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این مقاله بهدنبال شــناخت متغیرهای روایی و تحلیل رمزگانی سینمای دینی پس از انقالب،
اســتخراج مقولههای دینی مورد تأکید آن و آگاهی از نحوه خدمترســانی روایت و رمزگان
فیلم به مقولههای دینی اســت .برای این منظور چارچوبی مفهومی از ســینمای دینی و مذهبی
و روایتشناســی و نشانهشناسی ســینمایی ارائه و با توجه به پیوند اجتماعی هنر به کلیاتی از
بافت اجتماعی ایران اشــاره شده است .روششناسی این پژوهش برای تحلیل روایت ،استفاده
از رویکرد بارت ـ مککوئیالن و تشخیص شاخصهای روایتشناسانه در صحنههای اصلی و
فرعی و برای نشانهشناسی ،بهرهگیری از رویکرد اکو و شناسایی مدلولهای رمزگانهای دهگانه
است .بر مبنای تعریف حداکثری سینمای دینی و مذهبی و نظر کارشناسان این حوزه و از طریق
ارزیابی فیلمهای شــاخص دینی ،فیلم «طال و مس» بهعلت مضامین دینی و مذهبی آن ،استفاده
مناســب از رمزگانهای نشانهشــناختی و بهرهگیری از اصول روایتگری برای مطالعه موردی
انتخاب شــد .اولویت بخشی این فیلم به ابعاد رفتاری و دانشی دین ،پرهیز آن از بیان مقوالت
اعتقادی و عرفیســازی دین ،همراستایی فیلم با ساحت عمومی دیندار جامعه ،بهرهگیری فیلم
از رمــزگان ناخودآگاه برای ارائــه مفاهیم عمیق و قرار گرفتن کامل روایتگری و رمزگانهای
فیلم در خدمت روایت و رمزگان دینی از جمله نتایج این پژوهش است.
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مقدمه و طرح مسئله

دین از اساسیترین 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 مســئلهای حیاتی بهشمار میرفته اســت .بعد از وقوع انقالب اسالمی و بهعلت

ماهیت دینی و ارزشی آن مقوله دین و دینداری اهمیت فراوانی یافته است .اهمیت دین

و شــریعت در ایرانِ پس از انقالب بهحدی بوده است که بسیاری از مناسبات اقتصادی،
فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی در نسبت با آن تعریف و تحلیل میشود .در همین زمینه

رسانهها نقش برجستهای در زمینه انتشار دین و ارزشهای دینی و الگوهای دینمداری

دارند .موضوعی که ذیل کارکرد آگاهی بخشی رسانهها تعریف میشود.
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انتشار دین در رسانهها تا آنجا پیش رفته است که به اعتقاد برخی ،دوران رسانه بیدین

در کشورمان به پایان رسیده است .از نظر این محققان امروزه در ایران و کشورهای دیگر

شاهد پیدایش رسانههای دینی هستیم و در یک کالم امکان حضور دین در وسایل ارتباط

جمعی نهتنها محقق و پشتیبان مطالعات نظری علوم اجتماعی نیز شده است ،بلکه بهتدریج

بهصورت یک ضرورت ارتباطی خود را نشان داده است( .باهنر )7-23 :1385 ،در این میان
ن رسانهها در دنیای امروز است( .احمدی )14 :1380 ،اگرچه آمار
سینما از تأثیرگذارتری 

دقیقی از میزان مخاطبان سینما در کشورمان وجود ندارد ،ولی گزارشهای مختلف حکایت

از استقبال خوب اقشار مختلف خصوصاً طبقه متوسط از سینما و فیلمهای سینمائی دارد
تا جاییکه آمار رسمی فروش سینماها در اکرانهای نوروزی سال  1395بسیار چشمگیر
بوده اســت( .سایت سازمان سینمایی )1395 ،بنابراین نقش سینمای دینی و مذهبی در
ترویــج دین و دینداری در جامعه با توجه به جذابیتهای بصری ،عمق اثرگذاری و طیف

گســترده و مشتاق مخاطبانش بســیار حائز اهمیت است .در این میان برخی از فیلمهای
دینــی با اســتقبال خوب مخاطبان و منتقدان روبرو شــدند« .طــا و مس» از جمله این
فیلمهاست که مقوالت متنوعی از دین را بیان کرده و از ویژگیهای منحصر بهفرد روایی

و نشانهشناختی بهرهمند است .بنابراین مسئله این پژوهش تحلیل عناصر سازنده (عناصر
روایی و نشانهشناختی) این فیلم و نحوه خدمترسانی آنها به مقولههای دینی است .مسئله
دیگر این مقاله کشف مقوالت گوناگون و ابعاد مختلف دینی مورد توجه عوامل سازنده «طال

و مس» است .این پژوهش همچنین رهیافتی عملی برای تحلیل نشانهشناسی اکو بهعنوان
تحلیلی سیستماتیک و فرایندی در حوزه مطالعات فیلم ارائه میکند.

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

چارچوب مفهومی

آنچه از دین و مذهب در این پژوهش مراد میشــود اســام و شیعه است .از نظر شهید

مطهری قرآن کریم که دین خدا را از آدم تا خاتم جریان پیوستهای معرفی میکند ،یک

نام روی آن میگذارد و آن «اســام» اســت .وی همانطور که براساس قرآنکریم دین را

«اسالم» مینامد( .مطهری ،)165 :1364 ،مذهب کامل را نیز «شیعه اثنیعشری» معرفی

میکند( .مطهری )505 :1364 ،انصاری زنجانی اسالم و تشیع را با توحید ،نبوت ،عدل،
والیت ،امامت ،عصمت ،وصایت ،ســنت و عترت ،غیبت ،معاد ،شــفاعت ،محبت علی(ع)،
عاشورا و تربت کربال ،اجتهاد ،روحانیت ،تقلید ،تقیه ،دعا ،عزاداری تعریف میکند( .انصاری
زنجانی )11-140 :1345 ،الفضلی نیز اصول اسالم 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 فرقههای اسالمی و موضع امامیه نسبت به مذاهب اسالمی معرفی میکند.
(الفضلی )69-103 :1394 ،همچنین والیت فقیه و اصول حاکمیت سیاســی مبتنی بر
والیت فقیه ویژگی منحصر بهفرد شــیعه است( .بهروزیلک )205-206 :1392 ،دین و

مذهب بهطور کلی و اســام و تشییع بهطور خاص دارای ابعاد و مؤلفههایی ایجابی است
که در واقع با آنها میتوان دینداری مسلمانان و شیعیان را سنجید و ارزیابی کرد .گالک

و استارک 1ابعاد دقیق پنجگانهای شامل  .1اعتقادی؛  .2عاطفی؛  .3رفتاری؛  .4دانشی و

 .5پیامدی از دین ارائه کردهاند؛ همه این ابعاد از اهمیت ویژهای میان دینداران برخوردار
هستند( .گالک و استارک)19-21 :1965 ،

نمایش رســانهای دین را میتوان نمایش و انتشار مفاهیم ،عقاید ،ارزشهای اخالقی

و آداب و رســوم گوناگون دینی تعریف کرد( .کاشــانی )34 :1390 ،اگرچه این نمایش

رسانهای وجوه ایجابی و مثبت دارد ،ولی از نیروهای فرهنگی و محدودیتهای رسانهای

نیز متأثر اســت .همانطور که یاوارد 2اشاره میکرد ،زمانیکه سخن از بازنمایی رسانهای

مقوالت اســتعالیی و روحانی نظیر دین به میان میآید ،بســیاری از مناسبات حاکم بر

الگوهای رایج نمایش ،کارکرد خود را از دست میدهند ،زیرا که اساساً ماهیت رسانه مانع
از نمایش ،انتشار ،تبلیغ و ترویج مقوالت استعالیی میشود( .یاوارد )79 :2013 ،بنابراین

در کنار مفهوم رسانه دینی که بر وجوه مثبت ترویج و تبلیغ دین تأکید دارد ،باید مفهوم
1. Glock & Stark
2. Hjarvard
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دین رسانهایشده 1را نیز در نظر داشت .این مفهوم اساساً درباره بیان و انتقال مفاهیم و

آموزههای دینی از طریق رســانههای جدید و مدرن است که در مقابل دین نهادی که با

اســتفاده از ارتباطات سنتی به این کار مبادرت میکرد قرار میگیرد( .محمدی:1380 ،

« )169-182تقدسزدایی» برآمده از انتشــار تودهای دین ،کارکرد اصلی دین رســانهای

شــده است( .میر و مورس )6 :2006 ،2سینمای دینی و دین سینمایی شده نیز از قواعد
اشاره شده درباره رسانه دینی و دین رسانهای مستثنی نیستند.

