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چکیده

ایــن پژوهــش بهدنبــال بررســی نحــوة بازنمایــی ابعــاد مختلــف دیــن در ســینمای پــس از انقــاب ،زمینههــای
اجتماعــی مقــوالت بازنماییشــده و رابطــة ســینمای دینــی پــس از انقــاب بــا مقولــة دیــن رســانهایشــده اســت.
بــرای ایــن منظــور هفــت فیلــم از دهههــای مختلــف کــه بیشــترین نزدیکــی را بــا تعریــف حداکثــری ســینمای دینــی
و مذهبــی داشــتهاند بــا نظــر صاحبنظــران ایــن حــوزه انتخــاب شــدند .روششناســی ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوای
کیفــی بــا رویکــرد نشــانهشناســی امبرتــو اکــو اســت .رمزگانهــای دهگانــه اکــو در صحنــههــای مختلــف فیلــم
هــا بررســی و مقــوالت مختلــف دینــی اســتخراج شــد .ازجملــه نتایــج ایــن پژوهــش عبارتانــد از :اهمیــت ویــژة
ابعــاد «رفتــاری» و «دانشــی» دیــن در فیلمهــای بررسیشــده ،عمیقتــر شــدن دغدغههــای ســینمای دینــی در
ســالهای پــس از دهــة  60و سیاســی نبــودن فیلمهــای بررسیشــدة دهــة  80علیرغــم ســیطرة سیاســت بــر
نظامــات اجتماعــی.
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مقدمه

دیـن از اساسـیترین پارادایمهـای جوامـع بشـری در طـول تاریـخ بشـر بـوده اسـت .ایـن
مقولـه خصوصـ ًا در جوامـع شـرقی و درحالتوسـعه بهعلـت بافـت سـنتیای کـه دارنـد از
اهمیـت بیشـتری برخـوردار اسـت .در ایـران و پـس از وقـوع انقلاب  57مقولـه دیـن و

دینـداری اهمیـت مضاعفـی یافته اسـت ،چراکـه بسـیاری از مناسـبات اقتصـادی ،فرهنگی،
سیاسـی و اجتماعی در نسـبت با اسلام و تشـیع تعریف و تحلیل میشـود .در همین زمینه

رسـانهها نقـش برجسـتهای در زمینة انتشـار دین و ارزشهـای دینی و الگوهـای دینمداری
دارنـد؛ موضوعـی کـه ذیـل کارکـرد آگاهیبخشـی رسـانهها تعریف میشـود.

انتشـار دیـن در رسـانهها تـا آنجـا پیـش رفتـه اسـت که بـه اعتقاد برخـی دوران رسـانه

بیدیـن در کشـورمان بـه پایـان رسـیده اسـت (باهنـر .)7-23 :1385 ،در این میان بـه اعتقاد

بسـیاری از پژوهشـگران مدیـوم سـینما از تأثیرگذارتریـن رسـانهها در دنیـای امـروز اسـت

(احمـدی .)14 :1380 ،بـا وجـود اینکـه آمار دقیقـی از میزان مخاطبان سـینما در کشـورمان
وجـود نـدارد ،ولـی گزارشهـای مختلـف حکایـت از اسـتقبال خـوب اقشـار مختلـف
خصوصـ ًا طبقـة متوسـط از سـینما و فیلمهـای سـینمایی دارد تـا جایـی کـه آمـار رسـمی

فـروش سـینماها در اکرانهـای نـوروزی سـال  1395بسـیار چشـمگیر بـوده اسـت (وبگاه
سـازمان سـینمایی.)1395 ،

مسـئلة ایـن پژوهـش انجـام تحقیقی اکتشـافی با رویکـرد روندپژوهی دهههـای مختلف

دربـارة مقـوالت دینـی بازنماییشـده در سـینمای پس از انقالب اسـت .بیشـتر پژوهشهای
انجامشـده در ایـن خصـوص غالبـ ًا مطالعـة مـوردی و فاقـد رویکـرد اکتشـافی بودهانـد.
آگاهـی از رابطـة سـینمای دینـی پس از انقالب بـا بافت و زمینـة اجتماعـی و همچنین دین
رسانهایشـده از دیگـر مسـائل ایـن تحقیـق اسـت .همچنین ارائـة رهیافتی عملـی از الگوی

