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سنخ شناسی گفتمان های 
سینمای دینی پس از انقالب 

اسالمی ایران

پس از انقالب اسالمی، یکی از حوزه هایی که در ساحت فرهنگی دچار تحول جّدی 
شد، نهاد سینما بود. سینما از آغاز انقالب  چونان ابزاری فرهنگی مورد توجه شایان بوده 
تا از آن به عنوان وســیله ای برای ترویج دین استفاده گردد. در این پژوهش با مطالعه 44 
نمونه از آثار سینمای دینی پس از انقالب با روش تحلیِل گفتمان و نشانه شناسی گفتمانی 
تالش شده است تا به این سؤاالت پاسخ داده شود که گفتمان های سینمای دینی پس از 
انقالب کدام اند و چه صورت بندی و زمینه مندی گفتمانی دارند. نتایج این مطالعه نشان 
می دهد پس از انقالب اسالمی متون سینمایی در گفتمان های پنج گانه ِی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس، شــهرگریزی و روســتاگرایی، فردیت خواهی، تســاُهل و تکثرگرایی و 
بازگشت جای می گیرند. این گفتمان ها به ترتیب سوژه مطلوب خود با عنوان سوژه قدسی 
انقالبی، مکان معنا، فردیت خواه، تساهل گرا و مؤمِن ُمصلِح ُمکلف را آفریده اند. نتایج این 
مطالعه همچنین مؤید آن اســت که  ستیز هاِی معنایی گفتمان دینداری تساهل و تکثرگرا 
و گفتمان فردیت خواهی با گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت، 
محسوس و هویدا است. همچنین بین گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس، شهرگریزی 

و روستاگرایی و بازگشت همپوشانی هایی از حیث دال های مشترک موجود است. 
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طرح موضوع
بررسی موشکافانه انقالب 1357 و جایگزینی نظام سیاسی جمهوری اسالمی به جای رژیم 
پهلوی نشان می دهد ایران تنها کشوری است که انقالبی سیاسی و اسالمی را با محوریت 
روحانیان پیش برده و تالش می کند تا جایگزینی برای سرمایه داری و مدرنیزاسیون عرضه 
کنــد. )خیابانــی، 2010: 34( کارویژه مقوله دین نیز در انقــالب آن اندازه حائز اهمیت 
اســت که انقالب پسوند اسالمی یافته اســت. از این منظر است که می توان به موقعیت 
استثنایی دین و شریعت در ساخت سیاسی و فرهنگی جامعه ایرانی نظر افکند. دین در 
زیســت جهان کنشگران در ســاحت زندگی روزمره و همچنین نظام و ارکان و شئون آن 
جایــگاه و موقعیتی ممتاز و ویــژه دارد. این موقعیت منحصربه فرد دین در جامعه ایرانی 

هم پدیده ای تاریخی و هم امری حادث است. 
تمایز اصلی انقالب اسالمی این بود که بر توسعه بعد معنوی و اخالقی جامعه تأکید 
مؤکد داشت. این انقالب وجوه مختلف داشته که در رأس آن اهداف ایمانی و فرهنگی و 
اسالمی قرار می گرفت. امام خمینی در این باره اشاره می کند »این انقالب سیاسی یا نیمه 
سیاسی نبود؛ بلکه تمام اسالمی بود«. )خمینی، 1379، ج 6: 17( در بحث ناظر به تعالیم 
اســالمی و کارویژه مذهبی انقالب، بنیان گذار انقالب اســالمی، انقالب را شرطی الزم و 
ضروری برای تحقق آرمان های الهی و وسیله ای برای نیل به مقاصد مکتبی و ایصال جامعه 
بشــری به تعالی انســانی تلقی می کرد. همچنین در کالم سیاست مداران دینی، رهبران 
و کارگزاران سیاســی و روحانیان و معلمان دینی بر اســالمیت نظام به صورت روزافزونی 
تأکید می شد. از این دیدگاه، انقالب، تحولی معناساز و انسان ساز بود که گفتمانی نوین و 
پرآوازه را به ارمغان آورده بود. گفتمان انقالب اسالمی، آبادانی دنیا را بدون آخرت سازی 
و تکوین سوژۀ مؤمِن ُمتعهِد انقالبی، عقیم می دانست. انقالب آنگاه موفق پنداشته می شد 
که از سطوح خرد تا کالن، اسالمی سازی شود و زیست جهان و سیستم به صورت یکپارچه، 

هماهنگ و همه جانبه به جامه دین و مذهب رسمی و شریعت مدار ُمَزین شود. 
از همین رو پس از انقالب اســالمی، قانون اساســی با محوریت اسالم بنا نهاده شد و 
نظام سیاسی ـ اجتماعی کشور براساس الگوی اسالمی تشکیل گردید. لذا دین محوریت 
و جایگاه باالتری به نسبت ادوار قبل و دوران پیش از انقالب پیدا کرد. در پِی این رخداد 
سیاسی، موجی از تالش ها برای دینی سازی و اسالمی کردن زمینه های اجتماعی، فرهنگی 
و هنری شــکل گرفت. به تبع ساخت سیاسی، ساخت فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش 
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تغییر و تحول قرار گرفت. در کشــوری که نظام سیاســی براساس دین و شریعت بنیان 
نهاده شده، بدیهی است که یکی از موضوعات حائز اهمیت در هنر و سینما، مقوله دین، 
دینداری و امر دینی باشــد. از همین رو یکی از حوزه هایی که در ساخت فرهنگی به طور 

کل و سراسری متحول شد و ساخت نهادی آن استحاله یافت؛ نهاد سینما بود. 
انقالب 1357، شرایط اولیه و پیامد های آن گونه جدیدی از سینما را در ایران پدید آورد 
و در تکوین هویت ملی اسالمی نقش اساسی در چارچوب صنعت فیلم و فرهنگ داشت. 
)نفیسی، 2012: 115( سینما از منظر روحانیان مسلمان شیعه، ابزاری شیطانی در دست 
سلسله پهلوی در راستای غربی سازی، پروژه تجدد، تخدیر افکار عمومی، فاسدسازی جامعه 
و اضمحالل ارزش های سنتی و دینی بود. از این منظر سینما و فیلم عمدتاً امری مذموم 
و فسادآفرین معرفی می شد که می بایست طرد شود یا کاماًل با قاموسی نوین از نو مشق 
شود. سینما در ابتدای انقالب مانند دیگر رسانه های دولتی و وابسته به دولت اسالمی متأثر 
از گفتمان غالب جامعه، قانون اساسی، اساسنامه های مصوب، مأموریت های ُمحوله، رابطه 
با نظام ارزشی هنجاری جامعه و تناسب ساختی با دیگر نهاد ها و تلقی عموم، یک رسانه 
دین محور شــناخته می شد. به بیان دیگر سینما از آغاز انقالب  مانند ابزاری فرهنگی مورد 
توجه شایان بوده تا از آن به عنوان وسیله ای برای ترویج دین استفاده گردد و از همین رو 
ســازمان هایی نظیر بنیاد فارابی و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی مأموریت یافتند 
تا کارکرد های مورد نظر دین را در ساحت سینمایی تحقق بخشند. )علم الهدی، 1390( 
می دانیم ســینمای ایران به رغم تکثر عوامــل و عناصر و مجاری تولیدی ذیل دولت 
جمهوری اسالمی معنا پیدا می کند. به لحاظ رابطه سینما و دولت )ساخت قدرت( باید اشاره 
کرد که به طور کل رسانه های جمعی در ایران کمتر خصوصی بوده و زیر نظر سازمان ها و 
نهاد های عالی کشور اداره شده و رسانه ای جهت تبلیغ ارزش های حاکم قلمداد می شود. 
این رســانه ها باید براســاس متن و نص قانون اساسی و قوانین دولتی در خدمت تشریح، 
اشاعه و تبلیغ فرهنگ اسالمی و دینی باشند )خیابانی، 2010: 142( تاحدی که می توان 
گفت در سه دهه اخیر دل مشغولی مسئوالن دولتی و سیاست گذاران فرهنگی و سینمایی 
این بوده که تولیدات ســینمایی چه میزان با مقوله دین آمیخته و عجین اســت. متولی 
رسانه سینما در جمهوری اسالمی، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 
که هر فیلم ســینمایی باید از معاونت های مجزا، مجوز و پروانه ســاخت، مجوز فیلم نامه 
و اکــران )پخش عمومی( دریافت کند. از همین رو اســت کــه فیلم برای نمایش و حتی 
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جذب حمایت باید با اصول و قواعد کالن و خرد نظام فرهنگی ـ سیاسی و گفتمانی نظام 
جمهوری اسالمی مطابقت و همنوایی داشته باشد تا عرصه سخنگویی پیدا کند. فیلم ها 
و تولیدات فرهنگی همچنین تابع نظام های نظارتی و کنترلی بوده و در صورت همنوایی 
مورد تشــویق و تحسین و در صورت تخطی از قواعد و هنجار های رسمی و قانونی مورد 

تعقیب و مجازات قرار می گیرند. 
پرداختــن به دیــن، مذهب، عناصر و اجزای آن، اشــخاص دینی و مذهبی و هویت 
دینی در ســینمای پس از انقالب منبعــث از تحوالت اجتماعی، فرهنگی و گفتمان های 
سیاســی، شرایط متغیر و پر فراز و نشــیبی داشته است؛ به عبارت دیگر بر این اساس که 
کدام گفتمان سیاسی و کدام قرائت و تفسیر از دین و کدام از تلقی از کارکرد آن و نسبت 
دین و جامعه معاصر، هژمون و دارای تفوق باشد، پرداختن به سینمای دینی و به طور کل 
سیاســت گذاری های ناظر به آن، متفاوت، متحول و سیال بوده است. بدین دلیل است که 
گفتمان های سیاســی فرهنگی بعد از انقالب نظیر گفتمان انقالبی و ارزشی دهه شصت 
و در ادامه گفتمان هایی نظیر ســازندگی، اصالحات و سپس اصول گرایی و عدالت محور، 
ُخرد گفتمان های ســینمایی معناگرای متفاوتــی را در بطن خود تکوین و نضج دادند و 
ســینمای دینی را تحت عناوین مختلفی مورد اهتمام قرار دادند1. با بیان مفروضات فوق 
و تفاسیر یادشده می توان گفت در این مطالعه بر آنیم تا از خالل شناسایی گفتمان های 
سینمای دینی پس از انقالب به این پرسش کالن پاسخ دهیم که مقوله دین و باألخص 
ســوژه دینی در گفتمان های ســینمای دینی چگونه تعُین یافته و مفصل بندی شده اند؛ 

بنابراین پرسش های اصلی این مطالعه )به ترتیب( چنین است: 
ـ گفتمان های سینمای دینی پس از انقالب کدام اند؟

ـ هر کدام از این گفتمان ها چه چیستی و هستی زمینه مندی دارند؟
ـ مناسبات هر یک از این گفتمان ها با یکدیگر چیست؟

ما معتقدیم فیلم ها برون از دایره های چندگانه و مغناطیس قدرت خلق نمی شوند بلکه 
به مثابه یک برونداد گفتمانی، به واسطه رمزگان فنی و روایی و در توده درهم پیچیده زبان، 
ایدئولوژی و قدرت حادث می شوند. ما گفتمان های سینمای دینی را ذیل کالن گفتمان 
سیاســی و اجتماعی نظام جمهوری اســالمی مطالعه و واکاوی خواهیم کرد تا منازعات 

معنایی احتمالی گفتمانی در ساحت سینمای دینی پس از انقالب را واکاوی کنیم. 

1. سینمای دینی، اسالمی، اخالقی، متعهد، استعالیی، آرمان گرا، ماورایی و معناگرا. 
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پیشینه مطالعه
در یک منظر کلی مطالعات پیشــینی حوزه ســینمای دینی در ایران را می توان براساس 

رویکرد، روش و موضوع به این دسته ها تقسیم کرد: 
گروهی از محققان که ســهم زیادی از تحقیقات و مطالعات حوزه مذکور را شــکل 
داده اند به مطالعات بازنمایی پرداخته اند. این مطالعات شــامل بازنمایی دین و اجزاء آن، 
روحانیت، تصوف، عرفان نوظهور، آخرالزمان و گفتمان های سینمای دینی می شود. برای 
نمونه حســینی پاکدهی و همکاران )1396( در مطالعه شــان با عنوان »بازنمایی دین در 
سینمای پس از انقالب؛ رابطه با زمینه های اجتماعی و دیِن رسانه ای شده« اهمیت ویژه 
ابعاد »رفتاری« و »دانشــی« دین، عمیق تر شدن دغدغه های سینمای دینی در سال های 
پس از دهه شصت، سیاسی نبودن فیلم های بررسی شده دهه هشتاد را نتیجه می گیرند. 
همچنیــن میرزایی و همکاران )1394( در مطالعات بازنمایی نشــان می دهند که ابعاد 
مناســکی و اعتقادی بیشــترین و بعد  شناختی کمترین ســهم را از مقوالت دینی فیلم 
داشته اند. بخشی و ایازی )1394( معتقدند بُعد درون فردی دین )تجربیات، احساسات و 
خصلت های دینی( کمترین تجلی را در فیلم نامه های ارسالی داشته و ابعاد تجسم یافته از 
دین مانند تجلیات مادی، ابژه های دینی و رفتاری مناســکی دین )با تأکید بر عزاداری ها 
و عبادات دینی( بیشــترین حضور را دارا بوده اســت. مطالعــه افالکی )1395(، ماهانی 
)1391( و شریعتی و شالچی )1388( را نیز می توان در این دسته بندی قرار داد که بعضاً 

به بازنمایی اخالق یا امر اخالقی در سینمای ایران پرداخته اند. 
هاشــمی و فرخی )1394( در مطالعه در ارتباط با بازنمایی نگرش به روحانیت نشان 
می دهنــد که نگرش مردم درباره روحانیت در فیلم های مذکور را می توان به ســه گونه 
نگرش مثبت )نگرش مثبت آمیخته با تقدس، نگرش مثبت همراه با احترام، نگرش مثبت 
همراه با اعتماد، نگرش مثبت کورکورانه و مقلدانه، نگرش مثبت منفعت طلبانه و ابزاری(، 
نگرش منفی )نگرش منفی به اســتفاده ابزاری از جایگاه روحانیت، نگرش منفی آمیخته 
با ترس، نگرش منفی همراه با تحقیر و تمســخر، تصورات قالبی منفی( و عناصر مرتبط 
با تغییر نگرش درباره روحانیت )اقناع، ناهماهنگی شــناختی( تقسیم و طبقه بندی کرد. 
نادری و همکاران )1393( در تحلیل فیلم »طال و مس« که به بازنمایی روحانیت در سینما 
می پردازد معتقدند روحانی فیلم مذکور چنان در متن مســائل و امور انضمامی است که 
ســیر گذار از عرفان و اخالق نظری به عملی را طی کرده و این در تقابل نگاه حاشــیه ای 
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ربانی و گوشه نشــینی دین داران و باألخص روحانیان است که کاری به هیچ چیز نداشته 
و به تعبیر بهتر در سیاست دخالت نمی کنند. عموری )1392( در همین زمینه با تحلیل 
ســه نمونه سینمای دینی نشــان می دهد در این فیلم ها روحانی تالش می کند که نقش 
ســنتی خود را به عنوان جامعه مدنی بازسازی کند. ایشان همچنین اضافه می کند آنچه 