پیش از ورود به بحث سینمای دینی باید توجه داشت که بنیان و هویت سینما وابسته

به «روایت» و «نشــانه» اســت( .متز )28 :1380 ،برانیگان روایت سینمایی را روش خلق

«متناوب» آگاهی تعریف میکند .روایت ،کنترل کلی و انتشــار معلومات و اطالعات است
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تا مشخص شود بینندگان چگونه و چه زمانی به آن اطالعات دسترسی پیدا کنند .بدیهی

اســت که تصمیمات متعددی برای داشتن روایت مشخص وجود دارد و در اینجا موضوع
سبک مطرح میشود؛ سبکهای مختلفی برای ارائه اطالعات و ساخت روایت وجود دارد
که بسته به کارگردان متفاوت خواهد بود( .برانیگان )16 :1376 ،نشانهشناسی نیز در نتیجه

تالشهای گسترده کریستین متز ،3پیر پائولو پازولینی 4و اومبرتو اکو 5به حوزه مطالعاتی

منســجم و پرباری در مطالعات سینمایی تبدیل شده است( .ضمیران )193 :1382 ،در

این میان تحلیل نشانهشناسی اکو از قوت نظری و روششناختی بیشتری برخوردار است.

فرزان سجودی در نشانهشناسی کاربردی ،الگوی امبرتو اکو در نشانهشناسی را سیستمی

و فرایندی میداند که از هر دو شاخه عمده نشانهشناسی سوسوری 6و پیرسی 7در تحلیل
خود استفاده کرده است .الگوی رمزگانی سیستمی به این معناست که میتوان رمزگانها
را مســتقل از هر گونه هدف داللتی یا ارتباطی ،مســتقل از یکدیگر تحلیل کرد .الگوی

فراینــدی نیز بهمعنای مطالعه رمزگانها در ارتباط با ســایر رمزگان و بهطور کلی بافت
نشانه است( .سجودی)157-163 :1387 ،

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

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

 )269-282ســینمای دینی تنها به قصههای دینی از انبیا و اولیا یا نشان دادن مناسک
دینی مشــروط نمیشود زیرا که دین ،جامع امور بشری است و این جهان و آن جهان را
شــامل میشــود .در همین زمینه باید در نظر داشت که سینمای دینی سینمایی نیست

که فقط از مضمون دینی و اسالمی برخوردار باشد بلکه صورت و اشکالی که آن محتوا را
بهنمایش میگذارد نیز باید مطابق ضوابط و جهانبینی و ارزشهای اسالمی و دینی باشد.

در واقع سینمای دینی هنگامی تحقق مییابد که صورت و سیرت آن مبتنی بر ارزشها
و اهداف و موازین دینی باشد( .اکبرلو )15-18 :1390 ،در همینراستا اکثر پژوهشگران
و کارشناسان سینما معتقدند قرار دادن سینمای دینی در زمره گونه (ژانر)های سینمایی

اشــتباه و تقلیل دین بهحســاب میآید و حوزه دین را محدود میکند( .وارسته)1377 ،
اهمیت تفاسیر معرفتشناختی از این دست آنچنان باالست که از نظر برخی دیگر زمانی

میتوان به محصولی رسانهای عنوان دینی اطالق کرد که سازنده آن نیز تقید و باور دینی

داشته باشد( .بهار )112 :1393 ،بنابراین و با توجه به آنچه درباره دین و مذهب آورده شد

و شرایط و ضوابط مطرحشده درباره سینمای دینی و مذهبی میتوان تعریفی حداکثری

از سینمای اسالمی و شیعی ارائه کرد .این تعریف مسیر انتخاب فیلمهای شاخص دینی
و مذهبی پس از انقالب برای مطالعه موردی این پژوهش را مشخص میسازد :سینمای

اســامی و شیعی نوعی از سینما ،برخوردار از اصول روایتگری و نشانهشناختی ،مبلغ و
مروج عقاید ،عواطف ،رفتارها ،دانش اســامی و شیعی و آثار دینداری با تأثیرات مطلوب

اجتماعی است که در آن سینماگران متدین و متعهد به اسالم و تشییع حضور دارند.

از آنجا که هنر با بافت اجتماعی پیوندی ناگسســتنی دارد (دو وینیو )39 :1379 ،و

سینما نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست ،ضروی است تا به کلیاتی از بافت ایرانِ پس

از انقالب شــامل کنشگران و نقش سیاســت و دین نیز اشاره شود .باید دقت داشت که
اوالً ذکــر این کلیات امکان نتیجهگیری دقیقتر و عمیقتر از یافتههای پژوهش پیرامون

مقولههای دینی را فراهم میسازد و ثانیاً بیان جزئیتر 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 ایرانِ پس از انقالب ،نخست اینکه نیروهای مختلفی از دیرباز و در
ایران امروز به ایفای نقش اجتماعی میپردازند .این نیروها را میتوان اشرافیت زمیندار،

روحانیت ،عشایر ،شهرنشینان سنتی اعم از بازاریان ،پیشهوران و فروشندگان خرد ،دهقانان

و اقشــار حاشیه شهری (مســتضعفین) ،کارگران ،لمپنها و بیطبقهها (اراذل و اوباش)،
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نظامیان ،طبقه متوسط شهری ،سرمایهداران جدید ،دانشجویان و احزاب سیاسی دانست.
(پرتو )193-213 :1395 ،نکته دیگر اینکه در سالهای پس از انقالب نقشآفرینی نیروها

و گروههای مختلف اجتماعی متغیر بوده اســت؛ برای مثال مرجعیت برخی گروهها نظیر

روحانیت در نتیجه تغییرات سیاســی دهه  70متحول شده است( .ربیعی)309 :1380 ،
دیگر اینکه همواره در تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر شــاهد سیطره سنگین

سیاســت بر نهادها ،ســاختارها و نظامات اجتماعی بودهایم (فراستخواه )155 :1394 ،و
دین در ســالهای پس از انقالب نه از ســاحت عمومی جامعه رخت بربسته و نه کاهش

یافته است و همچنان عنصر مهم و تعیینکننده جامعه ایرانی محسوب میشود( .فروغی،

)94-93 :1395
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روششناسی

روششناسی این پژوهش شامل تحلیل روایت و تحلیل نشانهشناسی است .رویکرد مورد

نظر در تحلیل روایت ،بارت ـ مککوئیالن و رویکرد مورد نظر در تحلیل نشانهشناســی
استفاده از رمزگانهای امبرتو اکو است.
روایتشناسی بارت ـ مککوئیالن

روالن بارت ســه ســطح عمده و اصلی برای ساختار روایت شامل کارکرد ،کنش و روایت

در نظر میگیرد .کارکرد عبارت اســت از کارکردهای محض و شــاخصها ،کنش بیانگر
فعل شخصیتها و روایت همان کالم ،دیسکورس یا سوژه است( .توالن)43-44 :1393 ،

کارکردهای محض در نظر بارت شــامل دو نوع اســت .1 :کارکردهای اصلی یا هستهها:
هســتهها محورهای واقعی روایت یا بهعبارتی لحظــات خطرند .این کارکردها در روایت

پیوســته ظاهر میشــوند و نتایج مهمی با خود بهدنبال دارند .2 .کنشیارها :این دسته
فضای روایی میان هستهها را پر میکند و بارت آنها را طفیلی و یکجانبه توصیف میکند.

