ریش و سبیل پیوسته، کم پشت و مرتب و 
برخوردار از تقوا« و »زن خانه دار شهرستانی با ظاهری ساده؛ دارای پوشش چادر؛ برخوردار 

از حجب و حیا« بیان شده است. این شخصیت ها »باورپذیر« به نمایش درآمده اند.
ابعاد پنج گانه دین

مقوله ای از بعد اعتقادی دین در صحنه های بررسی شده بیان نشده است. همچنین مقوالت 
تجربه دینی از بعد عاطفی دین شامل راز و نیاز با خدا و گریه )بکاء( است. به همین ترتیب 
مقوالت علقه دینی از بعد عاطفی شــامل عاقه مندی به نماز، صدقه دادن، قرآن کریم، 
زیارت، امام رضا)ع(، عاقه به پوشــش شال، چادر، روسری، سبک معماری سنتی ایرانیـ  
اسامی، دل نگرانی برای همسر، عاقه مندی و عشق زن و شوهر به یکدیگر، عاقه مندی 
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بــه فرزند، دل تنگی برای فرزند، عاقه مندی به حوزه اخاق و دل تنگی فرزند برای مادر 
اســت. همچنین مقوالت هویت دینی از بعد عاطفی شــامل عاقه برخی افراد جامعه به 

طلبه ها و روحانیون و عاقه مندی به خانواده است.
مقوالت اخاقی از بعد رفتاری دین نیز شامل دلجویی کردن، گفتن ان شاءاهلل، استغفار 
و توبه کردن، مهمان نوازی، تواضع، فروتنی و شکسته نفسی، دلگرمی و امید دادن، احترام 
گذاشــتن به دیگران، حفظ حرمت اســماء متبرکه، عزت نفس داشتن، پشیمانی از کار 
اشــتباه، مثبت اندیشی، تفاهم زن و شوهر و آشــتی کردن، دلنشینی و تأثیر کام، تقوا، 
احترام گذاشتن به قرآن، برنامه ریزی کردن، اطاعت از والدین، حجب و حیای زنانه، اجازه 
گرفتن قبل از ورود، عذرخواهی کردن، طلب خیر برای دیگران، سعه صدر داشتن، تاش 
و پشــتکار داشــتن، تعاون و همکاری، کمک به دیگران، مهربانی با فرزندان، مهربانی و 
محبت با همسر، تشکر و قدردانی کردن، قسم دادن، شکرگزاری کردن، شوخ طبعی، احترام 
گذاشتن زن و شوهر به یکدیگر، مهربانی با دیگران، همسایه داری، حجب و حیای مردانه 
و توکل کردن بوده اســت. همچنین مقوالت احکامی از بعد رفتاری شــامل وضو گرفتن، 
آموزش دادن به دیگران، طلب حالیت، تاش برای ازدواج )خواســتگاری رفتن(، پخش 
صدای اذان، هدیه دادن، هدیه دادن به بیمار، یادگیری در هر شــرایطی، گفتن بســم اهلل 
در آغاز کار، گردش در طبیعت، عطر زدن، نذر کردن، توسل به ائمه برای استجابت دعا، 
عیــادت از بیمار، نماز خواندن، دعا کردن، انجام امور منزل و فرزندان توســط زن خانه، 
قرآن )حمد و ســوره( خواندن، سام کردن، انجام امور منزل و فرزندان توسط مرد خانه، 
فرزندداری، تربیت صحیح فرزندان )برخورد کودکانه با کودکان، مسئولیت پذیر بار آوردن 
کودکان، آموزش حجب و حیا از کودکی، کمک گرفتن از فرزندان در امور منزل، آموزش 

قرآن به کودکان، بازی با کودکان( و تاش برای کسب روزی حال است.
مقوالت بعد دانشی دین نیز شامل این موارد است: ضرورت حفظ ظاهر و مرتب بودن، 
ضرورت خالص کردن کار ها برای خدا، ضرورت کارکردن برای خدا، داشــتن والیت برای 
پذیرفته شــدن اعمال، لزوم داشــتن محبت خدا، لزوم کسب روزی حال، ضرورت یااهلل 
گفتن، پیروی کردن از دستورات خداوند، عمل کردن به دانسته ها، صبر و تحمل، آموزش 
حجب و حیا از کودکی، حفظ حرمت اسماءمتبرکه، ضرورت خوش اخاقی، »حی« )ناظر و 
بینا( دانستِن خداوند، عمل و اقدام به جای دعا کردن صرف، صلوات فرستادن برای حل 
شــدن مشــکل، ضرورت احترام به بزرگ تر، ضرورت آشتی و تفاهم زن و شوهر، خواندن 