از یافته  ها حاصل می شود حاکی از بازگشت روحانی به مردم است. 
تولی )1392( سه باور هجرت و سفر، همراه بودن با استاد و پیر راه، خلوت و دوری 
گزینی از جامعه را به عنوان نقطه مشــترک و هســته مرکزی تصویر تصوف در سینمای 
معناگرای ایران برجسته می سازد. عالمی )1392( معتقد است در عرفان شرقی )با تکیه 
بر بوداییســم( کمال گرایی و توجه به ماورا، ارزش محســوب می شود. اما در غرب، نگاه 
ابزاری به معنویت مطرح است. راودراد و همکاران )1391( معتقدند فیلم »کتاِب قانون« 
به نوعی دارای گفتمان چندصدایی اســت. گفتمان مســلط بازنمایی شــده در این فیلم، 
گفتمان دینی عامیانه اســت. در این گفتمان، عمل به ظواهر دین و نیز داشــتن ظاهری 
دینی اهمیتی اساسی دارد و برای ارزیابی میزان دینی بودن افراد باطن ایشان مورد توجه 
قرار نمی گیرد و تنها به پوســته و ظاهر دین دل خوش داشــته اند و این سبک دینداری 
در ســطح اجتماعی ترویج می شــود. راودراد و سلیمانی )1391( در مطالعه خود به این 
جمع بندی رسیدند که گفتمان فیلم »زیر نور ماه« دینداری را عامل اساسی برای جامعه 
گرفتار مدرنیته می داند. فیلم همچنین تجربه دینی را نه در گریز از شهر و مظاهر تمدن، 
بلکه مستلزم حضور و فعالیت در جامعه و تالش برای بهبودی آن می داند. مرشدی  زاد و 
همکاران )1391( نشان می دهند که فیلم های دهه شصت، هویت دینی سنتی را بازتابانده 
که سوژه های آن عمدتاً ظاهرگرا )دینداری سنتی( هستند؛ اما در دهه هفتاد رابطه سوژه ها 
با خدا مســتقیم و بالواسطه شده و هویت دینی از نوع بازاندیشانه، خردورزانه، انتقادی و 
ذوق گرایانه می شــود و مقوله های اخالق محوری، آزاداندیشی و معرفت اندیشی به صورت 
ملموســی برجسته می شــود. همچنین در دهه هشــتاد مجدداً رابطه فرد دیندار و خدا 
مستقیماً انعکاس یافته و هویت، تلفیقی از هویت دینی سنتی و بازاندیشانه است. مطالعه 
رحیم زاده و میرفخرایی )1391( نشــان می دهد بیشترین ارزش اخالقی بازنمایی شده در 
فیلم ها ارزش تعاون و محبت و یاریگری اســت و در زمینه سایر ارزش ها همچون ادب و 
احتــرام، صداقت، ارتباط با خدا و حجب و حیا گرایش های کمتری در بین فیلم ها دیده 
می شــود. سلیمانی )1388( نیز در پایان نامه خود به »بازنمایی گفتمان های تجربه دینی 



109

در سینمای ایران پس از انقالب اسالمی« پرداخته و سه گفتمان روشنفکری، روشنفکری 
دینی و ســنت اسالمی را در سینمای ایران شناسایی می کند. از مطالعات با اهمیت این 
حوزه می توان همچنین به پژوهش محمد نجار )1390( با عنوان »بررسی ارزش های دینی 
در سینمای ایران؛ تحلیل بینامتنی سینمای دینی در ایران« و مطالعه موحدی و حیدری 

)1390( )بازنمایی دین( اشاره کرد. 
گروهی دیگر از محققان به نشانه شناســی نســبت دین و سینما، نماد های مذهبی و 
دفــاع مقدس از خالل تحلیل یک یا مجموعــه ای از فیلم ها در ادوار خاصی پرداخته اند. 
سرفراز )1395( معتقد است دین به عنوان یک نظام نشانه ای مبتنی بر شبکه ای از روابط 
نشــانه ها، الیه های نشانه ای یا رمزگان تودرتو برای قالب بندی و ساخت پیام دینی است. 
سینما نیز نظامی از امکانات برای تولید پیام سینمایی است. )درحقیقت متن فیلمیک یا 
ســینمایی محل ظهور و بروز مناســبات دیالوژیک میان دین و فرهنگ است( وی بر این 
امر تأکید دارد که واکاوی پدیده ها و عناصر یک فرهنگ به صورت به هم پیوسته یا توأمان 
بر تجربه آنها به شــکل متغیر های مجزا از هم ترجیح دارد. ســلطانی و بنایی )1393( به 
نشانه شناســی گفتمانی فیلم »اخراجی ها« پرداخته و بهشــتی )1392( بر این باور است 
که ســینمای ایران تصویر نامطلوبی از نماد های مذهبی و شخصیت های دارای نماد های 
مذهبی ارائه می کنند و کارگردانان متعهد نیز فیلم هایی از لحاظ ساختار سینمایی ضعیف 
تولید کرده اند. در همین حوزه خرم دل )1390( به مطالعه »دین در سینمای دفاع مقدس؛ 
بررسی سینمای ابراهیم حاتمی کیا و رسول مالقلی پور« پرداخته و معتقد است سینمای 
دفاع مقدس، به عنوان مهم ترین تجلی فرهنگیـ  هنری همسو با گفتمان انقالب اسالمی، 
بیشترین قرابت را با فرهنگ پس از انقالب داشته و در غالب این فیلم ها، دین و ارزش های 
دینی در اشکال مختلف،  تصویر شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد روند کاهش 
بازنمایی مضامین دینی در آثار حاتمی کیا که در دهه شصت شروع شده، با وجود وقفه ای 

در فیلم های »به نام پدر« و »آژانس شیشه ای« همچنان ادامه پیدا می کند. 
گروهی دیگر از محققان به بررســی نسبت سیاست و دین و الگو های سیاست گذاری 
فرهنگی، اخالق اســالمی در ســینما، تعهد در رسانه و چیستی سینمای دینی، باید ها و 
نباید ها و الزامات این سینما و محدودیت های آن پرداخته اند. در این حوزه مطالعه فقیهی 
)1395( نشان می دهد شرط اصلی در تحقق سینمای دینی و در پی آن سینمای انقالب 
اسالمی، یافتن فرم و ساختاری بیانی برخاسته از اندیشه اسالمی و حکمت اسالمی متجلی 
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شــده در انقالب اسالمی ایران اســت که این فرم نه اینکه ظرفی برای ارائه محتوا باشد 
بلکه عینیت محتوا و نمود تجســم یافته آن اســت. سینمای تراز انقالب اسالمی از لحاظ 
محتوایی باید موافق با اســالم، تشیع، ایران و انقالب باشد. سینمای تراز انقالب اسالمی 
همچنین دارای فرم برخاسته از اندیشه اسالم و تشیع و ایرانیت و انقالبی گری است. مطالعه 
پیرحیاتی )1392( به سینمای آرمان گرا و پیدایش جنبش هنری سینمایی آرمان گرا در 
دهه شصت متأثر از تغییرات به وجود آمده پرداخته است. خلیل زاده و صادق پور )1391( 
بررسی قابلیت های دینی در عرصه هنر سینما را مطالعه کرده و اشاره می کنند سینمای 
دینی یا معناگرا در اینجا بر سینمایی اطالق شده که مخاطب را به استعال و تعالی نفس 
فرامی خواند و از طریق اقتباس های دینی گاه به شکل مستقیم و گاه به گونه ای غیرمستقیم 
بیننــده را به معنویت پیوند می دهد. از مطالعات با اهمیت دیگر در این حوزه می توان به 

پژوهش نوروزنژاد )1389( و نوباوه )1388( اشاره کرد. 
همچنین کرمی و ساروخانی )1393( رسولی و آبادی )1390( به رابطه دین، دینداری و 
سبک زندگی بازنمایی شده در رسانه پرداخته و نشان می دهند ظواهر اسالمی بازنمایی شده 
در فیلم های )دهه هشــتاد( نظیر طال و مس و مارمولــک یا واکنش پنجم، مثبت جلوه 
داده نشــده بلکه نشــانه تمسخر و تحقیر اســت و تعصب در سبک زندگی سنتی تصویر 
شــده است. در فیلم های سینمایی دهه هشتاد، سبک زندگی دینی که با فرهنگ ایرانی 
و اســالمی تناسب داشته باشــد به مخاطبین ارائه نشده است و مؤلفه های سبک زندگی 
غیردینی و غیرارزشی به نمایش درآمده و ترویج شده است. این مطالعه همچنین می افزاید 
سبک زندگی سنتی در این آثار عمدتاً مورد تقبیح و تمسخر قرار می گیرد و افراد و اقشار 
مذهبی به مثابه افراد متعصب، سنتی، پرخاشگر و متعلق به گذشته نشان داده می شوند. 
مطالعه رســتگار خالد و کاوه )1391( نیز نشان می دهد عمده آثار این دهه اهتمامی به 
نمایش دینداری و ارزش امر دینی نداشــته و حضور سبک زندگی غربی به مثابه دیگری 

سبک زندگی ایرانی و اسالمی، در سینمای دهه هشتاد حضور پررنگی است. 
احمدی )1395( به نســبت سینمای دینی و عرفی شدن پرداخته و معتقد است در 
جریان سینمای امروزین ایران، خواسته و ناخواسته )نادانسته( مسیر و جریان عرفی شدن 

حتی در سینمایی که ادعای دینی بودن دارد؛ طی می شود. 
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چارچوب مفهومی
گفتمان به نقش زبان بر ذهنیت و کنش های سوژه های انسانی در جامعه می پردازد، زبان 
نه تنها یک وســیله ارتباطی میان انسان هاســت بلکه یک عمل اجتماعی نیز هست. زبان 
با آنکه خود برســاخته جامعه است، بر ســاختار های اجتماعی تأثیر انکارناشدنی دارد و 
منعکس کننده و ســازنده فرآیند ها و تعامالت اجتماعی است. گفتمان ها نه تنها مربوط به 
چیزهایی اســت که می تواند گفته یا درباره اش فکر شــود، بلکه درباره این نیز هست که 
چه کســی، در چه زمانی و با چه آمریتی می تواند صحبت کند. از این رو گفتمان عبارت 
اســت از کاربرد زبان در رابطه با صورت بندی های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبانی که 
بازتاب دهنده نظم اجتماعی اســت و درعین حــال به نظم اجتماعی و کنش متقابل افراد 

جامعه شکل می دهد. )فرکالف، 1379: 119( 
گفتمان و فیلم: گفتمان ها در نگرش ها و کردار هایی ظاهر می شوند که در درون و در 
خالل گروه ها و نهاد  های یک جامعه در جریان اند. کارکرد گفتمان ها در چیزی که نباید 
فکر شود و انجام گیرد، تعین می یابد؛ بنابراین هر سوژه یک برساخت گفتمانی است. آنچه 
ما هویت می نامیم به وســیله گفتمان هایی فراهم می شود که قسمتی از شکل بندی  های 
گفتمانی بزرگ تر اســت. از طریق رخداد گفتمان ها در بافتی از فعل وانفعاالت تاریخی و 
عوامل پیچیده است که شکل بندی  های گفتمانی یعنی معانی، کردار های اجتماعی، روابط 
قدرت و اشــکال ســوژه بودگی تولید، تثبیت و دگرگون می شود. واقعیت از این منظر از 
رهگذر زبان، ایدئولوژی و قدرت برســاخته می شــود. این برساخت گفتمانی در ارتباط با 
ساختار های مادی یا اجتماعی، روابط اجتماعی و پراکتیس های گفتمانی ایجاد می شود؛ 
بنابراین مفهوم قدرت در کانون برساخت گرایی قرار دارد. )بُر، 1395: 284-263( با اتخاذ 
رهیافت مذکور می توان گفت سینما به مثابه گفتمانی خرد درون گفتمان های کالن قدرت 
می تواند سوژه بهنجار دینی را تکوین و برساخت سازد. این سوژه مبتنی بر روایت برساخته 
شــده در خود فیلم و تفســیر و خوانش آن توسط مفسران در تعامل متن و مخاطبان با 
جهان فیلم برســاخته می شود. عوامل تأثیرگذار در ســاخت معنا شامل نقش های زبان، 
فرهنگ و جامعه، دســتور زبان و کاربرد های زبان اســت. )بشیر، 1395: 42( واقعیت1 و 
واقعیــت فیلمی2 دو مقوله مجزا از یکدیگرند. )جانســتن، 1386: 223( در این دوگانه، 

1. Realaity
2 - Reelaity
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فیلم برساختی خاص و ویژه از واقعیت را رقم زده که به زبان فیلم صورت بندی می شود. 
دین به عنوان احســاس اعتقاد به قوای الهوتی و ماورای طبیعی و رعایت یک سلسله 
قواعد اخالقی در زمینه ارتباط با خود، سایر بندگان خدا و انجام مناسک عبادی در جهت 
کســب تقرب به خالق و جلب رضایت او به منظور تعالی روح تعریف می شــود. )کتابی و 
دیگران، 1383: 176-175( دین مجموعه ای اســت از عقاید و قوانین و مقرراتی که هم 
به اصول فکری بشر نظر دارد و هم درباره اصول گرایشی او سخن می گوید و هم اخالق 
و شئون زندگی او را تحت پوشش قرار می دهد. )اسدی شیاده، 1390( پیتر برگر معتقد 
اســت دین کوشش جسورانه ای است برای آنکه سراسر گیتی برای انسان معنی دار شود. 
)همیلتون، 273: 1387( به عقیده وی دین، نظم اجتماعی را مشــروع می کند و مفاهیم 
دینی جهان را با یک رشته فرایند های خاصی یا به تعبیر برگر ساختار موجه نمایی اعتبارشان 
را حفظ و تحکیم می کنند. الکمن نیز بر نقش دین در ساخت معنا تأکید دارد. به عقیده 

وی دین، دوشادوش زندگی اجتماعی حرکت می کند. 
ســینمای دینی: در حوزه تعریف سینمای دینی مسئله اساسی و معضل پابرجا، عدم 
وجود چارچوب مشخص در تعاریف و مصادیق متضاد و تعاریف نامشخص و غیرجامع است 
که از دین، سینما و سینمای دینی و غایت آن ارائه شده است. در تعریف سینمای دینی 
گفته شده، سینمای مذکور سینمایی است که حس خداجویی را در مخاطب تقویت کند. 
)مدرســی، 1380؛ به نقل از کشــانی، 1383: 119( اثر دینی حتی نباید به میزان اندکی 
واجد و مبلغ اصول غیرشرعی و غیرعقیدتی و غیراخالقی باشد و حتی اگر ذره ای از این 
مؤلفه ها دور شود یا آن را زیر پا بگذارد، نمی توان توجیهی برای دینی بودنش تصور کرد. 
فیلم دینی باید به افزایش اطالعات جامعه نسبت به مقوله دین کمک کند و مبلغ ارزش های 
دینی و مشوق انسان در حرکت به سوی دیانت باشد و باید دانست همگی این مشخصه ها 
از دل متن و تنها اثر دینی قابل کشف و بازیابی است. سازنده هنر و سینمای دینی خود 
باید دیندار باشــد زیرا سخن که از دل برآید الجرم بر دل نشیند. وظیفه سینمای دینی 
آن است که مقدسات را تحقق پذیر جلوه دهد و ما در زندگی روزمره بتوانیم به عنوان الگو 
از آن اســتفاده کنیم. )مدرسی، 1380؛ به نقل از کشانی، 1383: 19( فیلم دینی فیلمی 
است که بتواند بشر غرق شده در روزمرگی و غافل را بلرزاند، از موقعیتش به او خبر دهد 
و بتواند تلنگری بزند. در باب تبارشناسی معنا و مفهوم و جعل عنوان سینمای دینی باید 

در مطالعه ای دیگر به صورت مفصل به بحث، پژوهش و واکاوی نشست. 
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روش مطالعه
این پژوهش برای پاسخ به سؤاالت مذکور و تعقیب اهداف مطالعه، روش تحلیل گفتمان1 
و نشانه شناسی گفتمانی را در سطوح مختلف برمی گزیند. به بیان دیگر برای تحلیل متن 
)زبانــی( از روش فرکالف و برای تحلیل متون تصویری از روش نشانه شناســی گفتمانی 
اســتفاده خواهیم کرد. در تحلیل های نشانه شناختی و گفتمانی هدف محقق نشان دادن 
این موضوع است که چگونه زبان سینمایی و فیلم به قدرت و ایدئولوژی گره می خورد و 

یک فیلم چگونه در جهت بازتولید و تجلی قدرت و روابط قدرت عمل می کند. 
سطوح تحلیل گفتمان از منظر نورمن فرکالف: تحلیل انتقادی در بررسی پدیده های 
زمانی و اعمال گفتمانی به فرآیند های ایدئولوژیک در گفتمان، روابط بین زبان و قدرت، 
ایدئولوژی، سلطه و نابرابری در گفتمان توجه کرده و عناصر زبانی و غیرزبانی را به همراه 
دانش زمینه ای کنشگران هدف و موضوع مطالعه خود قرار می دهد. )فرکالف، 1379: 20( 
در میان انواع رهیافت های گوناگون به تحلیل گفتمان انتقادی، رهیافت فرکالف به دلیل 
نظام مند بودن آن در اســتفاده از ابزار های نظری و روشی بیش از بقیه توجه شده است. 
فرکالف از مدلی ســه بعدی برای تحلیل اســتفاده می کند که شامل سه مرحله توصیف، 
تفسیر و تبیین است. در مرحله توصیف و برای تحلیل متن باید به عناصر غایب و حاضر 
در متن یعنی محتوای صریح و ضمنی آن از یک سو پرداخت و از سوی دیگر باید به تار 
و پود2 متن توجه داشت. تفسیر ها ترکیبی از محتویات خود متن و ذهنیت مفسر است و 
مقصود از ذهنیت مفسر »دانش زمینه ای« است که مفسر در تفسیر متن به کار می گیرد. 
هدف از مرحله تبیین، توصیف گفتمان به عنوان بخشــی از یک فرآیند اجتماعی اســت. 
تبییــن گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی توصیف می کند و نشــان می دهد که چگونه 