بارت همچنین شاخصها را به دو دسته تقسیم میکند .1 :شاخصهای محض :این دسته

با کارکردها ارتباط ضمنی دارند .2 .آگاهیگرها :این دســته دادههای ســطحی ،شفاف و
شناساییکننده هستند .شاخصها بهطور کلی درباره وضعیت روانشناختی شخصیتها،

عالئم مربوط به جو داستان ،زمینه آن و سایر عناصر روایی است( .توالن)43-49 :1393 ،

برای فهم دقیقتر شاخصها به دیدگاه مککوئیالن رجوع میشود .مارتین مککوئیالن

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

هشت شــاخص طرح داستان ،1گونه ،2نقطه دید ،3زمینه ،4شخصیتها ،5موضوع ،6لحن

7

و فضا 8را معرفی کرده است( .مککوئیالن )495-525 :1388 ،وی صرفاً این شاخصها
را همراه با انبوهی از مفاهیم دیگر در انتهای کتاب گزیده مقاالت روایت عنوان کرده که

با توجه به جامعیت آنها دستمایه این پژوهش برای جایگذاری آنها بهجای شاخصهای
مدنظر بارت قرار گرفته اســت؛ در ادامه تعاریف نظری و عملیاتی هر یک از شــاخصها

ارائه میشود.

 .1طرح داســتان مجموعهای مبتنی بر هدف و نظم شامل شروع داستان ،گرهافکنی،

بحران ،گسترش ،اوج ،گرهگشایی و پایان است .بخشی از طرح داستان به خطی یا غیرخطی
بودن روایت میپردازد( .بینیاز)15-50 :1387 ،

 .2گونه در مطالعات سینمایی به گروهی از فیلمهای سینمایی اطالق میشود که در

مجموعهای از صفات مشخص و قواعد اساسی روایتی ،سبکی و درونمایهای اشتراک دارند.

ژانرهای اصلی براساس عرف بینالمللی شــامل وسترن ،جنایی (گانگستری) ،ترسناک،
موزیکال ،علمی ـ تخیلی و کمدی هســتند .ســایر ردهبندهای ژانری شامل حادثهای ـ

ماجراجویی ،پلیســی ـ جنایی (تریلر) ،حماسی ،درام ،جنگی و فیلمهای زنانه (ملودرام)

میشوند( .علویطباطبایی )63 :1387 ،معروفترین گونه سینمایی درام است که عموماً
با شــروع و پایانی خاص همراه است و پرکشــشترین گونه سینمایی محسوب میشود.

(تبرایی )16 :1387 ،برای ایجاز از تعریف سایر گونههای سینمایی صرفنظر میشود.

 .3نقطه دید همان روایت شخصیت یا شخصیتپردازی است( .برانیگان)27 :1376 ،

نقطه دید شامل دو نوع راوی است .راوی اول شخص عالوه بر راوی بودن در داستان نیز
فعال و شخصیت داستانی است ،یعنی در شکلگیری پویای کنش ،رخدادها وشخصیتهای

متن نقش ایفا میکند .اما راوی ســوم شــخص گرچه درون متن است ،در خارج یا ورای

داستان قرار میگیرد .از آنجا که راوی سوم شخص در کنش مشارکت نمیکند ،کارکرد

او بیشتر جنبه ارتباطی دارد( .لوته )33 :1386 ،لوته از مفهوم «شخصیتپردازی» مکررا ً
1. Plot
2. Genre
3. Point of View
4. Setting
5. Characters
6. Subject
7. Tone
8. Atmosphere
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اســتفاده میکند .از نظر وی دو نوع شخصیت پردازی وجود دارد :در توصیف «مستقیم»
شخصیت بهشکلی مستقیم و خالصهوار ارائه میشود ،این در حالی است که در توصیف

«غیرمســتقیم» بهجای اشاره مستقیم به شخصیتها از اشکال دراماتیک و نشانهشناختی
استفاده میشود( .لوته)107-108 :1386 ،

 .4زمینه موقعیت کلی زمانی ـ مکانی رخدادها و توصیفهای یک داســتان اســت

(بینیاز)57 :1387 ،

 .5شخصیت نیز نقش اساسی در تحلیل روایت برعهده دارد( .اوحدی)136 :1388 ،

فوستر مفاهیم شخصیت «ساده» و «پیچیده» را پیشنهاد داده است .از نظر وی شخصیت

پیچیده رشــد پیدا میکند ،دچار تغییر میشود ،میتواند ما را شگفتزده کند و ما قادر
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به پیشبینی اعمالش نیســتیم .این در حالی است که شخصیت «ساده» از ابتدا تا انتهای

داستان ثابت باقی میماند و تغییر نمیکند .از این شاخص میتوان تحت عنوان «پیوستگی

و تغییر» نام برد.

پــروپ نیز از مفاهیم شــخصیت «قهرمان» یا «ضدقهرمان» نــام میبرد؛ قهرمانها و

ضدقهرمانها در کنار یکدیگر داستان را به پیش میبرند و روابط علّی و معلولی را شکل

میدهند .ضدقهرمان در کنش و کشــمکش با شــخصیت قهرمان قرار دارد و این تضاد
میتواند بهطور عمدی و آشکار نباشد ،بلکه ضدقهرمان حضور و وجودش میتواند مانعی

ذاتی برای قهرمان باشــد( .توالن )33-43 :1393 ،لوته همچنین به دو مفهوم «تقلیدی»

و «مضمونی» در تحلیل شــخصیت اشاره میکند .شخصيت «تقليدي» بهراحتي از سوي
مخاطب بدون اســتفاده از دانش زمينهاي قابل فهم و شناخت است .مؤلفه «مضمونی» بر
شالوده عمل شناسایی استوار است و به دانش ادبی و توانایی خواننده ارتباط دارد( .لوته،

 )103 :1386از آنجا که تقلیدی یا مضمونی بودن شــخصیت با دانش مخاطب ســروکار
دارد ،به آن شاخص «دانشی» اطالق میشود.

 .6موضوع مفهومی اســت که داستان درباره آن نوشته میشود و رخدادهای داستان

بهطور مســتقیم یا غیرمستقیم به آن مربوط میشــود .موضوع در یک متن داستانی از
چنان ظرفیتی برخوردار اســت که میتواند کل مناسبات ،شخصیتها و رخدادهای مهم
و کماهمیت داستان را حول خود سامان دهد.

 .7لحن بهمعنای حالت ،نوع و طرز بیان واژهها و جملهها چه از ســوی شــخصیت و

چه از جانب راوی اســت .لحن محصول دانش آگاهانه نویســنده و تابع آهنگ احساسات

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

شــخصیت و نیت وی است( .بینیاز )59 :1387 ،لحن را میتوان آرام ،شورانگیز ،تنشزا
و ...در نظر گرفت .لحن آرام نشاندهنده آرامش شخصیتها ،تعامل و کنشگری آنهاست؛

در حالیکه لحن تنشزا نشاندهنده تنش ،اضطراب و ناآرامی شخصیتها و تعامل میان

آنهاست .در لحن شورانگیز نیز ابعاد عرفانی غلبه دارد.

 .8فضا (اتمسفر) برخالف لحن آن چیزی است که از مجموع و ترکیب رویدادها ،لحن،

کنش شخصیتها و صحنه بر ذهن خواننده سایه میافکند .فضا با عبارات و توصیفات پدید

میآید و برخالف زمینه ،بیشتر جنبه درونی و ذهنی دارد .برای فضا میتوان متغیرهای

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

نشانهشناســی این پژوهش استفاده از الگوی سیستماتیک و فرایندی (سجودی:1387 ،

 )157-163نشانهشناســی امبرتو اکو است .رمزگانهای مدنظر اکو شامل  .1ادراکی؛ .2

شناســایی؛  .3انتقالی؛  .4شیوه خطاب (لحنی)؛  .5تصویری؛  .6شمایل نگاشتی؛  .7ذوق

و احســاس؛  .8ناظر به هنر؛  .9سبک شــناختی و  .10ناخودآگاهانه است( .اکو:1385 ،

)240-244

 .1رمزگان «ادراکی» (حســی) به رمزگانهایی که امکان تأثیرپذیری حسی را فراهم

میکند گفته میشــود( .اکو )240 :1385 ،دکوپاژ نقش منحصر بهفردی در این رمزگان
بازی میکند .همچنین رنگ ،اشــیا ،فضا (لوکیشن) ،میزان نور در تصویر ،زوایه دوربین،

قاب تصویر و موسیقی در شکلگیری رمزگان ادراکی نقش برجستهای ایفا میکنند .نوع

تصویربرداری و کیفیت آن نیز در شکلگیری حس مخاطب دخیل هستند .عناصر یادشده

گاهی چنان در کنار یکدیگر قرار میگیرد که موجب درگیری هر چه بیشتر مخاطب در
تصویر و داستان میشود و حس واقعگرایی و حقیقتنمایی غلبه پیدا میکند.