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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قرآن )حمد و ســوره( برای فرد درگذشــته، خواندن نماز اول وقت، ضرورت حرف شنوی 
کودکان از بزرگ تر، نقش برجســته مادر و زن در خانواده، ضرورت راستگویی و پرهیز از 
دروغگویی، احترام به آداب و ســنت ها، مهربانی با دیگران، ضرورت دعا کردن، پرهیز از 
ناشــکری و ضرورت شکرگزاری، حرمت داشــتن موسیقی، ضرورت ازدواج کردن و لزوم 
مقابله با وسوســه های شــیطان، جایگاه و اهمیت سید )اوالد پیغمبر( در اسام، ضرورت 
رعایت حجب و حیا و جایگاه منحصر به فرد فرزند دختر در اسام. همچنین بعد پیامدي 
دین در این فیلم شامل مقوالت »گره گشایي در رزق و روزي« و »اخاق عملي« است؛ این 

مقوالت پیامد »اعتقاد به خدا« و »داشتن محبت خداوند در دل« است.
آن چنان که مقوالت ابعاد مختلف دین نشــان می دهد بیشترین تمرکز از نظر تعداد 

مقوالت به ترتیب روی ابعاد رفتاری، دانشی، عاطفی و پیامدی دین بوده است.
روایت و رمزگان دینی

در اینجا یافته های به دســت آمده از نحوه خدمت رســانِی روایت گری و رمزگان های فیلم 
»طا و مس« به دین )مقوالت دینی( ارائه می شود؛ این یافته ها نحوه روایت گری دینی و 
استفاده از رمزگان دینی را نشان می دهد. برای این منظور دو نمونه انتخاب شده است ـ 

ارائه نمونه های بیشتر مطول شدن مقاله را به دنبال خواهد داشت.
در صحنه هفتم از صحنه های اصلی وقتی آقاسید از نماز و ذکر گفتن برای گشایش 
روزی فارغ می شود و دست هایش را به سوی آسمان می برد، ناگهان توجهش به دار قالی 
جلب می شــود؛ این رمزگاِن »نظریه بیان« از نوع »مجاز استداللی«، مقوله )دانشی( دینی 
»ضــرورت عمل و اقدام به جای صرفاً دعــا کردن« را بیان می کند. در این صحنه رمزگان    
ادراکی نشــانگر »بیم و امید«، رمزگان انتقالی نشــانگر قدرت بخشی به سوژه )آقاسید(، 
رمزگان شناســایِی خواندن دعای سفارش شده امام باقر)ع( برای افزایش رزق و روزی در 
سجده و سایر رمزگان های نظریه بیان )پیشنهاد مجازی( نظیر دیدن پول ها و تکان دادن 
سر که بیانگر شرایط بد مالی و داشتن خرج های زیاد است، در خدمِت رسیدن به مقوله 
دینِی اشاره شده قرار دارند. همچنین موضوع این صحنه، لحن »آرام/ شورانگیز« و فضای 
»مثبت« آن در خدمِت مقوله اشــاره شــده قرار دارد؛ چراکه این عناصر روایی براســاس 
کارکرد و تعریف شــان، ذهن مخاطب را برای رســیدن به مقوله مورد نظر طی رمزگان 

مجاز استداللی آماده می کنند.
همچنین در صحنه آخر فیلم )صحنه نهم از صحنه های اصلی( مقوله »اخاق عملی« 
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طی رمزگان »ناخودآگاه« بیان می شــود. رمزگان ادراکی بیانگر »بیم و امید« اســت، این 
صحنه به علت ایجاد تردید ذهنی در مخاطب پیرامون اخاق نظری در رســیدن به این 
مقولــه نقــش دارد. رمزگان انتقالی این صحنه نیز که بیانگر آرامش و اطمینان اســت و 
رمزگان نظریه بیان )پیشــنهاد مجازی( که نشانگر کمک به دیگران است، در شکل دهی 
مقوله فوق الذکر مؤثر هســتند. همچنین رمزگان های مختلف نظریه بیان در صحنه های 
قبل از صحنه آخر که نشــانگر فعالیت و کمک آقاســید در امور منزل و خانه داری است 
در ایجاد مقوله اشــاره شــده نقش دارند. این در حالی است که موضوع صحنه چهارم از 
صحنه های اصلی که آقاسید به دنبال کتاب اخاق نظری است و موضوع صحنه های دهم 
و یازدهم از صحنه های فرعی که وی در امور منزل کمک می کند نیز در راستای خدمِت 
به بیان مقوله دینی مورد نظر بوده اســت. همچنین لحن »آرام« و فضای »مثبت« صحنه 

آخر فیلم در شکل گیری این مقوله طی رمزگان ناخودآگاه مؤثر است.