ساختار های اجتماعی، گفتمان را تعین می بخشند. 
نشانه شناسی گفتمانی: در این چارچوب کرس و ون لییون قصد دارند حدود تحلیل 
گفتمــان انتقادی را فراتر برده و تمرکز آن را صرفــاً از روی متون زبانی بردارند و وجوه 
چندگانه نشانه ها را بررسی نمایند. می توان گفت مطالعات ترکیبی چندگانه، وجه تحلیل 
گفتمان انتقادی را در خود دارد و سویه هایی فراتر از آن را نیز در خود پرورش می دهد و 
به طور خاص وجه بصری در کانون این تحلیل قرار دارد و بر پایه نشانه شناسی اجتماعی 

1. Discourse Analysis
2. Texture

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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و دستور تحلیل بصری1 تنظیم شده است این مجموعه و به طور خاص تکنیک های تحلیل 
کرس و ون لیوون جعبه ابزاری کاربردی جهت تحلیل های بصری انتقادی تجربی در اختیار 
پژوهشــگران قرار می دهد. )وانگ، 2014: 266-264( به باور نشانه شناســان گفتمانی، 
وجه تکنولوژیک به فناوری های به کار گرفته شــده در ساخت تصاویر، شکل، معنا و تأثیر 
آنهــا می پردازد. وجه ترکیب مدار بر این امر تأکید دارد که هر تصویر، تعدادی مؤلفه های 
شکلی و فرمی دارد که کرس و ون لیوون از آن با عنوان »فرانقش متنی« نام می برند. اغلب 
گفته می شود در تأثیر یک تصویر مهم ترین وجه ترکیب بندی آن است. )رز، 1394: 59( 
ترکیب بندی می تواند معانی بازنمودی و گذرای تصویر را به سه شیوه به هم پیوسته ارزش 
اطالعاتی، برجستگی و قاب بندی به یکدیگر مرتبط سازد. محل قرارگیری عناصر موجود 
در تصویر باعث شده تا هر یک از عناصر با توجه به محل آن دارای ارزش اطالعاتی خاصی 
باشــند. برجستگی به پیش زمینه و پس زمینه و اندازه ها و کنتراست های متفاوت ارتباط 
دارد که باعث جلب نظر می شــود و قاب بندی هم به خط ها و بردارهایی اشاره داشته که 
می تواند عناصر درون تصویر را به یکدیگر مرتبط سازد یا از هم جدا کند. )کرس و لیوون، 
1395: 245( مؤلفه های ترکیب، به عناصری شــامل رنگ، نور، صحنه پردازی )قاب باز یا 
بســته(، زاویه دید، فاصله، محتوا، ســامان دهی فضایی )آرایش یا ترکیب بندی فضایی( و 
پرســپکتیو قابل تقسیم است. برای نمونه اگر پرسپکتیو تصویر، بینندگان را در موقعیتی 
قرار دهد که آنها از باال نگاه کنند فرض بر این اســت که بر موضوع تصویر، نوعی قدرت 
دارند و اگر از پایین نگاه کنند آنگاه از جهاتی در موقعیت پایین دســتی قرار دارند و اگر 
زاویه مستقیم و یکسان باشد رابطه از نوع برابری است. فاصله و کلوزآپ نیز دال بر رابطه 
مبتنی بر صمیمیت میان تصویر و تماشاگر است )رز، 1394: 96( زاویه دید نیز می تواند 
نشــان از بیگانگی، فاصله و جدایی باشد یا همذات پنداری را در موقعیت نمای نقطه نظر 

فراهم سازد. 
جامعه و نمونه مطالعه: جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه فیلم های ســینمایی 
پس از انقالب اســت که به صورت مصرح یا مضمر و از حیث هدف یا شخصیت پردازی و 
پرداخت فرمیک به ســینمای دینی متعلق باشــند. در واقع فیلم هایی که از حیث فرم و 
محتوا و موضوع، مضمون و موضع دینی داشته باشند، در زمره جامعه آماری این مطالعه 
قرار می گیرند. بنا بر مستندات زاهدی )1384( از ابتدای انقالب تا اواسط دهه هشتاد در 

1. Visual Grammar
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ســینمای ایران صد و پنجاه فیلم در حوزه سینمای دینی قرار می گیرند. در این مطالعه 
معیار برای تمییز و انتخاب فیلم ها در وهله نخست سوژه و قهرمان فیلم و سپس مضامین 
محوری فیلم بود. لذا فیلم هایی که ســوژه در آن قســمی از درگیری با امر دینی را دارد 
می تواند به عنوان نمونه مطالعه برگزیده شــود. از این منظر معیار انتخاب جامعه و نمونه 
مطالعه صرفاً دیندار بودن سوژه بازنمایی شده در )آغاز( فیلم نیست. چون برخی سوژه ها 
در ابتدا نســبتی با امر دینی نداشــته و رخداد ها و ماجرا های روایی است که در نهایت او 
را به سمت باورها و عالئق دینی و مذهبی سوق می دهد. همچنین مضمون ها یا رخداد ها 
می تواند سویه ضد یا غیر دینی داشته باشد، اما مسئله آن است که گفتمان سینمای دینی 
در نهایت برای ســوژه نوعی درگیری با امر متافیزیکی را رقم می زند و گرایش الهیاتی و 

تمایل به هدایت دینی پیدا می کند. 
نمونه گیری در پژوهش کیفی از نوع هدفمند1 اســت. از بین اشــکال انتخاب نمونه 
هدفمند این مطالعه بر انتخاب شــیوه حداکثر تنوع مبتنی اســت. در این مطالعه پس از 
احصای فهرستی از فیلم های ســینمای دینی سینمای ایران، خالصه و مضامین فیلم ها 
مطالعه شــد و اهمیت این آثار، ماندگاری و جریان سازی شان بررسی گردید. سپس این 
فهرســت به متخصصان و صاحب نظران ســینمایی ارائه گردید و از آنها درخواست شد تا 
مهم ترین فیلم های ســینمایی دینی ایران پس از انقالب اسالمی را به همراه فیلم سازان 
منتخب این حوزه ذکر و مرقوم نمایند. این مســیر از خالل تماس های مستقیم حضوری 
و ارتباطات مجازی )ایمیل( محقق گردید. مبتنی بر مکاتبات مفصل در نهایت یک نمونه 
44تایــی انتخاب گردید که ســال تولید و نمایش آن بــازه زمانی 1361 تا 1394 را در 
برمی گیرد. از حیث )حصول( اعتبار کیفی تالش می شود تا روایت فیلم با ذکر جزئیات و 
به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و در هر مرحله توضیحات جزئی ارائه گردد. همچنین 
تفاسیر متون باید برای خواننده توجیه کننده باشد. افزون بر این معیارهایی از جمله تمرکز 
و تأکید بر وضوح توضیحات و تکنیک هــای مورد استفاده، ارائه شواهد و مدارک کافي، 
انسجام درونی متن، مقایسه نتایج به دست آمده از منابع اطالعاتي مختلف و باز بودن محقق 
نسبت به بینش های جدید، روش های دیگر اعتباریابی مطالعه کیفی محسوب می شود. 

1. Purposeful Sampling
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جدول 1: مشاوران در انتخاب نمونه های مطالعه

ارتباطتخصص ـ تحصیالتاسامیردیف

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، مدرس و منتقد سینما رامتین شهبازی1
شفاهی و مجازیو تئاتر

مجازیپژوهشگر حوزه فیلم و سینماابراهیم قربان پور2

دانشجوی دکتری پژوهش هنر، مدرس و منتقد سینما محسن هاشمی3
مجازیو تئاتر

مجازیپژوهشگر حوزه فیلم و سینمامهدی ملک4

سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه فیلم نگار، پژوهشگر نصرت اهلل تابش5
شفاهیحوزه سینمای دینی

فارغ التحصیل مطالعات فرهنگی، پژوهشگر حوزه فیلم دکتر بهارک محمودی6
شفاهیو ارتباطات

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، هادی آقاجان زاده7
شفاهیپژوهشگر حوزه فیلم

استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر عباس کاظمی8
شفاهیمدرس مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی فرهنگی

کارشناس سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آرش رنجبر9
شفاهیاستان اصفهان

مجازیمنتقد فیلممهرزاد دانش10

مجازیپژوهشگر حوزه فیلم و سینمامهدی جمشیدی11

جدول 2: نمونه های مطالعه به تفکیک سال تولید

سال نام فیلم
سال نام فیلمتولید

سال نام فیلمتولید
سال نام فیلمتولید

تولید

1387کتاب قانون1383بید مجنون1376آژانس شیشه ای1361توبه نصوح

خیلی دور خیلی 1376رنگ خدا1362دو چشم بی سو
1387اخراجی ها 13832نزدیک

زندگی با 1383یک تکه نان1376تولد یک پروانه1363استعاذه
1387چشمان بسته

بلمی به سوی 
1389طال و مس1385خدا نزدیک است1379بهشت از آن تو1364ساحل

1389یه حبه قند1385مصائب دوشیزه1379باران1366پرستار شب
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سال نام فیلم
سال نام فیلمتولید

سال نام فیلمتولید
سال نام فیلمتولید

تولید

1390بوسیدن روی ماه1386آواز گنجشک ها1379زیِر نوِر ماه1367دیده بان

1391رسوایی1386اخراجی ها1380خانه ای روی آب1368مهاجر

1391سربه مهر1386هر شب تنهایی1380نورا1370نیاز

اینجا چراغی 1373پری
1392شیار 1386143شب1381روشن است

استشهادی برای 1382مارمولک1374لیلی با من است
فرشته ها باهم 1386خدا

1392می آیند

1394رسوایی 13872دل شکسته1382قدمگاه1375بچه های آسمان

یافته های مطالعه
از آن رو که نمونه های این پژوهش شامل 44 فیلم است و ارائه توصیف و تفسیر هر یک از 
نمونه ها می تواند مجموعاً چند ده صفحه را به خود اختصاص دهد؛ بنابراین آنچه در ادامه 
می آید مراحل توصیف و تفسیر گفتمانِی صرفاً یک نمونه تحلیل شده در مطالعه است. در 
اینجا تالش می شــود براساس روش فرکالف فیلم دو چشم بی سو )1363( واکاوی شود 
و در ضمن تحلیل های زبان شــناختی، دال های تصویری فیلم نیز با روش نشانه شناســی 
گفتمانی مورد اشــاره قرار گیرد. تبیین فیلم در نهایت در بطن تحلیل های کلی مطالعه 
خواهد آمد. در انتها، این مجموعه 44تایی، به اختصار تحلیل خواهد شد و در قالب جداولی، 
گفتمان های سینمای دینی و خواص بصری هر یک از آنها به تفکیک ارائه خواهد شد. 

دو چشــم بی سو: توصیف فیلم ســرآغاز این تحلیل اســت. در این فیلم با لوکیشن 
روســتایی مواجه هســتیم. طبیعت و مرغزار و فضا های کوهپایه ای رخ نمایی می کند. در 
آغاز موســیقی ای با متن »پای حســین افتاد و ما بر پای بودیم/ زینب به اسیری رفت/ و 
ما بر جای بودیم« خوانده می شــود. روحانی ای در حال خطبه خواندن در مســجد است. 
دوران جنگ اســت و روایت فیلم مؤید ایســتادگی نیرو های ایرانی در برابر دشمن بعثی 
اســت. خیراهلل پسری جوان و فرزند روحانی روستا است که سودای شهادت و حضور در 
جبهه ها دارد. او معتقد اســت »جنگ درس بزرگی اســت«. وی بعد از دو ســال از جبهه 
برگشــته است. مشهدی ایمان باربر ســاده روستایی است که فرزندی نابینا به نام نوراهلل 
دارد. مشهدی ایمان با برگزاری مجلس عروسی دخترش به خاطر شرایط جنگی مخالفت 
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می کنــد. )ازدواج ربابه و خیراهلل( این خانواده در قــاب تصویر از نما های نزدیک و روبرو 
بازنمایی می شــوند که داللت بر دلخواه بودن سوژه دینی از منظر گفتمان فیلم است. در 
مدرسه، معلم رئوف از اهمیت حضور در جبهه ها به عنوان یک واجب کفایی گفته و جهاد 
را امری دانســته که ارتباطی به مدرک و ســن و ســال ندارد. او که خود نیز عازم جبهه 
می شــود؛ الزمه حضور در جبهه را چنین می داند: »ایمان می خواهد«. این معلم در قاب 
دوربین از نمای نزدیک و متوسط بازنمایی می شود که داللت بر موضع همدالنه گفتمان 

فیلم و این سوژه دینی دارد.
معلمی دیگر )آقا نادر( که مشخص می شود صمد بهرنگی است، می گوید »سعی کنین 
نهال انقالب را با خون خویش آبیاری کنین. به نفع مردم مبارزه کنین«. معلم با دانش آموزی 
که از جبهه رفتن صحبت به میان می آورد برخورد تندی می کند. او برای دانش آموزان قصه 
»ماهی سیاه کوچولو« را می خواند و از استعاره دریا و آموزه های چگوارا برای دانش آموزان 
سخن می راند. این معلم در نورپردازی کم و نما های ضد نور تصویر می شود؛ گویی او در 
ضاللتی محض اســت. به لحاظ نشانه شــناختی نمای دوربین از دور او را نشان می دهد و 
تصویر می سازد. زاویه دوربین نیز عمدتاً از باالست و گویی معلم چپ را مورد نظارت دارد 
و نگاه تحقیرآمیزی به وی دارد. مردم از وجود این معلم »قرتی« نگران اند. نامه ای در ادامه 
به دست او می رسد که در آن نوشته شده »جبهه، کالس درس بزرگی است برای کسانی 
که می خواهند از واقعیت بیاموزند«. در نامه از انسانی که انقالب پرورش می دهد صحبت 
شــده و اینکه اعتقاد مردم چه تأثیری بر رفتار آنان می تواند داشــته باشد. در ادامه نامه 
نوشته  شده: »گریه آور است در فصل جوشش جمع به خاطر آب دل خوش کردن. بوزینگان 
به کرمک شب تاب دلخوش اند«. نامه با نوید فجر و رویش خورشید به پایان رسیده است. 
اما معلم در تنهایی و عزلت و نورپردازی محدود اســت. او جواب علمی و دندان شکنی به 

نامه می دهد و می گوید: »دوسِت عزیز بیهوده برای من تأسف می خوری«. 
شخصیت ضد دینی دیگر که در فیلم با عنوان »بی دین ها« خطاب می شوند؛ فروشنده ای 
به نام اوس حسن است که متهم به گران فروشی و احتکار است. او اهل مال دنیا و پول دوست، 
دروغ گو و سودجو است. مردم به این امر معترض اند و تکلیف شرعی شان را برخورد با او 
می دانند. این فروشــنده دائم در حال خرید و فروش کاال ها با قیمت های مختلف است تا 
سود خود را باال و باالتر ببرد و مردم از این شرایط هر روز بیشتر تحت فشار قرار می گیرند. 
او نان را در کاسبی می داند. اوس حسن نیز مانند دیگر سوژه فیلم که در موضع »دیگرِی« 
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گفتمان فیلم قرار داد از زاویه مورب دوربین بازنمایی می شــود که داللت به فاصله گیری 
و دافعه دارد و گفتمان فیلم تمایلی به نزدیکی به این پرسوناژ سینمایی ندارد. 