 .2رمزگان «شناســایی» رمزگانهایی در چارچوب زمینه فرهنگی و اجتماعی هستند

که الزاماً مدلولهای مشخصی را به ذهن متبادر میسازند .این رمزگان شماری از شرایط
ادراک حسی را به واحدهای نشانهای بدل میکند( .اکو )240 :1385 ،رمزگانهایی نظیر

پالک شناسایی ،پیراهن مشکی و...

 .3رمزگان «انتقالی» شــرایط را برای درک رمزگانهای حســی فراهم میکند( .اکو،

 )240 :1385رمزگان انتقالی در تصویر شامل خطوط تصویری و پرسپکتیو (عمق تصویر)
اســت .خطوط افقیِ تصویر حس آرامش و سکون ،خطوط عمودی باعث قدرتبخشی به
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سوژه و خطوط نامنظم و درهم موجب تنش و اضطراب است .همچنین پرسپکتیو مشوش،

حس ناامنی و اضطراب و پرســپکتیو یکدســت ،حس آرامش و سکون را بههمراه دارد.

گفتنی است که رمزگان انتقالی همچون رمزگان ادراکی و سایر رمزگانها در واقع تالش
سازنده برای ارائه و تقویت حسی مخاطبان است.

 .4رمزگانهای «لحن» (شیوه خطاب) آفریننده تصور ذهنیاند (تصور سنگینی ،تنش،

نرمی و )...و در نظام داللتهای ضمنی جای میگیرند (احساس بخشندگی ،مهربانی و)...
(اکو )241 :1385 ،این رمزگان ریشه در تعامل و کنش شخصیتها با خود و دیگران دارد.

 .5رمزگان «تصویری» (شمایلی) نیز شامل عکس ،شمایل و خطوط است( .اکو:1385 ،

 )241این رمزگان بیشــتر از راه رمزگانهای انتقالی احســاس میشود؛ نظیر دست خط
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قشنگ که مدلول ویژگی شخصیتی نظم است.

 .6همچنین رمزگان «شمایل نگاشتی» (شمایل نگارانه) مدلول رمزگان شمایلی را به

دال بدل میکند تا واحد نشانهای پیچیدهتر و فرهنگیتر خلق کند( .اکو )242 :1385 ،از

آنجا که این نشانهها خود به واحدهای نشانهای دیگر وابستهاند ،تنها از راه دقت در تنوع
شمایلها شناخته میشــوند؛ نظير شخصيتهايي با ظاهري آراسته که بيانگر جامعهاي
منظم است.

 .7رمزگان «ذوق و احساس» (ســلیقه و حساسیت) تثبیتکننده داللتهای ضمنی

بهدست آمده از واحدهای نشانهای پیشین است (اکو)243 :1385 ،؛ نظیر رنگی مشخص

ن ادراکی را تثبیت و تقویت میکند.
که رمزگا 

 .8رمزگان «نظریه بیان» (ناظر به هنر) رمزگانی که نخست بنا به قراردادهایی تازه شکل

میگیرد ،ســپس کاربرد اجتماعی مییابد .این رمزگان شامل اشکال ساده ،پیشنهادهای
مجازی و مجازهای اســتداللی است .اشکال ساده همچون نشان شیرخورشید که مدلول

نظام شاهنشــاهی است .پیشنهادی مجازی همچون درخشش قطرههای آب روی پوست

به نشانه شادی و مجاز استداللی همچون تصویر مردی اعدامشده و تیتر درشت رسانهها
به نشانه برجسته شدن رسانهای و عمومی شدن آن( .اکو)243-244 :1385 ،

 .9رمزگان «ســبک شــناختی» رمزگان ویژه یک ژانر و در موردهایی ویژه یک مؤلف

هســتند( .اکو )244 :1385 ،همچون آســمانی که بیشــتر کادر را فرا گرفته است ،در
وسترنهای جان فورد یا رمزگان ویژه سینمای موزیکال.

 .10رمزگان «ناخودآگاه» بنا به قراردادهایی در موقعیتهای ویژه روانشناسانه ،موجب

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

گونهای انگیزش ،واکنش یا آگاهی در مخاطب میشود( .اکو)244 :1385 ،

در فرایند اجرای روششناسی این پژوهش ابتدا شاخصهای مککوئیالن در صحنههای

اصلی و فرعی تشخیص داده میشود .این شاخصها نظیر «طرح» داستان« ،گونه»« ،زمینه»،

«شــخصیت»های داســتان« ،لحن» و «فضا» نهتنها دادههای تحلیل روایت فیلم را فراهم
میکنند ،بلکه در هدایت و شکلدهی مدلولهای تحلیل نشانهشناسی نیز بهایفای نقش

میپردازند .در این میان شاخص «موضوع» نقش برجستهای در رسیدن به مقوالت دینی
در قالب مدلولهای رمزگانهای «نظریه بیان» و «ناخودآگاه» دارد.

مطالعه موردی فیلم «طال و مس»

براساس تعریف حداکثری ارائهشده از سینمای دینی و مذهبی و استفاده از نظر کارشناسان

حوزه ســینما آقایان اصغر فهیمیفر ،شــهاب اسفندیاری ،نادر طالبزاده ،سیدرضا نقیب
الســادات و خانم اعظم راودراد ،فیلمهای «توبــه نصوح» و «افق» از دهه « ،60از کرخه تا

راین» و «رنگ خدا» از دهه « ،70خیلی دور ـ خیلی نزدیک» و «طال و مس» از دهه  80و

«شیار  »143از نیمه اول دهه  90بهعنوان فیلمهای برتر سینمای دینی و مذهبی انتخاب

و از نظر روایی و نشانهشناختی بررسی شدند .در نهایت فیلم «طال و مس» ساخته همایون
اسعدیان محصول سال  87بهعلت معانی و مضامین دینی استفاده شده ،بهرهگیری دقیق

و مناســب از رمزگانهای نشانهشناختی و برخورداری از اصول روایتگری در مقایسه با
سایر فیلمهای تحلیلشده بهعنوان فیلم شاخص سینمای دینی و مذهبی پس از انقالب

انتخاب شد.

واحد تحلیل

واحد تحلیل «فیلم» و «صحنه» است .صحنه همه اتفاقاتی است که در یک فضا یا موقعیت
میافتد؛ هر صحنه از چند پالن (کاتهای دوربین) تشکیل شده است .صحنههای اصلی
نقاط عطف داســتان اســت که محورهای اصلی داستان در آنها رخ میدهد؛ شروع ،اوج،

گرهگشایی ،گرهافکنی و پایان داستان از جمله صحنههای اصلی هستند .صحنههای فرعی
نیز میان صحنههای اصلی را پر میکنند و از اهمیت کمتری برخوردار هستند.
تعریف مفاهیم

 .1دین :مجموعه به هم پیوســته باورها و اندیشــههای ایجابی برگرفته از وحی الهی در
ب است؛
رابطه با خدا ،جهان ،انســان و جامعه است .دین مفهومی عام و دربردارنده مذاه 
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دین «اســام» (مطهری )165 :1364 ،و مذهب «شــیعه» است( .مطهری)505 :1364 ،
اسالم و شیعه از پنج بخش تشکیل شده است.