نتیجه گیری
فیلم »طا و مس« همسو با مفهوم اسام و تشیع از تمامی ابعاد دین غیر از بعد اعتقادی 
بهــره برده و مقوالت متکثر و متنوعی را از این ابعاد ارائه کرده اســت. ابعاد »رفتاری« و 
»دانشی« دین که از اهمیت ویژه ای میان عالمان دینی و دینداران برخوردار است، در فیلم 
»طا و مس« مورد توجه و دارای اولویت بوده اســت. این در حالی اســت که موضوعاتی 
همچون نبوت، والیت، عدل، امامت، والیت فقیه، امام زمان)عج( و مســئله غیبت، شفاعت، 
اجتهاد، تشریع )وضع قوانین دینی(، تقلید، تقیه، عزاداری )امامان( و عاشورا و رابطه شیعه 
با دیگر فرق اسامی از جمله موضوعات مهم اسام و تشیع است که در این فیلم به آنها 
پرداخته نشده است. عدم پرداخت این فیلم به بعد »اعتقادی« را نیز می توان در راستای 
سینمای دینی و پرهیز از عرفی سازی و تقدس زدایی که ویژگی دین سینمایی شده است 
ارزیابــی کرد. در همین زمینه بیان برخی مقوله های عمیق دینی از طریق بعد »پیامدی« 
در فیلم »طا و مس« نشان دهنده اهمیت فراوان این بعد در عرصه فیلم سازی دینی است.

آن چنان که گفته شــد ســینما با بافت اجتماعی خود پیوند دارد. فیلم »طا و مس« 
درباره یکی از کنشــگران اصلی جامعه ایرانی یعنی قشر روحانیت است. تمرکز این فیلم 
روی مقوالت »رفتاری« و »دانشــی« دین نیز برآمده از ســاحت عمومی دیندار جامعه و 
زیست فردی و اجتماعی توام با دین مداری ایرانیان است. همچنین نحوه نمایش شخصیت 

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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»دینــدار« در این فیلم را می توان برآمده از نگــرش غالب جامعه به افراد متدین، دیندار 
و مذهبی تلقی کرد. عاوه بر این، مقوله های دینی ارائه شــده در فیلم مقوله هایی عموماً 
فرهنگی و غیرسیاســی اســت؛ موضوعی که با بافت سیاسی جامعه ایرانی همسو نیست. 
در همین زمینه قرار دادن فردی از طبقه روحانیت در جایگاه شــخصیت ضدقهرمان در 
این فیلم را می توان از یک طرف نتیجه دگرگونی مرجعیت این طبقه در نتیجه تحوالت 
اجتماعــی دهه 70 و از طرف دیگر منعکس کننــده و ارائه  دهنده نقدی درون گفتمانی 