مشــهدی ایمان قصد رفتن به جبهه دارد. او می خواهد وصیت خود را بنویســد. نزد 
معلِم خوب رفته و از او و دیگران طلب حاللیت می کند. همســر مشــهدی ایمان با اعزام 
او مخالفت می کند؛ اما مشهدی ایمان از قسمت و تقدیر الهی صحبت می کند. او در پی 
شربت شهادت الهی است و می خواهد »شربت پیروزی اسالم را نوش کند«. یکی از فرزندان 
مشهدی ایمان اما ناخلف است و مخالف فرهنگ ایثار و شهادت. او فردی است دنیادوست 
که علیه فرهنگ دینی خانواده و اجتماع اطرافش صحبت می کند. نوراهلل از نابینایی رنج 
می برد و پزشــک می گوید کاری از او ساخته نیست. مشهدی ایمان می گوید »راضی ام به 
رضا خدا«. رزمندگان برای اعزام به جبهه شــوق دارند و در شتاب اند. مشهدی ایمان نیز 
در اعزام به جبهه تعجیل دارد و در همین حین در روســتا مراســم روضه و نوحی خوانی 
برپا می کند. نوراهلل از دور، صدای نوحه را می شــوند و سینه زنی می کند. مشهدی ایمان 
و فرزندش با پای پیاده عازم جبهه می شــوند. آنها از زاویه دوربین پایین تصویر شــده تا 
عظمت و اُبهت شان به چشم بیاید. نمای محیطی مملو از نور است و دشت فراخ و پردامنه. 
در اینجا شاهد مدالیته باال و درخشش نور ها هستیم. گویی باطن و جان سربازان مجاهد 

که عازم جبهه اند آکنده از باور و ایمان دینی و مذهبی است.
اکنون اســداهلل و خیراهلل به جبهه شتافته اند اما مشهدی ایمان جامانده است. اسداهلل 
برای مادرش نامه نوشــته و از اینکه بدون اجازه رفته است پوزش می خواهد. او می گوید 
درس هــای بهتری در جبهه یاد می گیرم. او وصیــت می کند که امام را تنها نگذارد. وی 
وعده نابودی دشــمن خدا و مردم و امام را می دهد. روحانی روســتا در ادامه ایمان را از 
اعزام منصرف کرده و می گوید: »اینجام جبهه اســت. برو سراغ کربالیی حسین. تو پشت 
جبهه هســتی و مراقب باش پشــت به جبهه نباشی«. او براساس دستور روحانی مشغول 
امورات خانه و روستا می شود. به مردم و خانواده هایی که مسئول خانواده در جبهه دارند، 
روزی رســانی می کند. پول خیریه را برای رفاه مــردم خرج می کند. مادر نوراهلل از ایمان 
می خواهد که او را به امام زاده جهت شــفا ببرد. »خواب دیدم؛ به دلم برات شــده که شفا 
پیدا می کنه«. ما مواجه با مرغزار های ســبزی هستیم که سوژه در آن احساس سروری و 
قدرت می کند و شــهر و آبادی را زیر پای خود می بیند. نوراهلل به امام زاده برده می شــود. 
آنان زیارت کرده و تبرک می کنند. زیارت افاقه نمی کند و نوراهلل هنوز شــفا نیافته است. 
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مشهدی ایمان با اصرار مردم روستا و خواست قلبی خود تعزیه راه اندازی می کند و مقتل 
ُمســلم می خواند. او و دســته ای از مردم همچنین بی دین های روستا را تهدید می کنند: 
»تکلیف تون را معلوم می کنیم. دعا کن خدا ما را بطلبه«. در همین اثنا خبر شهادت خیراهلل 
)فرزند سیدعبداهلل روحانی و داماد مشهدی ایمان( می رسد و سپس شاهد مراسم تشییع او 
هستیم. مدرسه در این روز به خاطر تجلیل از شهدا تعطیل است، اما معلم قرتی با تعطیلی 
کالس ها مخالفت می کند. در بین دانش آموزان و معلم اختالف جدی است. دانش آموزان 
شــعار »مرگ بر ماهی ســیاه کوچولو« می دهند و معلم پا به فرار گذاشته و در ادامه یک 
دانش آموز مخالف را به پایین ساختمان پرت می کند. موسیقی متن دلهره آور است و معلم 
در یک اتاق تاریک و بی نور تصویربرداری می شود. )گویی یک زندان( روحانی در مسجد 
علیه معلم و فروشــنده ســخنرانی می کند؛ »ُمشِت معلِم خائن برای ما باز شده«. روحانی 
سپس به اوس حسن هشدار می دهد. »چرا اینها طلبکارند؟ بازارسیاه درست کردند تا به 
مردم حزب اللهی فشار بیاورند. آنها می خواهند جهاد نکنند. می خواهند به مردم مستضعف 
فشار بیاورند تا مردم را از انقالب ناراضی کنند. این کفر است و ظلم و نفاق؛ باید تکلیف 
را یکســره کنیم«. مردم به  پیش آهنگی روحانی شعار سر می دهند و به سمت مغازه اوس 
حسن و خانه معلم قرتی )نادر( حرکت می کنند و آنها را دستگیر کرده یا فراری می دهند. 
)سرنوشت معلم چپ( در اینجا شاهد نماهایی هستیم که وجه پرسپکتیو داشته تا اجتماع 

همبسته، متحد و منسجم جامعه انقالبی اسالمی را بازنمایی سازد. 
اسداهلل )فرزند دیگر مشهدی ایمان( هم در اثر حضور در جبهه معلول شده است. دکتر 
اما معتقد است سلسله اعصاب قطع شده اما عمل جراحی پا خوب انجام شده و می گوید 
»خدا بزرگه. نومید نباش. دعا کن«. مشــهدی ایمان و ســیدعبداهلل پدر هر دو جوان این 
امر را امتحان الهی می داند. روحانی به مشهدی ایمان می گوید: »به پابوس امام رضا برو«. 
مشهدی ایمان  هم می پذیرد و می گوید زمانی که شفای نوراهلل را گرفتم بازمی گردم. آنان 
از نمای نزدیک در اتوبوس تصویر شده و از تونل به سمت کانون نور حرکت می کنند. آنها 
به مشــهد می رسند و در حرم و صحن هشــت روز، اتراق می کنند. مراسم ماه محرم در 
حال برگزاری اســت. اکنون اسداهلل و نوراهلل همراه مشهدی ایمان هستند. آنها به پنجره 
فــوالد دخیل می بندند و در حرم زیارت می کنند. مــادر از راه دور در حال دعا کردن و 
سجده به درگاه الهی است. نوراهلل در حال تضرع و گریه است و اسداهلل ادعیه می خواند. 
نوای نقاره به گوش می رسد. مشهدی ایمان به امام توسل جسته و می گوید: »منو ناامید 
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نکن. نجاتمون بده«. ناگهان نوری بردمیده می شــود. چلچراغ ها نور ها را تاللؤ می بخشند. 
نوراهلل خواب اســت. چشم نوراهلل باز می شود. گویی به اشراق رسیده است و از آسمان به 
چشــمانش نوری تابیده و ساطع می گردد. گویی چشِم دل او نیز باز شده است و معجزه 
به وقوع پیوســته اســت. نورپردازی در شدیدترین حالت ممکن خود است و چهره نوراهلل 
منور می گردد و نمای بســیار نزدیک دوربین از رخســار او مؤید آن است که سوژه دینی 
مطلوب، گفتمان فیلم نوراهلل است که به تقدیر الهی رضا داده و از همین حیث شایسته 

برخورداری از کرامات می گردد. 
تفسیر: فضای گفتمانی فیلم به طور کل متأثر از گفتمان دفاع مقدس است. در شرایطی 
که جنگ برپاست و کشور در شرایط بحرانی است جوانان مؤمن و دیندار )خیراهلل، اسداهلل( 
عزم حضور در جبهه و شــهادت دارند. این ســوژه ها سرسپردگی کامل به گفتمان انقالب 
)شــخصیت امام خمینی به عنوان یک فاعل سخنگو( و دین اسالم داشته و برای شهادت 
لحظه شماری می کنند. شخصیت مشهدی ایمان نیز فردی دیندار، سنتی و متشرع است که 
زیست مؤمنانه دارد، مراسم عاشورایی برگزار می کند و در راستای ارزش های مسلط زمانه 
حرکت می کند. او به خاطر اینکه کشــور در شرایط جنگی است حاضر به برگزاری مراسم 
عروسی دخترش نمی شــود. یکی از مقوالت گفتمانِی مقوِم جهاِن متن، گفتمان عاشورا، 
مراسم ماه محرم، توسل به ائمه)ع( و ماجرای کربال و شهادت امام حسین)ع( است. آنچه در 
فیلم بیش از همه گفتمان متن را تحت تأثیر قرار می دهد مقوله اراده و معجزه الهی است. 
این معجزه در ارتباط با یکی از سوژه های دینی فیلم یعنی نوراهلل رخ می دهد. این معجزه 
در شرایطی رخ می دهد که پزشک، امیدی به بهبود چشم شخصیت نابینا ندارد. او فردی 
است دیندار و متشرع که سالیان مدید از نابینایی رنج می برد. گفتمان فیلم نشان می دهد 
که شخصیت و سوژه دینی چقدر می تواند به ملکوت خدا نزدیک باشد و از معجزات الهی 
و فرا بشــری مستفیض شود. در اینجا گفتمان علم، مغلوب گفتمان دین می شود. اسداهلل 
نیز که در جنگ آسیب اساسی دیده است به لطف خدا درمان شده و مشکل جسمانی اش 
حاد نمی گردد. سوژه های دیندار، نابینایی و جراحت و آسیب های جنگی را امتحان و آزمون 
الهی دانسته و شکوه نمی کنند. برای سوژه های دینی جبهه یک مدرسه و آموزشگاه قلمداد 
شــده که کارکرد پرورشی تعلیمی دارد. دیگری )فارغ از دشمن بعثی( در فیلم »دو چشم 
بی ســو«، دو گروه عالم سوسیالیســت ضد دین و غیر دیندار )نادر در کسوت یک معلم( و 
شخصیت بازاری کاسب مسلک دنیادوست )اوس حسن بقال( است. گفتمان متن در عین 
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آنکه نشان می دهد نهاد تعلیم و تربیت کارکرد های دینی و انقالبی خود را دارد )بازنمایی 
معلم خوب هم نوا(؛ مؤید آن هم هســت که در این نهاد و نظام تربیتی، عناصر ضدانقالب 
و فاســد نفوذ کرده اند. سنخ معلم و ســنخ بازاری در روایت فیلم توسط اجتماع همگن و 
متحد دهه شصت شمسی چنان تحت فشار قرار می گیرند که اجتماع را ترک می کنند و 
توسط اُمت مسلمان انقالبی رانده می شوند. از متن و جهان فیلم، نشانگان بصری و کالمی 
می توان استنباط کرد که فیلم، دیگرِی گفتمانی را مذموم و سیاه و پلید بازنمایی می کند 
و همه جانبه در سوِی گفتمان سوژه های دینی می ایستد و آنان را از نمای نزدیک و زاویه 
روبرو و برابر )حتی از پایین( بازنمایی کرده و پَس زمینه را آکنده از نور های طبیعی می سازد. 
در این رانده شــدن، شخصیت روحانی مسجد نقش کلیدی و اساسی به عنوان یک مرجع 
دینی دارد. او که خود فرزندش را در راه انقالب و اسالم تقدیم می کند )خیراهلل به شهادت 
می رسد( در طول فیلم نقش هدایت گری و ارشاد سوژه های دینی را بر عهده دارد. روحانی 
یک نقش مرجع برای افراد اســت. همچنین می توان گفت امام زاده، مشهد و حرم رضوی 
مکانی است مقدس که معجزه و خرق عادت الهی در آنجا رخ می دهد. سوژگان دینی در 
این مکان اســت که متوســل و متمسک شده و از درگاه الهی تشفی می جویند. در نتیجه 

می توان گفت دیندارِی سوژگان دینی، در عین حال وجه باواسطه و توسلی نیز دارد. 

جدول 3: فرایند توصیف و تفسیر فیلم دو چشم بی سو

فرایند توصیف

متن فیلم )عبارات برُگزیده(
ارزش تجربی: معلوم و مجهول، اسم سازی، مثبت یا منفی

ارزش رابطه ای: ُحسن تعبیر، من یا ما
ارزش بیانی: مثبت یا منفی

استعاره ها

جنگ به مثابه آموزشگاه، مثبت سازیجنگ درس بزرگی است. 

گریه آور است در فصل جوشش جمع به خاطر 
آب دل خوش کردن. بوزینگان به کرمک شب تاب 

دلخوش اند

حسرت سازی برای دیگری، منفی سازی دیگری 
)بوزینگان( استعاره آب؛ زالل بودن خودی، 

جمع گرایی

اراده قاهر جمعی، جمع گرایی، تقدیرگراییتکلیف تون را معلوم می کنیم. دعا کن خدا ما را بطلبه. 

بازار سیاه درست کردند تا به مردم حزب اللهی 
فشار بیاورند. آنها می خواهند جهاد نکنند. 

می خواهند به مردم مستضعف فشار بیاورند تا 
مردم را از انقالب ناراضی کنند. این کفر است و 

ظلم و نفاق؛ باید تکلیف را یکسره کنیم

مواجهه خود و دیگری )حزب اهلل در برابر کافر و ظالم 
و منافق(، اراده قاهر جمعی

منفی سازی )انتساب صفت خائن(ُمشِت معلِم خائن برای ما باز شده. 
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فرایند تفسیر

سوژه دینی
مشهدی ایمان، نوراهلل، خیراهلل، عبداهلل، روحانی )سخنگویان گفتمان؛ اقتدار سخن گویی(

روحانی، شهداواسطه های دینی )قهرمان کاتالیزور(

طبقه فرودست کارگر، ساده زیستیهویت اجتماعی فاعالن

دوران دفاع مقدس معجزهرخداد )ماجرا چیست؟(

نادر: معلم چپ ضدانقالب، اوس حسن: بقال سودجو و دنیاپرستدیگری )ضد قهرمان  سینمایی(

روستا و اماکن مقدسه )مشهد و امام زاده(جغرافیای فرهنگی )بافت موقعیتی(

خانواده، تعلیم و تربیت )مدرسه(، سازمان نهادی دین )مسجد و بافت نهادی
محفل عاشورایی(

مضامین محوری

جهاد، شهادت، دنیاپرستی، اندیشه های سوسیالیستی، هتک 
حرمت ارزش های زمانه، اجتماع مؤمنانه و انقالبی، معجزه، تجربه 
حال عرفانی، گفتمان عاشورایی، الهیات، مبارزه با امپریالیسم و 

کمونیسم، زیارت، حزب اهلل، حضور داوطلبانه و فداکارانه در جبهه، 
دفاع از تمامیت ارضی، اسالم و انقالب، تحلیه و تنفیر

فضای گفتمانی
دفاع مقدس، انقالب اسالمی، دینداری شعائری، )پیوند گفتمان 

دین و انقالب(، پیوند سیاست و دیانت، تقابل گفتمان علم و دین، 
پیروزی گفتمان دین

ذیاًل با فرا رفتن از فیلم »دو چشــم بی ســو« گفتمان های منطوی در مجموعه ســینمای 
دینی تشریح می شود:

گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس
در تحلیل و تبیین پیش رو، فیلم های سینمای دینی شامل »توبه نصوح، دو چشم بی شو، 
استعاذه، بلمی به سوی ساحل، پرستار شب، دیده بان، مهاجر« در گفتمان سینمای انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس قرار می گیرند. ســینمایی دینی که نــام آن را گفتمان »انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس« می نامیم، فضایی گفتمانی است که در آن دال هایی مانند تعهد، 
اسالم، تدین، تشرع، مذهب، شیعه، تکلیف، باور، امت، جهاد، استغفار، توبه، شهادت، ایثار، 
رشادت، سلحشوری، دفاع حق علیه باطل، امربه معروف و نهی از منکر در آن موج می زند. 
در این فضای گفتمانی، دال هایی مانند ســبک زندگی، میل، حقوق شهروندی، فردیت، 
تجدد، مسئله زنان، حقوق بشر، آزادی و تکثر غایب اند. سینمای دینی مبتنی بر گفتمان 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس در اندیشه و فکرت درانداختن طرحی نو و رسمی تازه و 