 .1.1عقاید :باورهای بنیادین که انتظار میرود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشــته

باشند( .طالبان )43 :1388 ،نحوه بازنمایی توحید ،نبوت ،امامت ،معاد و عدل در فیلمهای
انتخاب شده بررسی میشود( .طالبان)62 :1388 ،

 .1.2عواطــف :ناظر به عواطف ،تصورات و احساســات (از جمله حس افتخار یا حس

انزجار) اســت؛ عواطف دینی برآمده از ارتباط با خداوند ،پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) اســت.
(گالک و استارک )20 :1965 ،بعد عاطفی دین به سه دسته تجربه دینی ،علقه دینی و

هویت دینی تقسیم میشود.
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 .1.2.1تجربه دینی بهمعنای حس شخصی برآمده از دینداری است( .طالبان:1388 ،

 )47مراقبه ،توبه و محاســبه ،خوف الهی و رجا ،شــوق به آخرت و هول از مرگ ،گریه

برآمده از عبادت و بندگی از جمله محتواها و مضامین آن است.

 .1.2.2علقه دینی بهمعنای تصورات مثبت و منفی شــخصی درباره موضوع و امری

بیرونی اســت که ریشه در دین و مذهب داشته باشــد( .طالبان )48 :1388 ،بالیدن به
اسالم ،داشتن حس خوب به اهلبیت(ع) و ابراز احساسات (عالقهمندی) نسبت به خداوند،

پیامبر(ص) ،اهلبیــت(ع) ،علمای دین ،قرآن و کتب مربوط به اهلبیت(ع) از جمله محتواها
و مضامین آن است.

.1.2.3هویت دینی نیز بعد اجتماعی علقه دینی است و بیانگر تعلق خاطر جمعی به

اسالم 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( .طالبان49- :1388 ،

 )50اجتناب از دوستی با غیرمسلمانان ،ضدیت با اسرائیل و عالقهمندی برای شرکت در
مراسمهای مذهبی از جمله محتواها و مضامین است.

 .1.3رفتار :ناظر بر کنشهای شخصی و اجتماعی است و دو بخش اخالقیات و احکام

را شامل میشود.

 .1.3.1اخالقیات بهمعنای هنجارهای دینی یا تکالیف و دســتوراتی که پایه و اساس

آنها خداوند و مربوط به نفس و ملکات و عادات نفســانی است( .مطهری )69 ،1376 ،از

جمله محتواها و مضامین آن عبارت اســت از صداقت و راستگویی ،عفو و گذشت و صبر

و بردباری.

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

 .1.3.2احکام عبارت است از هنجارهای 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 )70 :1376 ،واجبات آندسته از اعمالی است که انجام آنها واجب
اســت .حرام آندسته از اعمالی است که نباید انجام یابد و باید ترک شود ،مستحبات به
اعمالی اطالق میشود که خوب است انجام شود ولی اگر انجام نشد مجازات ندارد ،اعمال

مکروه آندسته از افعالی است که بهتر است ترک شود و مباح اعمال علیالسویه است و
انجام دادن یا ندادنش فرقی نمیکند .نمازهای یومیه و رعایت حجاب اســامی از جمله
محتواها و مضامین احکام است.

 .1.4دانش :مشتمل بر اطالعات و دانستههای دینی است که پیروان هر دین و مذهبی

باید آنها را بداند( .گالک و اســتارک )20 :1965 ،شــناخت صفات الهی نظیر رحمانیت
خداوند از جمله محتواها و مضامین بعد دانشی دین است.

 .1.5پیامدها و آثار :ناظر بر آثار باورها ،اعمال ،تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره

پیروان دین و مذهب اســت( .گالک و اســتارک )20-21 :1965 ،حل شدن مشکلی در
زندگی شخصی در اثر نماز از جمله محتواها و مضامین آن است.

 .2شخصیت 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.

 .3باورپذیری شــخصیتها :این مفهوم بیانگر باورپذیر بودن یا نبودن شخصیتهای

ارائهشــده در فیلم برای مخاطبان است که با استفاده از مدلولهای رمزگان «ناخودآگاه»

کشف میشود.
یافتهها

 21صحنه از فیلم «طال و مس» شامل  9صحنه اصلی (هسته) و  12صحنه فرعی (کنشیار)
انتخاب شــد .صحنههای اصلی شامل معرفی سیدرضا خادم نیشابوری /تیتراژ فیلم ()1؛
اسبابکشــی آقاسید و کمک حمید (دوست سید) /تیتراژ فیلم ()2؛ بحث درباره کالس

درس حاج آقارحیم /تیتراژ فیلم ()3؛ جســتجوی کتاب از سوی آقاسید ()4؛ اصالح سر
آقاسید توســط زهراسادات /گفتگو درباره ثبتنام مدرســه عاطفه (فرزند سید و زهرا)،

گرفتن وقت چشــم پزشــکی برای آقاسید  /احساس مریضی زهراســادات ()5؛ عیادت
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آقاسید از زهراسادات /آگاهی آقاسید از بیماری ام.اس زهراسادات ()6؛ درست کردن عذا

برای بچهها /تعویض پوشــک امیرعلی /شام خوردن /خوابیدن بچهها /بهانهگیری عاطفه
برای مادر /نماز و دعای آقاسید  /قالی بافی ()7؛ تالش 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 ( )8و نشستن پشت در کالس

درس اخالق /بحث اخالقی حاج آقا رحیم /جفت کردن کفش شرکتکنندگان ( )9است.
صحنههای فرعی نیز شامل چیدن کتابها /رسیدگی زهراسادات به امور بچهها /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
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منزل و فرزندان /آماده کردن بچهها برای رفتن به مدرسه /خوشحالی زهراسادات از پوشش
آقاسید ()3؛ گفتگوی آقاسید و حمید درباره کالس درس و کسب روزی حالل ()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

بچهها ()7؛ نشســتن آقاسید با بچه پشت درب کالس اخالق حاج آقا رحیم /خردهگیری

رئیس مدرسه علمیه به همراه آوردن بچه با خود به مدرسه ()8؛ قالیبافی آقاسید  /رقص

کودکان با صدای موســیقی /قرآن خواندن آیدا (دختر اعظم خانم) /مرور درسها حین
قالیبافی ()9؛ دعا و راز و نیاز آقاسید  /انجام امور منزل و قالیبافی /گذران زندگی ()10؛
قالی بافی آقاســید  /آمدن سپیده (پرســتار بیمارستان) به خانه /خجالتزدگی آقاسید /

آمدن زهراسادات و بچهها /صحبت زهراسادات درباره زن گرفتن و شوخی آقاسید با وی/
انجام امور منزل و اتمام قالی ( )11و رفتن به گردش /بازی آقاسید و حمید با بچهها /قرآن

خواندن آقاسید برای زهراسادات /ابراز عالقه آقاسید و زهراسادات به یکدیگر ( )12است.

طرح داستان (پالت)

آقاسید طلبه نیشابوری است که برای استفاده از درس اخالق حاج آقا رحیم راهی تهران

میشود .وی که بهشدت عالقهمند به درس و یادگیری است در کنار همسر (زهراسادات)،

دختر (عاطفه) و پســرش (امیرعلی) مشــغول زندگی در تهران میشــود .در این میان
زهراســادات دچار بیماری ام.اس و در بیمارستان بســتری میشود .آقاسید نیز به جای
آنکه به کالس و درس خود برسد ،وقت و انرژی اش را صرف زهراسادات و بچهها میکند

و با مشکالتی در تحصیل و زندگی روبرو میشود .در این مسیر حمید (دوست آقاسید)،

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

اعظم خانم (همسایه) و سپیده (پرستار بیمارستان) نیز به آقاسید کمک میکنند.