)انتقاد از برخی رویکرد های روحانیت( دانست.
روایت گری و رمزگان های فیلم »طا و مس« کامًا در خدمت روایت  و رمزگان دینی 
قــرار دارد. این فیلم را می توان نمونه ای عالی بــرای خلق روایت و رمزگان های دینی یا 
شــناخت چگونگی اســتفاده از عناصر روایی و رمزگان ها برای خلق فیلمی دینی در نظر 
گرفت. درباره شــاخص های روایی و تحلیل رمزگانی فیلم »طا و مس« این نتایج حاصل 
شده است: تکثر موضوع صحنه  ها، استفاده توأمان از صحنه های کوتاه و بلند و حضور همه 
رمزگان هــای ده گانــه در صحنه های مختلف فیلم »طا و مس« به ظرفیت  باالی روایی و 
نشانه شناختی این فیلم باز می گردد. استفاده بیشتر این فیلم از لحن آرام و فضای مثبت 
نیز بیانگر آن است که لحن و فضای صحنه ها در خدمت موضوع داستان است؛ مسئله ای 
که از اصول اساسی روایت گری محسوب می شود. در همین راستا قرار داشتن فیلم در گونه 
»درام« )گونه ای با ویژگی کشــش داستانی بیشتر و مخاطب پسندتر بودن(، »باورپذیری« 
شخصیت ها، شخصیت پردازی »مستقیم« و »تقلیدی« به دور از ابهام های نشانه شناختی و 
بدون نیاز به دانش زمینه ای مخاطبان را می توان بیانگر تاش عوامل فیلم برای جذابیت 
حداکثــری، ارتقا بازیگردانی و کیفیت بــازی بازیگران و قابل فهم بودن فیلم برای عموم 
مخاطبان دانست. حضور شخصیت های »پیچیده« نیز بیانگر تقویت ابعاد روایی و افزایش 
پیچیدگی های روایت شناسانه است؛ چنین پیچیدگی هایی به جذابیت بیشتر، جلب توجه 
گستره بیشتری از مخاطبان و اثربخشی حداکثری کمک کند. در همین زمینه توجه فیلم 

»طا و مس« به تیتراژ بیانگر بینش سینمایی باالی کارگردان است.
تکرار شدن رمزگان های »لحن« و »نظریه بیان« در همه صحنه های فیلم »طا و مس« 
به ماهیت این رمزگان ها در نشانه شناســی اکو برمی گردد؛ به گونه ای که این دو رمزگان 
در همه صحنه های فیلم های داســتانی با حضور حداقل یک شــخصیت )کاراکتر( قابل 
تشــخیص اند. همچنین استفاده زیاد از رمزگان »ادراکی« در صحنه های بررسی شده این 
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فیلم بیانگر بینش باالی فیلمسازی و دانش نشانه شناختی کارگردان است، چراکه دقت نظر 
بــه عواملی نظیر »فیلمبرداری«، »فیلمبرداری با کیفیت« و »موســیقی متن« مدلول های 
رمزگان ادراکی را در ذهن به وجود می آورد و درک بهتری از سایر رمزگان ها رقم می زند. 
در همیــن زمینه رمزگان »سبک شــناختی« به خوبی در صحنه های آغازین و پایانی قابل 
تشــخیص اســت که نه تنها بیانگر ظرفیت زیبایی شناختی فیلم »طا و مس« است، بلکه 
نشان دهنده استفاده صحیح از اصول روایت گری گونه درام است. همچنین استفاده اندک 
از رمزگان های »تصویری« و »شــمایل انگاشتی« را می توان در راستای ضرورت های روایی 

و اقتضائات معناآفرینی در نظر گرفت. 
تحلیــل رمزگانی فیلم »طا و مس« نشــان می دهد که رمــزگان »نظریه بیان« و نوع 
»پیشــنهاد مجازی« آن نیز در نشانه شناســی اکو از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا 
که غالب مقوالت به دســت آمده در ابعاد پنج گانه دین از این رمزگان به دســت آمده اند و 
بیشترین فراوانی را میان رمزگان های مختلف دارد. رمزگان »نظریه بیان« محصول نهایی 
رمزگان اکو است و سایر رمزگان های ادراکی، انتقالی، لحن و...  در آن متجلی مي شود. 
تکثر مدلول های این رمزگان در این فیلم بر قوت بازیگردانی و کنشــگری شــخصیت ها 
تأکید دارد. همچنین تحلیل رمزگان »ناخودآگاه« فیلم »طا و مس« از شکل گیری مفاهیم 
عمیق به واســطه این رمزگان حکایت دارد و نشــان دهنده اهمیت فراوان آن در سیستم 
نشانه شناســی اکو برای شکل دهی معنا در ذهن مخاطبان است. نتیجه مورد تأکید دیگر 
از تحلیل فیلم »طا و مس« اینکه ارتباط رمزگان های ده گانه با یکدیگر ریشه در ماهیت 
سیســتماتیک و فرایندی نشانه شناسی اکو دارد؛ به این معنا که رمزگان های مختلف در 
یــک صحنه مشــخص و همچنین رمزگان های مختلف در صحنه هــای گوناگون فیلم با 
یکدیگر ارتباط دارند و دال ها و مدلول های گوناگون را به ذهن مخاطب متبادر می سازند.

تحلیل روایت و نشانه شناسی سینمای دینی ...
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