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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جهان شمول است. داعیه های کالن و آرمان شهری دارد. )فیلم استعاذه( سوژه های دینی 
به این منظور رخت از شهر و محل زندگی می بندند و در سفری هجرت گونه به مصاف با 
طبیعت و نفسانیت خود می روند. از همین روست که سوژه هایی که این گفتمان در درون 
خود تولید و پرورش می دهند، ســوژه هایی هستند که یکسره با ارزش های مسلط و روح 
زمانه هم نوایند. ما این ســوژه ها را ســوژه های »قدسی انقالبی« نام می نهیم. سوژه قدسی 
انقالبی که ســوژه ای هم نوا است در گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس در سوژه هایی 
نظیر روحانی، مبارز رزمنده، شهید و ایثارگر و عارف سالک وارسته تبلور پیدا می کند. این 
سوژه ها که افرادی اهل ایمان و توکل هستند )ما هدایتگر آتشیم و اصل هدایت با اونه ـ 
فیلم دیده بان( یک سره ارزش های انقالب اسالمی از حیث سیاسی و فرهنگی و اجتماعی 
و دینی را درونی کرده اند و مصداق یک ســوژه مطلوب برای گفتمان مسلط هستند. آنها 
شیفته ایثار و بذل جان خود در راه اسالم و انقالب اند. عاشقانه به جنگ می شتابند و در 
راه حقیقت به فیض شهادت می رسند. )دیده بان، مهاجر، بلمی به سوی ساحل( در عرفان 
اسالمی مقصود از آزادی، آزادی از خود، عبودیت و بندگی است. از این منظر می توان گفت 
سوژه های قدسی انقالبی، وارسته ترین سوژه های دینی گفتمان اند. سوژه طاغوتی نیز در این 
گفتمان به واسطه مرگ آگاهی، واسطه دینی و قرار گرفتن در حال و هوای جامعه جنگی، 
استحاله می شود و با توبه در جهت اصالح خود و گذار از گذشته تباه و مفسده انگیز خود 
تالش می کند. مثاًل شخصیت لطفعلی خان در فیلم »توبه نصوح« می گوید: »حساب وکتاب 
مشــکل است. مردم منو حالل کنین. رو به خدا آوردم. همه چیزم غصبی است. همه حق 

شماست. برید از زن و بچه ام بگیرید. مردم این قدر گناه نکنید«. 
در گفتمان مذکور دفاع اصل اســت و نه جنگ؛ دفاع نیز قدسی است و کاماًل رازآلود 
که زمان و مکان را نیز ُمقدس ســاخته اســت. در فیلم »دو چشــم بی سو« گفته می شود 
جنگ درس بزرگی است. سوژه های دینی در این فضای گفتمانی از سر تکلیف و وظیفه 
در جبهه ها حاضر می شوند. در فیلم »مهاجر« از زبان یک رزمنده مجاهد می شنویم: بهتر 
است غصه تکلیف را بخوریم نه تشکیالت را. برای آنان دفاع از اسالم در قیاس با دفاع از 
مام وطن و کشور ارجحیت دارد. در این فضای گفتمانی، جنگ به عنوان دفاع از مقدسات، 
دیانت، انقالب )اسالمی( و اعتقادات صورت بندی می شود. در گفتمان مذکور جبهه و خط 
مقدم و صف آرایی در برابر دشــمن )که با دال کافر همنشین می شود( تمام زندگی است 
و به طور کل زندگی )روزمره( زیر ســایه ســنگین و سهمگین جنگ قرار دارد. در ساحت 



125

دفــاع و جهاد نیز افراد رزمنده با جان ودل حضــور دارند. برای مثال در فیلم »مهاجر« از 
زبان یک رزمنده می شنویم: تو تنت را آوردی اینجا؛ دلت را نیاوردی. 

ســوژه دینی در گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس، سوژه ای ساده زیست است 
که ســعی می کند از مظاهر دنیایی چشم پوشــی کند و زندگی اش را معطوف به حقیقت 
دینی و مســیر الی اهلل ســوق دهد. در این فضای گفتمانی، دال ذکر بسیار مهم تر از فکر 
اســت. برای نمونه در فیلم »مهاجر« می شــنویم: اآلن وقِت ذکره نه فکر. در حقیقت در 
گفتمان ســینمای دینی مذکور، تعقل در ســایه توکل قرار می گیرد. درمجموع با تحلیل 
گفتمانی متون یادشــده می توان استنباط کرد که در گفتمان مذکور پیوندی مستحکم 
مابین انقالب به مثابه رخدادی سیاسی و دین و مذهب برقرار است. به عبارتی هنگامی که 
دین به عرصه سیاســی ورود پیدا می کند )شــریعت( و وجه سیاسی پیدا می کند )اسالم 
سیاســی( آن هنگام سوژه دینی نیز به بنیان ایدئولوژیکش وصل می شود و بدل به سوژه 
سیاسی می گردد. )دینداری ایدئولوژیک( در گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس دیانت 
عین سیاست و سیاست عین دیانت بوده و سوژه دینی سیاسی و در خدمت انقالب است. 
در همین زمینه در فیلم »دو چشــم بی ســو« چنین عبارتی می شنویم: بازار سیاه درست 
کردند تا به مردم حزب اللهی فشــار بیاورند. آنها می خواهند جهاد نکنند. می خواهند به 
مردم مســتضعف فشــار بیاورند تا مردم را از انقالب ناراضی کنند. این کفر است و ظلم و 
نفاق؛ باید تکلیف را یکســره کنیم. در فیلم »توبه نصوح«، لطفعلی خان )که استحاله شده 
اســت( برای رد مظالم و اموال غصبی به صاحبانش )ســوژه های دیندار و انقالبی( رجوع 
می کنــد ولیکن این افراد می خواهند که پول ها و وجوه مادی به حســاب صد امام واریز 
شــود. در گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس بنیان خانواده مستحکم است، زن در 
ســایه مردانگی قرار داشته و غایب است، ارزش های دینی قویاً حراست می شوند، تنازعی 
اگر هســت با بی دین ها و »ضالین« اســت و الباقی جامعه، دینداری متحدالشکلی دارند و 
شبهات و تردید ها جایی در باور ها و اعتقادات امت اسالمی ندارد. دیگری در این گفتمان 
با چنین تعابیری توضیح داده می شود: گریه آور است در فصل جوشش جمع به خاطر آب 

دل خوش کردن. بوزینگان به کرمک شب تاب دلخوش اند. )دو چشم بی سو( 
در گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس و بازگشت زبان روایی، فیلم، سوژه دینی را 
قهرمانانی مجاهد و خداجو بازنمایی ساخته و الفبای بصری و فنی فیلم نیز با راهکارهایی 
مانند نورپردازی شــدید، قرار دادن سوژه دینی در جلوی صحنه، ایجاد یک پهنه روشن 

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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آســمانی یا فضا های بهشت گونه سرســبز در پس زمینه، قرار دادن سوژه دینی در نمای 
بســیار نزدیک، فیلم برداری از زاویه پایین برای جلوه دادن ابهت ســوژه و نمای نزدیک 
مجموعاً ایماژی قهرمان گونه از سوژه دینی گفتمان رسمی برمی سازد. مدالیته و درخشش 

و وضوح تصویر در هنگامه بازنمایی لحظات سوژه در جریان روایی فیلم، باالست. 

گفتمان شهر گریزی و روستاگرایی
یکی دیگر از گفتمان های شناسایی شــده در متون ســینمای دینی ایران پس از انقالب 
اســالمی، گفتمان شهرگریزی و روستاگرایی اســت. فیلم هایی که در این مجموعه قرار 
می گیرند شــامل »تولد یک پروانه، بهشــت از آن تو، نورا، باران، نیاز، بچه های آســمان، 
اینجا چراغی روشــن اســت، قدمگاه، یک تکه نان، خدا نزدیک است، آواز گنجشک ها و 
استشهادی برای خدا« است. در این گفتماِن سینمایی، جغرافیا امری فراتر از آب وخاک، 
ســبزه زار، دشت، َمرغزار و کویر اســت. طبیعت و فضا های روستایی و عمدتاً غیرشهری 
هویتی فرهنگی دارند و نوعی جغرافیایی فرهنگی محسوب شده که سوژه درون این بافت 
به لحاظ گفتمانی تکوین و نضج پیدا می کند. جغرافیای فرهنگی روستایی محیط و فضایی 
آکنده از معنویت، تدین، تشــرع، روح ایمانی و باور های راســخ و عمیق دینی و مذهبی 
است. این فضای اجتماعی، نوعاً عاری از تزویر و مفسده های اخالقی است که در شهر ها 
جریان دارد و در حال رشد و فزونی است. در حقیقت در این قطب بندی گفتمانی شهر، 
شهر گناه و دین گریزی است و روستا فضایی استعالیی است که سوژه در آن به قرب الهی 
و مراتب اعلی دینداری نزدیک تر اســت. در گفتمان شهرگریزی و روستاگرایی محیط و 
فضای روستایی آکنده از نشانه ها و آیات الهی است که یادآور شعر »برگ درختان سبز در 
نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار« پنداشته می شود. در واقع خداوند و 
حضور عالم گستر او در هیئت نشانه های طبیعی، نباتات و اصوات روستایی حلول می یابد. 
جغرافیای فرهنگی روســتا یا فضا های حاشیه شهری در قالب دال طبیعت در مقابل دال 
تمدن با نشانه و نمود شهر تبلور پیدا می کند. طبیعت، پیوندی قرین با ملکوت الهی داشته 
و زمینه ای است که سوژه در آن به دینداری خود تداوم می بخشد. در فیلم های سینمای 
دینی، طبیعت مخوف است آنگاه که سوژه َسِر ناسازگاری دارد و همچنین نشانه ای است 
به رســتگاری؛ وقتی سوژه بهنجار است. در اینجا طبیعت و نشانگان بصری دست کمی از 
فردوس برین برای ســوژه ندارد که او را به عالمی نو فرامی خواند. روستا فضایی است که 



127

سوژه را به مخاطره نمی اندازد و گفتمان سنت بر آن حاکم است که مقوم تدین و تشرع 
اســت. این گفتمان، مولد یا پدیدآور سوژه هایی هم نوا و بهنجار است. ما نام این سوژه را 
ســوژه »مکانـ  معنا« می گذاریم. ســوژه های دینی به مثابه قهرمانان نیازی به استحاله و 
دگردیســی ندارند چون اساســاً واجد ایمان دینی راستین اند. اما سیر روایت، تجربه های 
دینــی و متافیزیکی بدیعی برای آنان رقم می زند و آنان مراتب باالتری از ســلوک دینی 
را طی می کنند. ســوژه های دینی در گفتمان شــهرگریزی و روستاگرایی، عمدتاً افرادی 
هســتند دارای نقص عضو. این نقص عضو یا جســمی است یا ذهنی. نقص عضو جسمی 
ناظر بر معلولیت، مشکالت حرکتی است و معلولیت ذهنی و مغزی قسمی دیگر از ابتالئات 
ســوژه های دینی است که توســط اجتماع اطراف، انگ عقب افتادگی به آنها زده می شود 
یا به چشــم حقارت در آنها نظر افکنده می گردد؛ اما آنان بی اعتنا به برخورد های اجتماع 

روستایی به مسیر و طی طریق عارفانه خود ادامه می دهند.
در فیلم »تولد یک پروانه« شخصیت پسر خردسال )ماندنی( با پاِی لنگان و جان ودلی 
قرص، عازم نقطه مرتفع و رفیع روســتا در امام زاده می شود تا حاجت خود را دنبال کند. 
برای نمونه در یکی از دیالوگ های فیلم می شــنویم: نذر برای دیگران ثواب بزرگی دارد. 
خوش به حالت. جالبه اول بار برای خودت نرفتی. معلومه پات می لنگه اما دلت نمی لَنگه. 
شخصیت معلم نیز در همین فیلم از شهر گریخته است و با جان ودل در روستا به تعلیم 
دینــی می پردازد و از همین رهگــذر صاحب کرامات و نیروهایی ماورایی می شــود. در 
فیلم »نورا« کودک خردســال در محیطی آکنده از آرامش و رازآمیزی واسطه شفا یافتن 
خواهرش و اشــراقی دینی در امام زاده می شــود. }می ریم{ یه »جای« خوب؛ یه جا شبیه 
بهشــت. اون خوبت می کنه. اگه بریم »باال« )امام زاده( به خدا نزدیک تر می شیم. در فیلم 
»بهشــت از آن تو«، سوژه دینی از شهر و سرخوردگی های اجتماعی می گریزد و به روستا 
پناه آورده و در آن فضای طبیعی ادغام می شــود و به ســلوک دینی می پردازد. در فیلم 
»اینجا چراغی روشــن است« سوژه دینِی کندذهن، حراســت امام زاده را بر عهده دارد و 
خواب های صادقه دینی می بیند و نوری بر دلش تابانده می شود. در فیلم »قدمگاه« سوژه 
مطــرود )از اجتماعی محلی( خواب های صادقانه ائمه را می بیند که راه صحیح را به وی 
نشــان داده و رمز معمای زندگی پیشینش را برایش می گشایند. در فیلم »یک تکه نان« 
ســوژه دینی مســیری متفاوت برای رسیدن به معبود و مقصود برمی گزیند و در مواجهه 
با دوراهی ها خود راه و صراط درســت را برمی گزیند و تجربه دینی وجدآوری را از ســر 
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می گذراند. در فیلم »خدا نزدیک اســت«، فضای روستایی و سرشار از عطر و رایحه دینی 
اســباب این را فراهم آورده تا سوژه از معشوق زمینی به معبود آسمانی عروج کند: معلم 
من به جای ســواِد آب، عاشــقی یاد می ده. اون امام حسینه. داداش یونس تو هم گلوش 
پیش همون گیر کرده بود که رفت تو آســمونا. در فیلم »استشــهادی برای خدا« محیط 
روستایی و غیرشهری فضایی است رازآلود که سوژه دینی در آنجا حاللیت دینی خود را 
جلب می کند و ضمن یافتن معشوق گمشده زمینی به آستان محبوب آسمانی پَر می کشد. 
)پس از حسابرســی اعمال گذشته اش در اجتماع روستایی و حاللیت طلبی( زندگی برای 
این ســنخ ســوژه چونان یک سفر )معنوی( اســت نه یک مقصد؛ هجرتی دینی از فرش 
به عرش. برای نمونه در فیلم »یک تکه نان« از زبان پیر طریقت خطاب به ســالک جوان 
می شنویم: خیلی قشنگی که از این ور میری مسیر امام زاده رو. همه از اون َور میرن. دلت 

گرفته؟ یا رفیق من ال رفیق له. تو هم قشنگیا. 