روایــت این فیلم بهصورت «خطی» و با اســتفاده از صحنههای گوناگون کوتاه و بلند

شماتیک  21صحنه بررسی شده ( 9صحنه اصلی و  12صحنه
ِ
شــکل گرفته است .مدل
فرعی) به این شــکل است ـ خطوط افقی نشاندهنده صحنههای اصلی و خطوط مورب

بیانگر صحنههای فرعی اســت؛ باال یا پایین بودن خطوط افقی بیانگر اهمیت نسبی کم
یا زیاد صحنههای اصلی است.
9

8

7

6

1 2 3 4 5

طرح  :1پالت فیلم «طال و مس»

گونه (ژانر) :درام

نقطه دید :اول شخص /شخصیتپردازی بدون استفاده از پیچیدگیهای نشانهشناختی و

بهصورت «مستقیم» بوده است.

زمینه داستان :زمان وقوع داســتان معاصر (دهه هشتاد شمسی) و مکان وقوع آن شهر
تهران است.

شخصیتهای داستان
جدول  :1مؤلفههای شخصیتهای داستان
شخصیتها

مقولهها

قهرمانیت
قهرمان

آقاسید

●

زهراسادات

●

پیوستگی و تغییر

ضدقهرمان

●

روحانی مدیر مدرسه علمیه
حمید (دوست سید)

●

ساده

دانشی

پیچیده

تقلیدی

●

●

●

●

●

●

●

●

سپیده (پرستار بیمارستان)

●

●

●

اعظم خانم (همسایه)

●

●

●

عاطفه (فرزند آقاسید)

●

●

●

مضمونی
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لحن صحنهها

لحن صحنههای این فیلم شامل آرام ،آرام /شورانگیز و تنشزاست .در این میان لحن آرام
دارای بیشــترین فراوانی در میان صحنههای اصلی و فرعی است .همچنین لحن تنشزا
دارای کمترین فراوانی است و تنها در یک صحنه تکرار شده است.

فضای صحنهها (اتمسفر):

در میان صحنههای مختلف فیلم «طال و مس» فضای مثبت دارای بیشترین فراوانی است
و پس از آن فضاهای خنثی و منفی قرار دارد.
موضوع صحنهها:
جدول  :2موضوعات صحنههای بررسیشده فیلم «طال و مس»
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موضوع
شمارهصحنه

صحنههای اصلی

صحنههای فرعی

1

معرفی سیدرضا خادم نیشابوری (شخصیت انجام امور منزل و فرزندان توسط زن خانه/
ناراحتی از پخش موسیقی /نماز خواندن
اول فیلم) بهعنوان طلبه حوزه

2

کمــک به دیگــران /سپاســگزاری کردن /شوخطبعی /تالش برای ازدواج کردن
شکایت کردن /ناراحتی از پخش موسیقی

3

سالم کردن /ضرورت از دست ندادن فرصت انجام امور منزل و فرزندان توسط زن خانه
(مادر)
یادگیری و آموزش /وضو گرفتن

4

جستجوی کتاب اخالق نظری و شکایت از کسب روزی حالل همانند جهاد است /لزوم
رسیدن به موقع به کالس درس /شکرگزاری
بیعالقهگی مردم به کتاب

5

کمک به همسر /سامان دادن امور خانواده /ویزیت شدن در بیمارســتان /فوت بیمار/
قرآن (حمد و سوره) خواندن
ضرورت حفظ ظاهر و مرتب بودن

6

ســام کردن /عذرخواهی کردن /عیادت از درس خواندن /پخش صــدای اذان /آماده
بیمار /شکرگزاری /قسم دادن /آموزش دادن شدن برای نماز /انجام امور منزل و فرزندان
توسط مرد خانه /سالم کردن
به دیگران /گفتن انشاءاهلل

7

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

انجام امــور منزل و فرزندان توســط مرد
خانه /کمک همسایه /سالم کردن /ضرورت
دعا کردن /مهربانی با فرزندان /بیدار بودن
خداوند در همه ساعتها /دعا برای افزایش
رزق /نماز خواندن

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

موضوع

صحنههای اصلی

صحنههای فرعی

8

تالش بــرای انجــام امور منزل /داشــتن
دغدغه فرزندان /عذرخواهی کردن /تشکر و
قدردانی کردن /قسم دادن /ضرورت پرهیز
از کفرگویی /لزوم پرهیز از ناشکری کردن/
دلجوییکردن /طلب حاللیت /هدیه دادن

ســام کــردن /شــرکت در کالس درس/
ضرورت پیروی کردن از دستورات خداوند/
لزوم عمل کردن به دانســتهها و پرهیز از
سوادآموزی صرف

9

ضــرورت خالص کردن کارهــا برای خدا و کمــک فرزندان به یکدیگر /ســام کردن/
کارکردن برای خدا /ضرورت والیت داشتن اســتغفار کردن /رفتار کودکانه داشتن در
برای پذیرفته شــدن اعمال /لزوم داشــتن برخورد با کودکان /یادگیری در هر شرایطی
محبت خدا

10

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

11

ســام کردن /خجالتزدگــی از مواجهه با
جنس مخالف /شــکرگزاری /لزوم توجه به
مسائل کوچک در زندگی /ضرورت مراقبت
از همسر /گفتن بسماهلل در آغاز کار

12

گردش در طبیعت /شــاد بــودن /برخورد
کودکانــه در مواجهه با کودکان /عطر زدن/
قرآن خواندن /ابراز محبت صریح و بیپرده
به همسر

شمارهصحنه

رمزگانهای دهگانه:

تمامی رمزگانهای دهگانه اکو در صحنههای اصلی و فرعی تشخیص داده شده است .در

این میان رمزگانهای لحن ،نظریه بیان و شناســایی دارای بیشترین فراوانیاند .رمزگان

ادراکــی نیز در رتبه بعــدی از نظر فراوانی قرار دارد و پــس از آن رمزگانهای انتقالی،
سبکشناختی ،ذوق و احساس و ناخودآگاه قرار دارند .همچنین رمزگانهای تصویری و
شمایلانگاشتی دارای کمترین فراوانی هستند.

در اینجا بهمنظور آشــنایی با فرایند تحلیل نشانهشناسی و نیز اعتباربخشی پژوهش،

جــدول تحلیل رمزگانی صحنه دوم از صحنههای اصلی فیلم ارائه میشــود .ارائه تمامی
صحنهها یا ذکر مصادیق دیگر ،موجب طوالنی شدن مقاله خواهد شد.
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جدول  :3تحلیل رمزگان اکوئی صحنهای از فیلم «طال و مس»
صحنه

78

موقعیت :حیاط خانه
شرح :اسباب کشی آقاسید و کمک حمید (دوست سید) /تیتراژ فیلم
زمان00:42 – 1:42 :

رمــزگان ادراکی :قاب تصویر ،فیلمبرداری ،زاویه دوربین و صدای محیط (آمبیانس) دالهايي هســتند با
مدلولِ حقیقتنمایی و واقعگرایی
رمزگان شناسایی :چادر و روسری بيانگر الگویی از حجاب؛ انگشتر عقیق نشاندهنده حاکمیت فرهنگ اسالمی
رمزگان انتقالی :خطوط بینظم و درهم ،دالِ تشویش و اضطراب
رمــزگان لحن :تعامل اعظم خانم با دیگــران بيانگر تنش ،ناراحتی و نامهربانی؛ تعامل حمید ،آقاســید و
زهرالسادات ،دالِ مهربانی و نرمی
رمزگان ذوق و احساس :رنگ زرد پشت سر حمید و آقاسید ،دالِ ناراحتی و تنش
رمزگان نظریه بیان (پیشنهاد مجازی) :پوشش چادر نشاندهنده عالقهمندی به چادر
(پیشنهاد مجازی) :واکنشهای حمید ،دالِ شوخ طبعی
رمزگانها (پیشنهاد مجازی) :آوردن چایی ،دالِ مهماننوازی و مهربانی کردن
(پیشنهاد مجازی) :خطاب همســر با عنوان آقا و سادات بيانگر احترام گذاشتن و عالقهمندی زن و شوهر
به یکدیگر
(پیشنهاد مجازی) :عنوان «سید» را به کار بردن ،دالِ جایگاه و اهمیت سید (اوالد پیغمبر) در اسالم
(پیشنهاد مجازی) :داشتن دغدغه سرما خوردن عاطفه نشاندهنده عالقهمندی به فرزند
(پیشنهاد مجازی) :ناراحتی اعظم خانم از اسبابکشی ،دالِ بیحوصلگی و بداخالقی وی
(پیشنهاد مجازی) :واکنش آقاسید به صدای موسیقی ترکی بيانگر ناراحت شدن
(پیشنهاد مجازی) :ناراحتی آقاسید از صدای موسیقی ،دالِ حرمت داشتن موسیقی
رمزگان سبکشناختی :شروع فیلم با تیتراژ و مجموعه صحنههای کوتاه و مهم بهمنظور معرفی شخصیتها
و فضای داستان دالهايي هستند با مدلول سبک درام

شخصیت بیدین /دیندار

فیلم «طال و مس» فاقد شــخصیت (های) بیدین (یا دارای ایمان و اعتقاد سست) است.