گفتمان فردیت محور
براساس تحلیل متون فیلم های سینمای دینی می توان از گفتمانی در سینمای دینی پس 
از انقالب نام برد که ما آن را گفتمان »فردیت محور« نام می نهیم. معیار این نامگذاری میل 
و خواســت تعقلی و تجددخواهانه سوژه دینی جهت تدین و تشرع به عنوان نوعی هویت 
اکتســابی و خودتشخیص محور است. در اینجا تعقل بر تفقه اولویت دارد و سوژه با نوعی 
بازاندیشــی نســبت به خود و جهان پیرامون مواجه شده و حاصل ِشکوه و نقد به نظام و 
اسباب عالم و موضع خداوند و تقدیر خود است. سوژه در اینجا مایل است ابعاد دینداری اش 
را خود سامان دهد و به صورت سرسپرده دستورات و آموزه های دینی را قبول نمی کند و 
مواجهــه انتقادی و التقاطی با متون و تعالیم و باید و نباید های دینی دارد. فیلم هایی که 
در این مجموعه جای می گیرند شــامل: »پری، لیلی با من است، رنگ خدا، خانه ای روی 
آب، خیلی دور خیلی نزدیک، بید مجنون، مصائب دوشــیزه، آواز گنجشــک ها، هر شب 
تنهایی، شب، سربه مهر، دل شکسته، زندگی با چشمان بسته و یه حبه قند« است. تقریباً 
یک دهه پس از پیروزی انقالب اســالمی وضعیت فرهنگی اجتماعی و سیاســی جامعه 
ایرانی تغییر می کند. اتمام جنگ نیز در تغییر فضای گفتمانی بی تأثیر نیست. پس از پایان 
یافتن جنگ هشت ســاله ایران و عراق، کشور در سال 1368، شاهد تحوالتی بنیادین در 
عرصه های مختلف بود. وضعیت جامعه و ســاختار های سیاســی و فرهنگی به نوعی ثبات 
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رســیده و زمان، زماِن ساختن است و شــهر ها و کلیت زندگی باید تغییر چهره دهد. در 
این دوره شرایط جدید جهانی، منطقه ای، داخلی و لزوم گسترش روابط سیاسی با جهان، 
اقدامات و برنامه های نوینی را طلب می کرد. از این رو دولت وقت، اقداماتی را تا سال 1376 
در ابعاد مختلف به انجام رســانید که به دوران سازندگی معروف شده است. در این دوره 
ســبک زندگی مدرن، حضور زن در جامعه، تنش های خانوادگی، تربیت فرزندان، مسئله 
هویت، جنبش های دانشجویی، مدنی و پرداخت به جنبه های انسانی در زندگی مدرن از 
مهم ترین موضوعات فیلم های اجتماعی اســت. در تحوالت جاری زمانه شاهد نوعی گذار 
از دال امت به دال ملت هســتیم. به این معنا اکنون دیگر با یک پیکر اجتماعی منسجم 
و واحد و یکدســت روبرو نیستیم. ساخت سیاسی واجد گسست شده و گسل های جامعه 
نمودار شده اند. بهترین ُمعرف این وضعیت و فضای گفتمانی، فیلم »آژانس شیشه ای« است. 
گرچه در این متن دال هایی مانند شهادت، ایثار و ارزش از گفتمان انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس به عاریت گرفته شده، اما این دال ها در گفتمان هژمون فعلی تثبیت نمی شود. در 
ساخت اجتماعی و عموم مردم نیز شاهد چندپارگی و گسست ها و تعدد و تعارض منافع 
هســتیم. در حقیقت اگر دال محوری در گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس امت و 

وحدت )کلمه( بود اکنون ملت و تفرقه جایگزین آن شده است. 
فضــای گفتمانی جدید و متفاوت و خاص در این دوره ناظر بر رشــد شهرنشــینی، 
هویت یابی علمی و دانشــجویی و فردیت در جامعه ایرانی اســت. شهر های ویران شده در 
زمان جنگ در حال بازسازی است و خانواده ها به سمت هسته ای شدن پیش می روند و از 
ابعاد آن کاسته می شود. زندگی ها از حالت جمعی و گسترده به سمت زندگی های فردی 
مستقل ســوق یافته و شاهد سر برآوردن ســوژه هایی جدیدی در بطن گفتمان مذکور 
هســتیم. در گفتمان فردیت خواهی، سوژه مفروض، ســوژه فردیت خواه و خودآیین )در 
سطحی جزئی تر: گمراه، بی هویت، عصیان کرده، گم گشته( است که در برابر ساخت های 
اجتماعی، فرهنگی و سیاســی قد علم می کند و فردیت گمشده خود را جستجو می کند. 
او از همرنگی و همنوایی با ســاختار های فرا فردی دل خوشــی ندارد و از همین رو دچار 
اضطراب، سردرگمی و حس ویرانگری است. برای نمونه سوژه فردیت محور در فیلم »پری« 
می گوید: نمی دونم چه مرگمه، می خوام برم همه چیو داغون کنم، دوســت داشتم زمین 
دهن باز می کرد و منو می بلعید. یا در فیلم »خانه ای روی آب«، دکتر ســپیدبخت عنوان 
می کند: خواب می بینم توی خونه ای نشســتم که داره توی لجن فرو می ره. نه آینده ای 
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دارم و نه امیدی؛ گویی خانه )ام( روی آبه. ِکشتی ای بی ُسکان در دریای طوفانی رهاشده. 
یکــی از مقوالتی که ســوژه فردیت خواه، موجودیت و محتــوا و فرم آن را به چالش 
می کشد حوزه تدین، دینداری، باور ها و اعتقادات دینی است. در فیلم »لیلی با من است« 
ســوژه دینی به نحو شگفت انگیزی جنگ ُگریز اســت و زندگی طلب. او از گفتمان دفاع 
مقــدس می گریزد، هراس دارد و میل به زندگی و حیــات دنیوی در او موج می زند و با 
خدا در خلوت های فردی اش محاجه می کند. برای نمونه شــخصیت صادق مشکینی در 
این فیلم می گوید: قربون جالل و جبروتت سالم برگردیم؛ ما طاقت نداریم. گرفتاریم. من 
نمی تونم مثه اینا باشــم. باید برگردم. چرا باید این بال سرم بیاد. ما را نجات بده از اینجا. 
فکر زن و بچه ام باش. شخصیت پری در فیلم »پری« هویت دانشجویی دارد و با خانواده و 
برادرش بر سر اعتقادات و سلوک دینی می ستیزد. او دچار حس پوچی و بی معنایی است. 
چون نظام باور دینی اش سســت و لغزان شــده است. در فیلم »رنگ خدا« شاهد عصیان 
و سرکشــی ســوژه دینی در برابر اراده الهی هستیم. خدایی که میگی بزرگه چرا دستمو 
نمی گیره؟ چرا از فالکت نجاتم نمی ده؟ به بچه کورم، به زنی که از دستم رفت؛ چرا رحم 
نمی کنه؟ من یه آدم بیچاره ام. کی دســتمو گرفت؟ این لحظه ای نادر در سینمای دینی 
است؛ جایی که سوژه در برابر اراده خدایگان سرکشی می کند و اریکه قدرت متافیزیکی را 
به لرزه درمی آورد و رضا به تقدیر نمی دهد. )برخالف رضایت به تقدیر الهی در سینمای 
دین گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس( در فیلم »بید مجنون«، سوژه دینی علی رغم 
باور به خدا اما علیه خواســت الهی شــورش می کند و حکمت او را به چالش می کشــد و 
پس از بینایی کفران نعمت می کند. برای نمونه در یک دیالوگ از زبان شخصیت یوسف 
می شــنویم: تو بگو. تا کی می تونم پنهان کنم و چیزی نگم؟ تماشــای زیبایی دنیا را اَزم 
دریغ کردی. در ظلمت فرورفتم. اعتراضی نکردم. این بیماری مهلک... شــکایت تو را به 
کی باید کرد؟ این ســوژه، ســوژه ای کافر )نه در معنای فاقد دین( اســت. کفر سوژه در 
عدم شــکرگزاری و گردن فرازی در برابر خالق است. سوژه در برابر رحمت و نعمات الهی 
فراموش کار اســت و در مقابل گرفتاری ها و مصائب؛ ناشکیبا. در فیلم »مصائب دوشیزه«، 
دیندار مسیحی، آیین های دینی جامعه اکثریت را نقد و برگزاری مراسم دینی شیعی در 
خانه شخصی را تقبیح می کند و درصدد اسالم زدایی از هویت فردی خود است. در فیلم 
»دل شکسته« سوژۀ طبقه مرفه، هویت و کیستی خود را در نقد دیندارِی سوژه های معتقد 
یافته و ایدئولوژی اســالمی حکومتی را به نقد و سخره می کشد. فیلم »زندگی با چشمان 
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بســتهم، ُمعرف دختری است با سبک زندگی مدرن و فردیت خواه در یک اجتماع سنتی 
محلی که فردیت ســوژه را خدشــه دار کرده اما سوژه نیز دســت از مقاومت و بازی های 
جنگ وگریز با قدرت برنمی دارد. در فیلم »یه حبه قند«، ســوژه فیلم )پســند( برخالف 
خواست بزرگان فامیل درصدد ازدواج با یک فرد مرفه غیرمؤمن است و سودای مهاجرت 
دارد. )نشانه های دینداری در کردار های او غایب است( در فیلم »هر شب تنهایی« و »سر 
به مهر«، سوژه دچار احساس بی معنایی، پوچی و اضطراب هستی شناختی شده است زیرا 
یا باور های دینی اش را ازدســت داده )عطیه در هر شــب تنهایی( یا دلبخواهانه بخشی از 
مناســک دینی را معطل گذاشته و انجام نمی دهد. )شــخصیت صبا در فیلم سر به مهر( 
در فیلم »خانه ای روی آب« و »خیلی دور خیلی نزدیک«، شــاهد پیوند و هم نشینی طبقه 
مرفه و ســرمایه دار، فقدان تعلق دینی و اباحه گری هســتیم. سوژه هر دو فیلم پزشکان 
ُمجرب و ُمتبحری هستند که رفاه زده اند و غرق در جهان مادی و نفسانی به سر می برند. 
هیمنه تجربه گرایی، تعقل غیردینی و حضور تکنولوژی در هر دو فیلم و زیســت روزمره 
سوژه دینی، جدی است. خدای این سنخ اجتماعی، علم تجربی و عناصر فکری مدرنیته 
است که چونان ماتریسی ذهن و روح آنان را تسخیر کرده و اسباب نخوت، ُعجب و تکبر 
سوژه شده است. برای مثال می توان به عبارتی کلیدی از دکتر عالم در فیلم »خیلی دور 

خیلی نزدیک« اشاره کرد:
با همین دستام افراد را از مرگ حتمی نجات دادم، اما خدا را ندیدم سروکله خدا پیدا 
بشه. اونایی هم که مردن آدمایی مثه تو انداختن گردن خدا. خدا پس چرا به من 
کمک نمی کنه حاال که این بچه نیاز به کمک داره؟ چرا از این دستا کاری بر نمیاد؟

این ســنخ موجودیت خدا را نفی می کنند و ســوژه های دینی را مورد تمســخر قرار 
می دهند و دینداری شان را پوچ و بی هدف می دانند. در حقیقت در این فضای گفتمانی، 
تعارض علم و دین تعارض و تقابلی بنیادین اســت. هســتی دکتر عالم و متعلقات دنیوی 
پیشــرفته اش )با نشانه اتومبیل و ابزار های پزشکِی روز( در برابر عظمت هستی )حقارت 
سوژه در پهنه بی انتهای کویر( و قدرت الهی، هیچ است. سوژه سرکش در برهوت معنا و 

سراب دنیا )پرستی( گمشده است. 
دیگری در گفتمان فردیت خواهی، خود سوژه هایی محسوب می شوند که از دینداری 
مسلط و فرهنگ دینی رسمی جامعه رو برگردانده اند. در فراز و نشیب این تجربه سهمگین 
روحی و وجودی )حرکت از قطب باورمندی به ناباوری و بالعکس( سوژه هایی که براساس 
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رخداد ها و آزمون ها و ابتالئات الهی سر به راه و هم نوا می شوند، سوژه های مطلوبی هستند 
که نجات یافته و آخراالمر رستگار می شوند )این متون را می توان درام رستگاری نام نهاد( 
و اگر عبرت نگیرند، آزمون )الهی(، غیرقابل جبران و بازگشت و عقوبت الهی، شدید خواهد 
بود. برای نمونه در فیلم »رنگ خدا«، سرکشــی پدر در برابر مشی الهی منجر به از دست 
دادن فرزندش و تباهی خانواده اش می شــود. او که در جغرافیای فرهنگی جمع گرا میل 
به فردیت )تجدید فراش و ازدواج مجدد( برخالف میل خانواده دارد؛ محکوم به خســران 
و چشــیدن مکافات عمل اســت. در فیلم »بید مجنون« نیز سرکشــی و عصیان سوژه و 
وهن نظام اعتقادی منجر به نابینایی مجدد )بازپس گیری نعمت بینایی توســط اراده ای 
متافیزیکی( می گردد. هرچند دســت آخر سوژه بی پناه و مستأصل، در جستجو و کاوش 
اوراق هویت دینی و عرفانی خود در میان زوزه های باد و طوفان است. درمجموع می توان 
گفت اکثر قریب با اتفاق نمونه های مورد تحلیل )ســوژه ها( در ســینمای دینی ناظر بر 
گفتمان فردیت خواهی درنهایت به واسطه رخداد ها و واسطه های دینی استحاله یافته و به 
قطب دینداری و تدین و باور های ایمانی خود بازگشته و فطرت انسانی شان بیدار می شود. 
در گفتمان مذکور، به لحاظ بصری سوژه نگاه خیره به قاب دوربین )و مخاطب( دارد که 
داللت بر تقاضا دارد. )نیازمند هدایت( رمزگان فنی دیگر، زاویه روبروی دوربین نسبت به 
سوژه است که داللت به دربرگیری و جذب دارد. )در وضعیت رانده شدن از دین، دوربین 
ســوژه را از نمای دور و زاویه مورب ثبت می کند( همچنین جذب، ادغام و استحاله سوژه 
به ســمت تدین مطلوب با چرخش های سیصد و شــصت درجه دوربین حول سوژه توأم 
می شود؛ گویی جهان اجتماعی و زیست جهان دینی به صورت جامع سوژه را در برگرفته است. 

گفتمان دینداری تساهل و تکثرگرا
در تعاقب تحوالت سیاســی و اجتماعی یک دهه پس از جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی 
زمینه های فکری جریان روشــنفکری دینی نیز در ایران معاصر تقویت شــده و رشد پیدا 
می کند. همپای رشــد گفتمان علم، بسط جریانات دانشجویی و رسمیت بخشی ساخت 
سیاســی به گفتمان دانشــگاه، جریانی فکری نیز در محافل فکری حول نســبت دین و 
تجدد شــکل گرفته که به بازتعریف موقعیت دین، کارکرد های آن و نســبت آن با جامعه 
اســالمی می پردازد. جامعه روشنفکری درصدد تأســیس هویتی جدید برای خود برآمد 
چراکه جامعه پس از جنگ و همچنین در مواجهه با جامعه جهانی وقت، صورت و احوال 
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جدیدی می طلبید. برای نمونه حلقه کیان و مباحثات روشنفکری دینی عبدالکریم سروش 
و جمعی از اندیشــمندان علوم اجتماعی، سیاســی و فلســفه و فقه و الهیات حول محور 
قرائت های مدرن از دین تکوین پیدا می کند و در کنار تحوالت عینی و ملموس در جامعه 
و ســاخت سیاســی، در حوزه فکری و معرفتی نیز تغییرات و پویش هایی ایجاد می کند. 
یکی از مهم ترین مباحث شناختی و معرفتی ناظر به دین، مقوله پلورالیسم دینی و نظریه 
»صراط های مستقیم« عبدالکریم سروش است. تکثرگرایی در حوزه ادیان به معنی پذیرش 
این نکته اســت که در این حوزه، حق ها بســیارند و یا هر دینی می تواند بارقه ای  از حق 
داشته بـاشـد. یک تکثرگرای دینی، حقیقت مطلق را در یک دین و مذهب ویژه نمی داند، 
بلکه آن را مشترک میان  همه آیین ها و مذهب ها می داند و بر این باور است که سعادت و 
نجات و رستگاری بسته به پیروی از یـک دیـن خاص نیست و  پیروی از هر دینی انسان 
را به سرچشمه های سعادت رهـنـمـــون می کند. براساس نـظـریـه هیگ1، پلورالیسم یا 
تکثرگرایی  دینی، به معنای بـسـیـــار بودن دین های بر حق اســت. در پلورالیسم هیگ، 
تنهــا یک حقیقت وجود نــدارد، بلکه حق ها و حقیقت ها وجود دارد. هرچند هیچ کدام از 

آنها حق  کامل و مطلق نیستند ولی  هرکدام بهره ای از حقیقت دارند. 
سنخ گفتمانی دیگر سینمای دینی که می توان دو فیلم »زیِر نورِ ماه و مارمولک« را به واسطه 
آن برساخت؛ گفتمان دینداری تساهل  و تکثرگرا است. نتایج این مطالعه مؤید آن است که دو 
فیلم با اهمیت »زیر نور ماه« و »مارمولک« در حوزه سینمای دینی متأثر از گفتمان روشنفکری 
دینی صورت بندی و مفصل بندی شــده اند. در این فضای گفتمانی، دینداری سوژه، بدل به 
تجربه ای فردی و شخصی و خود تعریف محور شده که نشانگر حضور و جریان داشتن عنصر 
آزادی به مثابه یک دال در فضای اجتماعی فردیت و تساهل در سوژه دینی است. »خود خدا 
هم این قدر سختگیر نیست؛ من به عنوان نماینده تام االختیار خدا میگم برو حالتو بکن. آدم 
باید ذاتش درست باشه.« )مارمولک( در دو فیلم »مارمولک« و »زیِر نورِ ماه« قهرمان فیلم یا 
ســوژه دینی، روحانی است؛ اما شخصیت پردازی سینمایی این روحانی چرخشی محسوس 
با گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس دارد. ســوژه دینی در هردوی این فیلم ها فردی 
است که میل به امروزی بودن دارد. سبک زندگی سنتی ندارد. با جامعه پیوند نزدیک دارد، 
اما لزوماً در پی اصالح و ارشــاد جامعه به شــیوه قهری، خشن و سلبی نیست. از همین رو 
شخصیت روحانی در فیلم »مارمولک« اظهار می کند: »خداوند شما را فراموش نکرده است. 

1. John Hick

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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در های رحمت خدا همیشه بازه. خدا خدای خالف کار ها هم هست. فقط خود خداست که 
بین بندگانش فرقی نمی گذارد. خداوند اِنِد لطافت، بخشش، بی خیالی، چشم پوشی و رفاقت 
است. باید فکری به حال اهلی کردن آدم ها کرد. کسی را به زور نمی شود وارد بهشت کرد.« 
خداوند در شبکه معنایی این گفتمان نیز سراسر بخشش بوده و نسبت به بندگانش لطف 
دارد. سوژه دینی در اینجا برای رستگاری راه های مختلفی را می تواند مفروض داشته باشد: 
»به عدد آدم های دنا راه هست برای رسیدن به خدا. حتی برای یک زندانی هم راهی است 

برای رسیدن به خدا و همه راه ها ختم میشه به خود خدا.« )مارمولک( 
در این گفتمان، دیگری، مسلمان متشرع سختگیر خشنی )رئیس زندان و مدیر حوزه 
علمیه( اســت که در مواجهه با جهان اجتماعی فاقد انعطاف و تســاهل است و سعی در 
بهنجارســازی و تربیت سوژه مطلوب نهاد رسمی دارد. برخالف میل و اراده نهاد قانونی، 
ســوژه مطلوب در این گفتمان، قول لین دارد و روحی آکنده از طمأنینه. ســوژه دینی، 
دینداری را یک تجربه دینی شــخصی می داند. در گفتمان دینداری تســاهل  و تکثرگرا 
برای نخســتین بار نهاد روحانیت مورد نقد قرارگرفته و دوگانه روحانی خوب و روحانی 
بد برساخت می شود. »عمله بد و عمله خوب هر دو هست. تو عمله خوب خدا باش و اگر 
بتوانی یک نفر را هدایت کنی باید این لباس را بپوشی.« )زیر نور ماه( نقد نهاد روحانیت 
در اینجا به واســطه گره خوردن سوژه دینی به نهاد سیاست عینیت می یابد. سوژه دینی 
اما معتقد اســت نهاد دین باید معیشــت مردم را تأمین کند و آسیب های اجتماعی را از 
چهــره جامعه بُزداید. در حقیقت نقد نهاد روحانیت به واســطه عملکرد آن بعد از انقالب 

اسالمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی است. 
ســوژه دینی در گفتمــان مذکور مادام که دل مشــغولی معیشــت، وضعیت فقرا و 
آســیب دیدگان اجتماعی را دارد، تمایلی به بهره منــدی از مواهب نهاد روحانیت ندارد. 
بر همین اســاس طلبه دینی در آستانه ملبس شــدن نیز در برابر نهاد روحانیت و حوزه 
مقاومت می کند و منفردانه به پیگیری وضعیت آسیب دیدگان اجتماعی و گره گشایی آنان 
می پردازد. ســوژه دینی به عنوان یک پیشوای دینی بر این باور است که بیش از پوسته و 
ظاهر دین، باید به مغز آن اعتنا کرد و با خوانشی نو و مدرن از دین، زمینه را برای جذب 
حداکثری گروه های اجتماعی به دین فراهم آورد. ازاین رو اسالم برساخت شده در گفتمان 
مذکور، مبتنی بر تســاهل و رواداری و اسالمی رحمانی و منعطف است. »خدا بزرگ تر از 

اونه که بشه با گناه اَزش دور شد.« )زیر نور ماه( 
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موضع ایــن گفتمان به ناهنجاری های اجتماعی و هنجارشــکنی ها موضعی از ســر 
چشم پوشــی و حل وفصل آسیب شناختی اســت و نه برخورد سلبی که بالفاصله برچسب 
گناهکار و منحرف به سوژه الصاق کند. برای نمونه در فیلم »زیر نور ماه« سیدرضا برای سالمت 
دختر خیابانی نذر و نیاز می کند و افراد حاشیه نشین زیر پل را مورد تفقد قرار می دهد. در 
فیلم »مارمولک« نیز روحانی شبانه به رسیدگی وضعیت فقرا می پردازد. گفتمان مذکور واجد 
این ایدئولوژی اســت که تلقی مدرن و خوانشی معاصر و به روز از دین و اجتناب از مواضع 
افراطی یا تفریط گرا نه تنها می تواند به پیوند مردم و روحانیت و نهاد دین قوت ببخشــد، 
بلکه قادر به استحاله سوژه های بزهکار و مجرم بوده، آنان را به کانون نهاد دین بازگرداند. 

گفتمان بازگشت
فیلم هایی که در این گفتمان قرار می گیرند شــامل »اخراجی ها، اخراجی ها 2، رســوایی 
و رســوایی 2، طال و مس، فرشــته ها باهم می آیند، بوسیدن روی ماه، شیار 143 و کتاب 
قانون« اســت. در اینجا شــاهد رجعتی به ارزش ها و فضای گفتمانی سال های نخستین 
انقالب اسالمی و دهه اول شکل گیری نظام جمهوری اسالمی هستیم؛ اما این یک ارجاعی 
ویژه و خاص و منحصربه فرد اســت و اساســاً همسانی ای وجود ندارد. در فضای گفتمانی 
فیلم های یادشــده نظاره گر بازسازی دوران دفاع مقدس، اسارت، سبک زندگی روحانیت 

و نقد دینداری ابزاری هستیم. 
تیپ ایده ال این گفتمان را به لحاظ ســوژگانی »مؤمِن مصلِح ُمکلف« نام گذاری کردیم، 
اما ســوژه دینی مولود این گفتمان لزوماً یک سنخ نیستند. یک دسته از سوژه های دینی، 
افــرادی لمپن پرولتاریا هســتند که امکان حضور در جنگ جبهــه را پیدا می کنند. این 
سوژه های دینی به واسطه حضور در خط مقدم و وساطت و ارشادات یک سوژه دینی دیگر 
یعنی کاراکتر روحانی اهلی و سربه راه شد و آدم می شوند. امام خمینی از شهدا و مبارزان 
راه خدا به عنوان نمونه های روشــنی از عرفان واقعی نام برده و می گوید: »اینها یک شبه ره 
صدساله رفتند و یکسره به همه آنچه عرفا و شاعران عارف در طول سالیان متمادی در پی 
آن هستند، دست یافتند و عشق به لقاءاهلل را از شعار به عمل تبدیل کردند. آنها با اعمال 
خود در جبهه های دفاع از اســالم، شــهادت طلبی خود را به اثبات رساندند«. )مجله امید 
انقالب، 1388( در حقیقت جنگ قابلیت انسان سازی دارد برای افرادی که فطرت خداجو 
دارند: »دینداری به ریش نیست و به ریشه است و ریشه این افراد در آب است نه خاک.« 

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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)اخراجی ها( براساس بازنمایی گفتمان بازگشت، رزمندگان نیز دیگر یک سنخ اعالی ناب 
نیستند. آنها براساس میل به زندگی به میدان نبرد رو آورده اند و حتی برای سودا های این 
جهانــی دل به دریای نبرد زده اند. این لحظه ای ناب و متمایز در بازنمایی جبهه های نبرد 
و ســوژه های دینی ناظر به آن فضا اســت؛ به عبارت دیگر اگر در گفتمان انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس، جنگ به مثابه یک تکلیف شرعی، ذاِت زندگی بود و زندگی جز آن مفهومی 
دیگر نداشت، اما در گفتمان بازگشت میل به زندگی و تلذذ در سایه جنگ در حال رشد 
و قوت گیری است. )اخراجی ها و اخراجی های 2( رزمنده ها در این گفتمان دیگر سوژگانی 
اســطوره ای و آسمانی نیستند بلکه زمینی اند. آنان اشخاصی معمولی هستند؛ آمیزه ای از 
محاســن و معایب اخالقی. چنین بازنمایی ای را می توان نوعی تقدس زدایی از جبهه های 
نبرد و حتی مبارزان تعبیر و تفســیر کرد. نکته دیگر در بازســازی فضای گفتمانی دفاع 
مقدس، پیوند اســالم گرایی با ملی گرایی است. در حقیقت اگر در گفتمان دفاع مقدس و 
انقالب اسالمی دال ملیت غایب بود، اما در فضای استعاری گفتمان بازگشت شاهد حضور 
محســوس و بارز این دال هستیم. ســوژه های دینی نیز تعلقی تام به آب وخاک و وطن و 
دین دارند و صرفاً به خاطر حفظ دین جانفشــانی نمی کنند. دسته دوم از سوژه های دینی 
مادرانی هستند که فرزندانشان را تقدیم وطن و انقالب کرده اند. )مادران شهید( در اینجا 
نیز شاهد بازگشت دال شهادت، ایثارگری، جانباز بودن هستیم. این سوژه های دینی مصداق 
بارز و اتم اســتقامت و ایستادگی هســتند که ارزش و دال جمع گرایی و مصلحت جمعی 
در وجودشان موج می زند. در این سوژه ها نشانی از فردیت و نفع شخصی دیده نمی شود. 
سوژه دینی بازنمایی شده دیگر در گفتمان بازگشت، کاراکتر روحانی است. این سوژه 
دینی در پنج فیلم »اخراجی های یک و دو«، »طال و مس«، »رســوایی 2«، »فرشته ها با هم 
می آیند«، موجودیتی سرنوشت ســاز به لحاظ روایی دارد. روحانی بازنمایی شــده در این 
متون سوژه ای است اخالقی که ُخلق دینی در اسالم را ناشی از دو عنصر محبت و تکلیف 
می داند. روحانی صاحب کرامات و اهل مدارا و مروت اســت و دینداری معاشرتی دارد. او 
به جاذبه های دین می اندیشد و از همین رهگذر سوژه های الِت پایین شهری )اخراجی ها( 
و بدنام )رســوایی( را نیز اهلی می کند و به صراط مستقیم دین جهت می دهد. همچنین 
این سوژه دینی، دل نگران آسیب های اجتماعی و فساد های رو به گسترش در جامعه است 
و نســبت به آن احســاس وظیفه و تکلیف می کند. در گفتمان بازگشت یکی از مقوالت 
مفهومی، آســیب ها و انحرافات اجتماعی است. جامعه از این وضعیت آسیب خورده است 
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و در آرایش جامعه تفاوت هایی ایجادشده است که شخصیت روحانی درصدد تالش جهت 
حل وفصل آنهاست. او راه را در اصالح و ارشاد می داند و نه تنبیه و مجازات. )برخالف سوژه 
دینی روحانی در گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس( »به جای مِچ مردم، دستشان را 
بگیرید. روحانی باید بین مردم باشد. در این عالم خبر های دیگه هم هست.« )رسوایی 2( 
در گفتمان بازگشت شاهد اهمیت دال ملت هستیم. برای مثال در فیلم »اخراجی های 
2«، شخصیت روحانی می گوید: »عزت و شرف ایرانی اسالمی چیزی نیست که بشود با این 
فشــار ها لگدمال شود. باید آبروی ایران زمین و انقالب حفظ شود و فردا عزت و شرف یک 
ملت در دستان شماست. ساز غیرت بزنین و اختالف نداشته باشین. در یک جبهه باشین 
علیه دشمن.« در این گفتمان به نوعی شاهد جعل ارزش های دوران دفاع مقدس هستیم. در 
فیلم »اخراجی ها« نیز فرمانده می گوید: »ُکجان ُرستِم َدستان و سیاوش و کیکاووس تا ببینن 
شیر بچه های حیدِر کرار چطور بدون گرز و تبرزین و رخش شاخ غول استکبار را شکستن.« 
در گفتمان بازگشت، بازنمایی روحانیت از منظر سلوک و سبک زندگی فردی است. 
معنویت در اینجا تن پوش زندگی مادی است و به آن هویت و جهت می بخشد. در حقیقت 
ســبک زندگی آنان چونان یک الگوی برتر معرفی و بازنمایی می شود که آکنده از فضای 
توکل، تدین و ساده زیســتی و حضور در جامعه است. آنچه در این سبک زندگی اهمیت 
دارد پیوند ایدئولوژی زندگی محور و نظام دینی اســت به گونه ای که سوژه دینی روحانی 
برای تأمین معاش حاضر می شود در فیلم سینمایی نقش آفرینی کند و این کردار را نوعی 
جهاِد فی ســبیل اهلل تفســیر می کند. )فیلم فرشته ها با هم می آیند( در گفتمان بازگشت 
روحانی یک واسطه تســهیلگر نیست بلکه قهرمان روایت و اسوه اخالقی دینی است که 
می تواند با تبشیر و تنذیر، جامعه بحران زده و سرشار از اختالف و تفرقه را حول عمود دین 
گرد هم بیاورد و متحد ســازد. )رسوایی 2( دیگری نیز در این گفتمان خود مسلمانان و 
کسانی است که دینداری ابزاری دارند: »ایمان باید از سرچشمه گرفته شود نه از شخصی 
مانند من؛ اسالم به ذات خود عیب ندارد هر عیب که هست از مسلمانی ماست.« )رسوایی(

زبــان بصری فیلم نیز از تمهید های مختلفی برای بازنمایی بصری آنان در راســتای 
ایدئولوژی گفتمان سینمای دینی استفاده می برد. برای نمونه تصویربرداری از سوژه از نمای 
متوسط آغاز می شود و هرچه مراتب دینی سوژه ارتقا می یابد و بیشتر به سمت اصالح قدم 
برمی دارد دوربین نیز بیشتر به او نزدیک شده )نمای نزدیک( یا به صورت هم تراز او را در 
قاب تصویر جایابی می کند. نورپردازی نیز در اینجا اهمیت دارد. برای مثال وقتی ســوژه 
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از گرایش های خودمحورانه دست می شوید و به سمت جمع گرایی حرکت کرده و مبتنی 
بر معــارف دینی، در حق دیگری ایثار می کند، نه تنها او در مرتفع ترین نقطه جغرافیایی 

لوکیشن فیلم نمودار می شود بلکه نورپردازی طبیعی نیز تشدید می شود. 

جدول 4: ابعاد گفتمان سینمای دینی پس از انقالب اسالمی

گفتمان: انقالب و دفاع مقدس1
متون )نماینده گفتمان( توبه نصوح، دو چشم بی سو، استعاذه، بلمی به سوی ساحل، پرستار شب، دیده بان و مهاجر

سوژه مطلوب یا دلخواه
 )سخنگویان گفتمان؛ 

اقتدار سخن گویی(

دیگری گفتمانی 
)سوژه رانده شده 

و مطرود(

بافت موقعیتی و بافت 
مضامین و فضای گفتمانینهادی

قدسی انقالبی
 )رزمنده، فرمانده، 
ایثارگر مجاهد دفاع 
مقدس، شهروندان 

انقالبی آرمان گرا، سالک و 
روحانی(

سوژه طاغوتی، 
ضدانقالب، 
منافق و بعثی

بافت موقعیتی: شهر و محله 
سنتی

بافت نهادی: خانواده، تعلیم 
و تربیت )مدرسه(، سازمان 

نهادی دین )مسجد(، 
محافل مذهبی، سازمان 

دینی سیاسی

تعهد، اسالم، عبودیت، تدین، تشرع، 
مذهب، شیعه، تکلیف، باور، امت، جهاد، 
استغفار، توبه، شهادت، ایثار، رشادت، 

تقدیرگرایی، سلحشوری، دفاع حق علیه 
باطل، امربه معروف و نهی از منکر، فرهنگ 
عاشورایی، امت، پیوند دیانت و سیاست، 
اسالم گرایی رادیکال، فوریت پیاده سازی 
شریعت، رخداد انقالب و جنگ تحمیلی، 
سودای آرمان شهری، جمع گرایی، دین 

نهادینه شده، قرائت رسمی از دین

زبان بصری: نورپردازی شدید، زاویه روبرو، نمای از پایین دوربین، نمای نزدیک، مدالیته باال، غیاب نگاه خیره به مخاطب

2
گفتمان: فردیت محور

متون )نماینده گفتمان(: پری، لیلی با من است، رنگ خدا، خانه ای روی آب، خیلی دور خیلی نزدیک، بید 
مجنون، مصائب دوشیزه، شب، هر شب تنهایی، سر به مهر؛ دل شکسته، زندگی با چشمان بسته، یه حبه قند

سوژه مطلوب یا دلخواه
 )سخنگویان گفتمان؛ 

اقتدار سخن گویی(

دیگری گفتمانی 
)سوژه رانده شده 

و مطرود(
مضامین و فضای گفتمانیبافت موقعیتی و بافت نهادی

فردیت خواه
 )جوان دانشجوی 

تحصیلکرده شهری طبقه 
متوسط، متجدد، پزشک 
و متخصص دانشگاهی، 
طبقه مرفه، دختر اقلیت 