شــخصیتهای دیندار نیز در قالب رمزگانهای «مرد طلبه شهرستانی با ظاهری ساده و
آراسته با پوشش پیراهن یقه دیپلمات؛ دارای ریش و سبیل پیوسته ،کمپشت و مرتب و

برخوردار از تقوا» و «زن خانهدار شهرستانی با ظاهری ساده؛ دارای پوشش چادر؛ برخوردار
از حجب و حیا» بیان شده است .این شخصیتها «باورپذیر» بهنمایش درآمدهاند.
ابعاد پنجگانه دین

مقولهای از بعد اعتقادی دین در صحنههای بررسیشده 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 عالقهمندی به نماز ،صدقه دادن ،قرآن کریم،
زیارت ،امام رضا(ع) ،عالقه به پوشــش شال ،چادر ،روسری ،سبک معماری سنتی ایرانی ـ

اسالمی ،دلنگرانی برای همسر ،عالقهمندی و عشق زن و شوهر به یکدیگر ،عالقهمندی

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

بــه فرزند ،دلتنگی برای فرزند ،عالقهمندی به حوزه اخالق و دلتنگی فرزند برای مادر

اســت .همچنین مقوالت هویت دینی از بعد عاطفی شــامل عالقه برخی افراد جامعه به
طلبهها و روحانیون و عالقهمندی به خانواده است.

مقوالت اخالقی از بعد رفتاری دین نیز شامل دلجویی کردن ،گفتن انشاءاهلل ،استغفار

و توبه کردن ،مهماننوازی ،تواضع ،فروتنی و شکسته نفسی ،دلگرمی و امید دادن ،احترام

گذاشــتن به دیگران ،حفظ حرمت اســماء متبرکه ،عزت نفس داشتن ،پشیمانی از کار
اشــتباه ،مثبتاندیشی ،تفاهم زن و شوهر و آشــتی کردن ،دلنشینی و تأثیر کالم ،تقوا،

احترام گذاشتن به قرآن ،برنامهریزی کردن ،اطاعت از والدین ،حجب و حیای زنانه ،اجازه
گرفتن قبل از ورود ،عذرخواهی کردن ،طلب خیر برای دیگران ،سعه صدر داشتن ،تالش
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 ،شوخطبعی ،احترام

گذاشتن زن و شوهر به یکدیگر ،مهربانی با دیگران ،همسایهداری ،حجب و حیای مردانه
و توکل کردن بوده اســت .همچنین مقوالت احکامی از بعد رفتاری شــامل وضو گرفتن،
آموزش دادن به دیگران ،طلب حاللیت ،تالش برای ازدواج (خواســتگاری رفتن) ،پخش

صدای اذان ،هدیه دادن ،هدیه دادن به بیمار ،یادگیری در هر شــرایطی ،گفتن بســماهلل

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 ،سالم کردن ،انجام امور منزل و فرزندان توسط مرد خانه،

فرزندداری ،تربیت صحیح فرزندان (برخورد کودکانه با کودکان ،مسئولیتپذیر بار آوردن

کودکان ،آموزش حجب و حیا از کودکی ،کمک گرفتن از فرزندان در امور منزل ،آموزش
قرآن به کودکان ،بازی با کودکان) و تالش برای کسب روزی حالل است.

مقوالت بعد دانشی دین نیز شامل این موارد است :ضرورت حفظ ظاهر و مرتب بودن،

ضرورت خالص کردن کارها برای خدا ،ضرورت کارکردن برای خدا ،داشــتن والیت برای
پذیرفته شــدن اعمال ،لزوم داشــتن محبت خدا ،لزوم کسب روزی حالل ،ضرورت یااهلل

گفتن ،پیروی کردن از دستورات خداوند ،عمل کردن به دانستهها ،صبر و تحمل ،آموزش
حجب و حیا از کودکی ،حفظ حرمت اسماءمتبرکه ،ضرورت خوشاخالقی« ،حی» (ناظر و

بینا) دانستنِ خداوند ،عمل و اقدام به جای دعا کردن صرف ،صلوات فرستادن برای حل

شــدن مشــکل ،ضرورت احترام به بزرگتر ،ضرورت آشتی و تفاهم زن و شوهر ،خواندن
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قرآن (حمد و ســوره) برای فرد درگذشــته ،خواندن نماز اول وقت ،ضرورت حرفشنوی

کودکان از بزرگتر ،نقش برجســته مادر و زن در خانواده ،ضرورت راستگویی و پرهیز از
دروغگویی ،احترام به آداب و ســنتها ،مهربانی با دیگران ،ضرورت دعا کردن ،پرهیز از
ناشــکری و ضرورت شکرگزاری ،حرمت داشــتن موسیقی ،ضرورت ازدواج کردن و لزوم
مقابله با وسوســههای شــیطان ،جایگاه و اهمیت سید (اوالد پیغمبر) در اسالم ،ضرورت
رعایت حجب و حیا و جایگاه منحصر بهفرد فرزند دختر در اسالم .همچنين بعد پيامدي
دين در اين فيلم شامل مقوالت «گرهگشايي در رزق و روزي» و «اخالق عملي» است؛ اين
مقوالت پيامد «اعتقاد به خدا» و «داشتن محبت خداوند در دل» است.

آنچنان که مقوالت ابعاد مختلف دین نشــان میدهد بیشترین تمرکز از نظر تعداد

80

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

در اینجا یافتههای بهدســت آمده از نحوه خدمترســانیِ روایتگری و رمزگانهای فیلم

«طال و مس» به دین (مقوالت دینی) ارائه میشود؛ این یافتهها نحوه روایتگری دینی و
استفاده از رمزگان دینی را نشان میدهد .برای این منظور دو نمونه انتخاب شده است ـ

ارائه نمونههای بیشتر مطول شدن مقاله را بهدنبال خواهد داشت.

در صحنه هفتم از صحنههای اصلی وقتی آقاسید از نماز و ذکر گفتن برای گشایش

روزی فارغ میشود و دستهایش را بهسوی آسمان میبرد ،ناگهان توجهش به دار قالی

جلب میشــود؛ این رمزگانِ «نظریه بیان» از نوع «مجاز استداللی» ،مقوله (دانشی) دینی

«ضــرورت عمل و اقدام بهجای صرفاً دعــا کردن» را بیان میکند .در این صحنه رمزگان

ادراکی نشــانگر «بیم و امید» ،رمزگان انتقالی نشــانگر قدرتبخشی به سوژه (آقاسید)،
رمزگان شناســاییِ خواندن دعای سفارش شده امام باقر(ع) برای افزایش رزق و روزی در

سجده و سایر رمزگانهای نظریه بیان (پیشنهاد مجازی) نظیر دیدن پولها و تکان دادن
خدمت رسیدن به مقوله
ِ
سر که بیانگر شرایط بد مالی و داشتن خرجهای زیاد است ،در

دینیِ اشاره شده قرار دارند .همچنین موضوع این صحنه ،لحن «آرام /شورانگیز» و فضای

خدمت مقوله اشــاره شــده قرار دارد؛ چراکه این عناصر روایی براســاس
ِ
«مثبت» آن در

کارکرد و تعریفشــان ،ذهن مخاطب را برای رســیدن به مقوله مورد نظر طی رمزگان
مجاز استداللی آماده میکنند.

همچنین در صحنه آخر فیلم (صحنه نهم از صحنههای اصلی) مقوله «اخالق عملی»

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

طی رمزگان «ناخودآگاه» بیان میشــود .رمزگان ادراکی بیانگر «بیم و امید» اســت ،این
صحنه بهعلت ایجاد تردید ذهنی در مخاطب پیرامون اخالق 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 شکلدهی

مقوله فوقالذکر مؤثر هســتند .همچنین رمزگانهای مختلف نظریه بیان در صحنههای

قبل از صحنه آخر که نشــانگر فعالیت و کمک آقاســید در امور منزل و خانهداری است
در ایجاد مقوله اشــاره شــده نقش دارند .این در حالی است که موضوع صحنه چهارم از

صحنههای اصلی که آقاسید بهدنبال کتاب اخالق نظری است و موضوع صحنههای دهم
خدمت
ِ
و یازدهم از صحنههای فرعی که وی در امور منزل کمک میکند نیز در راستای

به بیان مقوله دینی مورد نظر بوده اســت .همچنین لحن «آرام» و فضای «مثبت» صحنه
آخر فیلم در شکلگیری این مقوله طی رمزگان ناخودآگاه مؤثر است.

نتیجهگیری

فیلم «طال و مس» همسو با مفهوم اسالم 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 ویژهای میان عالمان دینی و دینداران برخوردار است ،در فیلم

«طال 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 اسالمی از جمله موضوعات مهم اسالم و تشیع است که در این فیلم به آنها

پرداخته نشده است .عدم پرداخت این فیلم به بعد «اعتقادی» را نیز میتوان در راستای
سینمای دینی و پرهیز از عرفیسازی و تقدسزدایی که ویژگی دین سینمایی شده است
ارزیابــی کرد .در همین زمینه بیان برخی مقولههای عمیق دینی از طریق بعد «پیامدی»

در فیلم «طال و مس» نشاندهنده اهمیت فراوان این بعد در عرصه فیلمسازی دینی است.
آنچنان که گفته شــد ســینما با بافت اجتماعی خود پیوند دارد .فیلم «طال 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 دینمداری ایرانیان است .همچنین نحوه نمایش شخصیت
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«دینــدار» در این فیلم را میتوان برآمده از نگــرش غالب جامعه به افراد متدین ،دیندار

و مذهبی تلقی کرد .عالوه بر این ،مقولههای دینی ارائهشــده در فیلم مقولههایی 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 میتوان از یک طرف نتیجه دگرگونی مرجعیت این طبقه در نتیجه تحوالت

اجتماعــی دهه  70و از طرف دیگر منعکسکننــده و ارائهدهنده نقدی درون گفتمانی

(انتقاد از برخی رویکردهای روحانیت) دانست.

ال در خدمت روایت و رمزگان دینی
روایتگری و رمزگانهای فیلم «طال و مس» کام ً

قــرار دارد .این فیلم را میتوان نمونهای عالی بــرای خلق روایت و رمزگانهای دینی یا
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شــناخت چگونگی اســتفاده از عناصر روایی و رمزگانها برای خلق فیلمی دینی در نظر
گرفت .درباره شــاخصهای روایی و تحلیل رمزگانی فیلم «طال و مس» این نتایج حاصل
شده است :تکثر موضوع صحنهها ،استفاده توأمان از صحنههای کوتاه و بلند و حضور همه

رمزگانهــای دهگانــه در صحنههای مختلف فیلم «طال و مس» به ظرفیت باالی روایی و
نشانهشناختی این فیلم باز میگردد .استفاده بیشتر این فیلم از لحن آرام و فضای مثبت

نیز بیانگر آن است که لحن و فضای صحنهها در خدمت موضوع داستان است؛ مسئلهای
که از اصول اساسی روایتگری محسوب میشود .در همین راستا قرار داشتن فیلم در گونه

«درام» (گونهای با ویژگی کشــش داستانی بیشتر و مخاطبپسندتر بودن)« ،باورپذیری»

شخصیتها ،شخصیتپردازی «مستقیم» و «تقلیدی» به دور از ابهامهای نشانهشناختی و

بدون نیاز به دانش زمینهای مخاطبان را میتوان بیانگر تالش عوامل فیلم برای جذابیت

حداکثــری ،ارتقا بازیگردانی و کیفیت بــازی بازیگران و قابل فهم بودن فیلم برای عموم
مخاطبان دانست .حضور شخصیتهای «پیچیده» نیز بیانگر تقویت ابعاد روایی و افزایش

پیچیدگیهای روایتشناسانه است؛ چنین پیچیدگیهایی به جذابیت بیشتر ،جلب توجه

گستره بیشتری از مخاطبان و اثربخشی حداکثری کمک کند .در همین زمینه توجه فیلم
«طال و مس» به تیتراژ بیانگر بینش سینمایی باالی کارگردان است.

تکرار شدن رمزگانهای «لحن» و «نظریه بیان» در همه صحنههای فیلم «طال و مس»

به ماهیت این رمزگانها در نشانهشناســی اکو برمیگردد؛ بهگونهای که این دو رمزگان
در همه صحنههای فیلمهای داســتانی با حضور حداقل یک شــخصیت (کاراکتر) قابل
تشــخیصاند .همچنین استفاده زیاد از رمزگان «ادراکی» در صحنههای بررسیشده این

تحلیل روایت و نشانهشناسی سینمای دینی ...

فیلم بیانگر بینش باالی فیلمسازی و دانش نشانهشناختی کارگردان است ،چراکه دقتنظر

بــه عواملی نظیر «فیلمبرداری»« ،فیلمبرداری با کیفیت» و «موســیقی متن» مدلولهای
رمزگان ادراکی را در ذهن بهوجود میآورد و درک بهتری از سایر رمزگانها رقم میزند.

در همیــن زمینه رمزگان «سبکشــناختی» بهخوبی در صحنههای آغازین و پایانی قابل
تشــخیص اســت که نهتنها بیانگر ظرفیت زیباییشناختی فیلم «طال و مس» است ،بلکه

نشاندهنده استفاده صحیح از اصول روایتگری گونه درام است .همچنین استفاده اندک
از رمزگانهای «تصویری» و «شــمایل انگاشتی» را میتوان در راستای ضرورتهای روایی

و اقتضائات معناآفرینی در نظر گرفت.

تحلیــل رمزگانی فیلم «طال و مس» نشــان میدهد که رمــزگان «نظریه بیان» و نوع

«پیشــنهاد مجازی» آن نیز در نشانهشناســی اکو از اهمیت ویژهای برخوردار است ،چرا

که غالب مقوالت بهدســت آمده در ابعاد پنجگانه دین از این رمزگان بهدســت آمدهاند و
بیشترین فراوانی را میان رمزگانهای مختلف دارد .رمزگان «نظريه بيان» محصول نهایی
رمزگان اکو است و سایر رمزگان های ادراکی ،انتقالی ،لحن و ...در آن متجلی ميشود.
تکثر مدلولهای این رمزگان در این فیلم بر قوت بازیگردانی و کنشــگری شــخصیتها

تأکید دارد .همچنین تحلیل رمزگان «ناخودآگاه» فیلم «طال و مس» از شکلگیری مفاهیم
عمیق بهواســطه این رمزگان حکایت دارد و نشــاندهنده اهمیت فراوان آن در سیستم

نشانهشناســی اکو برای شکلدهی معنا در ذهن مخاطبان است .نتیجه مورد تأکید دیگر
از تحلیل فیلم «طال و مس» اینکه ارتباط رمزگانهای دهگانه با یکدیگر ریشه در ماهیت
سیســتماتیک و فرایندی نشانهشناسی اکو دارد؛ به این معنا که رمزگانهای مختلف در

یــک صحنه مشــخص و همچنین رمزگانهای مختلف در صحنههــای گوناگون فیلم با
یکدیگر ارتباط دارند و دالها و مدلولهای گوناگون را به ذهن مخاطب متبادر میسازند.
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