دینی(

سوژه گمراه، 
هنجارشکن، 
بدون باور، 

عاصی، 
طغیانگر، 

بی هویت و 
گم گشته

بافت موقعیتی: شهر و خانواده مدرن 
هسته ای

بافت نهادی: 
خانواده، تعلیم و تربیت )دانشگاه(، 
نهاد پزشکی، اقتصاد )اشتغال و 

کسب و کار(

دینداری عرفانی، دینداری قلب 
پاک، زندگی، هویت، مسئله معنا، 
بحران وجودی سوژه، ناسپاسی، 
کفر، طغیان، عصیان، نافرمانبری، 
جدال با جهان، مجادله با خدا، 

دنیاگرایی، علم گرایی، عقل گرایی، 
شکست گفتمان علم از دین، 

ستیز و سرکشی، هبوط و نجات، 
نقد تکنولوژی زدگی، شهری 

شدن، ملت به جای اُمت، امنیت و 
ثبات، دینداری ترکیبی متجددانه

زبان بصری: نگاه خیره به مخاطب )تقاضا(، نمای دوربین از باال )هلی شات(، نمای دور دوربین، نورپردازی محدود و 
نما های ضد نور، زاویه دوربین مورب، چرخش دوربین دور سوژه )فاصله گذاری، قدرت ُزدایی، ابژه سازی(
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3
گفتمان: شهرگریزی و روستاگرایی

متون )نماینده گفتمان(: تولد یک پروانه، بهشت از آن تو، نورا، اینجا چراغی روشن است، قدمگاه، یک تکه نان، 
خدا نزدیک است، آواز گنجشک ها، استشهادی برای خدا، باران، نیاز، بچه های آسمان

سوژه مطلوب یا دلخواه
 )سخنگویان گفتمان؛ 

اقتدار سخن گویی(

دیگری گفتمانی 
)سوژه رانده شده 

و مطرود(
مضامین و فضای گفتمانیبافت موقعیتی و بافت نهادی

مکان ـ معنا
 )کودک یا جوان وارسته 
روستایی و غیرشهری، 

شهروند شهرگریز، کارگر 
روستایی یا حاشیه شهر(

سوژه حسابگر 
و دنیاپرست 

)دنیازده(

بافت موقعیتی: روستا، جنوب و 
حاشیه شهر، محله های سنتی، 

مناطق کوهستانی
بافت نهادی: خانواده، سازمان دینی 

جامعه )مسجد و حسینیه(

معجزه، نذر، تشفی، سادگی، 
توکل، توسل، کرامات، الهام، 

تنبه، عقوبت الهی، شهرگریزی، 
نقد اخالق شهری، بازنمایی فساد 

شهری، فضیلت بخشی به فقر

زبان بصری: مدالیته باال، نمای نزدیک، نمای روبرو، نورپردازی زیاد، غیاب نگاه خیره به تماشاگر، چرخش دوربین حول سوژه

گفتمان: دینداری متساهل یا تکثرگرا4
متون )نماینده گفتمان(: مارمولک، زیِر نوِر ماه

سوژه مطلوب یا دلخواه
 )سخنگویان گفتمان؛ 

اقتدار سخن گویی(

دیگری گفتمانی 
)سوژه رانده شده 

و مطرود(
مضامین و فضای گفتمانیبافت موقعیتی و بافت نهادی

متساهل و تکثرگرا
 )مجرم استحاله شده، 
روحانی، طلبه دینی(

دیندار متشرع 
فقهی و 
سختگیر

بافت موقعیتی: شهر
بافت نهادی: خانواده، نهاد تعلیم و 
تربیت )حوزه علمیه(، نهاد قضایی ـ 

قانونی و تربیتی

تفقد، رواداری، تساهل، گشودگی 
شناختی، اسالم رحمانی، نقد 

روحانیت، تنوع اشکال دینداری، 
تجددگرایی اسالمی، تفسیر 

عصری، احیاگری دینی، قرائت 
انسانی از دین

زبان بصری: نمای نزدیک و متوسط، زاویه دوربین هم سطح، نورپردازی نسبتاً مناسب

5
گفتمان: بازگشت

متون )نماینده گفتمان(: اخراجی ها و اخراجی ها 2، رسوایی و رسوایی 2، طال و مس، فرشته ها باهم می آیند، 
بوسیدن روی ماه، شیار 143، کتاب قانون

سوژه مطلوب یا دلخواه
 )سخنگویان گفتمان؛ 

اقتدار سخن گویی(

دیگری گفتمانی 
)سوژه رانده شده 

و مطرود(
مضامین و فضای گفتمانیبافت موقعیتی و بافت نهادی

مؤمِن ُمصلِح ُمکلف
 )روحانی، طلبه حوزه 
علمیه، مادر شهید و 

ایثارگر، رزمنده دوران 
دفاع مقدس(

منافق، مدیران 
دولتی متشرع 

و ریاکار، 
دیندار متعصب 
خشکه مقدس با 
دینداری ابزاری

بافت موقعیتی: شهر تهران، 
محله های پایین شهر، خط مقدم، 

اسارتگاه
بافت نهادی: خانواده، تعلیم و تربیت 
)حوزه علمیه(، بازار، سازمان نهادی 

دین )مسجد(، سازمان سیاسی، 
قضایی

عبودیت، صبر، تحمل، 
ازخودگذشتگی، روزی حالل، جهاد 
فی سبیل اهلل، فرهنگ عاشورایی، 

شهادت، ایثار، مقاومت، ملی گرایی، 
کرامت، رأفت اسالمی، آسیب های 
اجتماعی، محبت، عشق، یاریگری، 

روش های تربیت دینی ایجابی، 
پیوند گفتمان دین و ملی گرایی، 
زن به مثابه قهرمان دینی، نقد 

دینداری مسلمانان، روحانی به مثابه 
تیپ دینی مطلوب اجتماعی

زبان بصری: موقعیت متغیر دوربین و عناصر فنی )مبتنی بر قطب بندی سوژه و امکان و وقوع استحاله(؛ نمای متوسط 
و نزدیک دوربین، نگاه مبتنی بر تقاضا، نورپردازی زیاد، مدالیته، نما های از پایین دوربین
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جدول 5: نشانه شناسی گفتمانی سینمای دینی پس از انقالب اسالمی

پسزاویه دوربیننمای دوربینگفتمان
زمینه

مدالیته و 
ترکیب بندینورپردازی

موقعیت 
سوژه در 

قاب دوربین

دال 
شنیداری

انقالب 
اسالمی

نزدیک، 
اکستریم کلوز 

آپ

روبرو 
)دربرگیری( 
و از پایین )به 

باال(

روشن

نور قوی
 )باور قلبی و 
وجه استعالیی 

سوژه(

پرسپکتیو، سوژه در 
بین همگنان و اجتماع 
انقالبی، سوژه در مرکز 

قاب

عرضه
اذان، نوحه 
دینی، آیات 

قرآن

شهرگریزی و 
روستاگرایی

نزدیک )رابطه 
همدالنه و 
صمیمی با 

سوژه(

روبرو 
)دربرگیری(

چرخش دوربین 
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روشن
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بکر، سوژه در مرکز قاب 
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جغرافیایی

عرضه
موضع تضرع و 

خاکساری

باران 
به مثابه 

برخورداری 
از رحمت 

الهی

فردیت محور

هلی شات، 
نمای دور 
)رابطه غیر 
همدالنه با 

سوژه، جدایی 
و بیگانگی(

مورب 
)جداسازی( 

و از باال 
)فاصله گذاری، 
قدرت زدایی، 
بیگانه سازی(

تیره وتار

پایین )فقدان 
ایمان و تشرع( 
و تضاد رنگ 

)کادر های ضد 
منفرد بودن سوژه در نور(

قاب، مسیر های تیره و 
بدون چشم انداز

تقاضا )نگاه 
خیره به 

تماشاگر(: نیاز 
به هدایت و 

اصالح، 
موضع تسلیم 
و نه شکایت

رعدوبرق 
به مثابه 
هشدار

تساهل و 
تکثرگرا

نمای متوسط 
و نزدیک

مورب و روبرو 
)جداسازی 
اولیه( )آغاز 

تحول درونی و 
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تیره و 
---نور متوسطروشن
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نمای دور 
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نمای متوسط 

و نزدیک 
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شده(

تیره و روبرو و از پایین
روشن

نور متوسط 
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سوژه در مرکز قاب یا 
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جمع بندی و نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد در حوزه سینمای دینی پس از انقالب، گفتمان کالن جمهوری 
اسالمی طیفی چندگانه از گفتمان های سینمایی را در خود جای داده است. در مجموع 
می توان گفت در گفتمان دینداری تساهل و تکثرگرا و گفتمان فردیت خواهی، تخاصم ها 
و ســتیزهایی با گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت محسوس و 
هویدا اســت. همچنین بین گفتمان انقالب اســالمی و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت 
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همپوشانی هایی موجود است. این همپوشی بین این دو گفتمان و گفتمان شهرگریزی و 
روستاگرایی نیز صدق می کند. مضامین مشترک در این سه گفتمان سینمای دینی شامل 
اسالم، تشیع، هویت انتســابی )شناسنامه ای(، دینداری رسمی، تقدیرگرایی، همنوایی و 
رضایت به امر و حکمت الهی اســت. همچنین مضامین مشترک گفتمان فردیت خواهی 
و دینداری تســاهل و تکثرگرا شامل فردیت، گشــودگی شناختی، تسامح، رواداری، نقد 
روحانیت، هویت اکتسابی و برساختی دینی، ناهمنوایی و تنوع گونه های دینداری است. 
افزون بر این مضامین مشــترک گفتمان بازگشــت و گفتمان دینداری تساهل و تکثرگرا 
شــامل تساهل، یاریگری دینی و برآمدن آسیب های اجتماعی به عنوان یک چالش است. 
در گفتمان انقالب اسالمی و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت نیز روحانی سوژه ای مرجع 

و محوری است. 
به لحاظ بینامتنیت در همه گفتمان های سینمای دینی، آیات قرآن و احادیث و روایات 
دینی یک ارجاع بینامتنی )مصرح یا مضمر( اساسی به حساب می آید؛ اما بین گفتمان های 
سینمایی از این جهت اختالف هایی وجود دارد به گونه ای که در گفتمان های انقالب و دفاع 
مقدس، شــهرگریزی و روستاگرایی و بازگشــت تقریباً با بینامتنیت هایی مشابهی مواجه 
هســتیم. این متون شامل آیات قرآن، ابیات حافظ و سعدی و مضامین عاشورایی است؛ 
اما در گفتمان فردیت خواهی، متون عرفانی مانند متون منصور حالج و ابوسعید ابوالخیر 
نیز مدخلیت پیدا می کند و آثار با ارجاع های متنوعی مانند اقتباس از رمان فرنی و زویی 
سالینجر و اشاره به اشعار سهراب سپهری و مهدی حمیدی شیرازی ساخته می شود که 
نوعی بینامتن عرفی محســوب می گردد. نکته قابل اهمیت دیگر شباهت گفتمان انقالب 
و دفاع مقدس و گفتمان بازگشــت از حیث بینامتنیت است به طوری که در هر دوی این 
گفتمان ها نوحه های دینی، زیارت عاشورا، کالم امام خمینی و شهدا بینامتنی اساسی در 

کنار آیات قرآن و ابیات حافظ و سعدی محسوب می گردد. 
نتایج این مطالعه مؤید آن بود که هر یک از این گفتمان های ســینمای دینی، سوژه 
مطلــوب و دلخــواه خود را تکوین داده و بازتولید کردند و ســوژه های مفروضی را نیز به 
حاشــیه گفتمان راندند. کالن گفتمان جمهوری اسالمی گرچه به گفتمان های پنج گانه 
شناسایی شده در این پژوهِش جامع، اجازه سخنگویی و ظهور و بروز می دهد، اما درنهایت 
یک گفتمان غالب و مســلط را هژمونیک می کند و عرصه را برای دیگر ســوژه های دینی 
و گفتمان های ســینمای دینی دیگر تحدید می ســازد. هیچ یک از گفتمان های سینمای 

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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دینی پس از انقالب نیست که دست کم یکی از دال های اساسی کالن گفتمان جمهوری 
اسالمی را نداشته باشد. اما برخی گفتمان ها قرابت و نزدیک بیشتری به فضای استعاری 
گفتمان جمهوری اســالمی داشته و برخی سعی در ارائه قرائت و خوانشی نو و معاصر از 
دال های محوری جمهوری اســالمی یا اسالم دارند و همین امر نوعی کشمکش و تزاحم 
گفتمانی را ایجاد می سازد که درنهایت پیروز این نزاع گفتمانی و جنگ نمادین، گفتمان 

فرهنگی جمهوری اسالمی است. 
در سینمای دینی از همین حیث، شاهد تخاصمی اساسی نیستیم، بلکه نوعی قبض و 
بسط گفتمانی حادث می شود به این معنا که بنا به اقتضا های سیاست گذاری و تولیدات 
فرهنگی و همچنین تحوالت زمینه ای، برخی تفاسیر از دین و برساخت مدل های دینداری 
مرجح شده و سوژه هایی )طیف و تنوع سوژه ها بسیار محدود است( عرصه سخنگویی پیدا 
کرده اما قادر به هژمونیک شدن و تفوق نیستند. این مسائل نشان می دهد تحوالت موجود 
را صرفاً براساس آرمان عام اسالم سیاسی نمی توان فهم کرد، بلکه آن را باید به مثابه تحول 
ادوار مختلف سیاست و نگرانی های حاکمیت پساانقالبی برشمرد. با تأکید بر این تحوالت، 
سینمای بعد انقالب، روایت گر زیستن در متن تناقضات و تنش ها بوده است و نوعی معلق 
بودن بین گذشته و حال را نشان می دهد. در سینمای دینی بعد از انقالب همه سوژه ها 
براساس منویات گفتمان حاکم برساخت شده و از همین رو گفتمان را به صورت بنیادی به 
چالش نمی کشند. گونه های مختلف شناسایی شده گفتمان سینمای دینی پس از انقالب نیز 
همگی اشتراک های حداکثری و افتراق های حداقلی دارند. اشتراک در ضرورت دینی سازی 
جامعه و عناصر و ارکان آن و ایجاد زمینه سعادت برای سوژه زمینی است. افتراق نیز بر 
سر قرائت های درون دینی و شیوه تفسیر از دین )اسالم( است. می دانیم نظام جمهوری 
اســالمی برای خود رسالت تعالی بخشی و اسالمی ســازی جامعه قائل است و آنگاه خود 
را کامیاب می داند که قادر باشــد انسان ها را از مرتبه دانی به عالی سوق دهد و زمینه را 
جهت چنین جهش، صیرورت و عروجی فراهم سازد. به یاد داریم که امام خمینی هدف 
و رسالت نظام جمهوری اسالمی را آبادی دنیا و آخرت افراد تعیین می کرد1. بر این اساس 
اســت که گفتمان سینمای دینی در تحلیل کلی، ســوژه های فردیت خواه را که گرایش 

1. از نگاه امام خمینی )1379( استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی و رفاه، همه از امور ضروری برای 
حکومت اسالمی است؛ اما اینها فقط مقدمه برای رسیدن مردم به اخالق اسالمی هستند تا با فراهم 

شدن شرایط، افراد بتوانند به تهذیب نفس بپردازند. 
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به ســمت قرائت و فهم مدرن از دین دارند، در خود ادغام و جذب می کند، صدای آنان را 
خاموش می سازد و هژمونی خود را به وسیله ایدئولوژی اسالم شریعت محور فقاهتی مانند 
چتری فراگیر می گســتراند. گفتمان سینمای دینی که خود ذیل گفتمان دینی سیاسی 
جمهوری اســالمی حیات زبانی و فرهنگی پیدا می کند، غایت خود را در بهنجارســازی 
ســوژه و استعال بخشی آن می داند. سوژه در سینمای دینی نیز به همین سان می بایست 
از قطب شر به سمت خیر )تدین، تشرع، صراط مستقیم( گرایش یابد و در غیر این صورت 

از گفتمان به حاشیه رانده می شود و گرفتار عقوبت الهی می گردد.

سنخ شناسی گفتمان های سینمای دینی پس ...
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