نشانهشناسـی سیسـتماتیک و فراینـدی در حـوزة مطالعـات سـینمایی از دیگـر مسـائل ایـن

پژوهـش بوده اسـت.
چارچوب مفهومی

بازنمایـی تولیـد معنـا از طریـق چارچوبهـای مفهومـی و گفتمانی اسـت .به ایـن معنی که

«معنـا» از طریـق نشـانهها ،بهویـژه زبـان تولید میشـود (مهـدیزاده .)15 :1387 ،اسـتوارت
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هـال 1از رویکـرد معـروف برسـاختگرایی در مقولـة بازنمایـی نـام میبرد .در ایـن رویکرد

معنـا بـا ویژگیهـای اجتماعی و عمومی زبـان پیونـد دارد (هـال .)24 :1997 ،بازنمایی دین

نیـز از ایـن قاعده مسـتثنی نیسـت و برآمـده از زبان و گفتمـان عمومی اجتماعی اسـت .دین
مجموعـة عقایـد ،اخلاق ،قوانیـن و مقرراتـی اسـت کـه بـرای ادارة امـور جامعة انسـانی و
پرورش انسـانها باشـد (جـوادی آملـی.)93 :1373 ،

آنچه از دین و مذهب در این پژوهش مراد میشـود اسلام و تشـیع اسـت .از نظر شـهید

مطهـری قـرآن کریـم که دین خـدا را از آدم تـا خاتم جریان پیوسـتهای معرفـی میکند ،یک

نـام بـر آن میگـذارد و آن «اسلام» اسـت .وی همانطورکـه بـر اسـاس قرآن کریـم دین را
«اسلام» مینامـد (مطهـری ،)165 :1364 ،مذهـب کامـل را نیز «شـیعه اثنی عشـری» معرفی
میکنـد (مطهـری .)505 :1364 ،دیـن و مذهـب بهطورکلی و اسلام و تشـیع بهطور خاص

دارای ابعـاد و مؤلفههایـی ایجابـی اسـت کـه در واقـع بـا آنهـا میتـوان دینداری مسـلمانان

و شـیعیان را سـنجید و ارزیابـی کـرد .گالک 2و اسـتارک 3ابعـاد دقیـق پنجگانـهای شـامل
 -1اعتقـادی -2 ،عاطفـی -3 ،رفتـاری -4 ،دانشـی و  -5پیامـدی از دین ارائـه کردهاند .بعد

«اعتقـادی» یـا باورهـای دینـی عبارتانـد از باورهایی کـه انتظار مـیرود پیـروان آن دین به
آنهـا اعتقـاد داشـته باشـند .بعد «عاطفـی» ناظر بـه عواطف ،تصـورات و احساسـات مربوط

بـه داشـتن ارتبـاط بـا خداسـت و از مؤلفههـای تجربـه ،علقـه و هویت دینی تشـکیل شـده
اسـت .بعـد «رفتـاری» نیـز بیانگر کنشهای شـخصی و اجتماعی شـامل اخالقیـات و احکام

(عبـادات و شـرعیات) اسـت .همچنیـن بعـد «دانشـی» مشـتمل بـر اطالعات و دانسـتههای
دینـی و اعتقـادی اسـت کـه پیروان هـر دینی بایـد آنهـا را بداننـد .در نهایت بعـد «پیامدی»

ناظـر بـر آثـار باورهـا ،اعمـال ،تجـارب و دانـش دینـی بـر زندگـی روزمـرة پیـروان اسـت
(گالک و اسـتارک.)19-21 :1965 ،

بـا توجـه بـه آنچـه دربـارة بازنمایـی ،دیـن و مذهـب بیـان شـد ،بنابرایـن بازنمایـی

رسـانهای دیـن را میتـوان نمایـش و انتشـار مفاهیـم ،عقایـد ،ارزشهـای اخالقـی و آداب

و رسـوم گوناگـون دینـی تعریـف کـرد (کاشـانی .)34 :1390 ،اگرچـه بازنمایـی رسـانهای
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وجـوه ایجابـی و مثبـت دارد ،ولـی از نیروهـای فرهنگـی و محدودیتهـای رسـانهای نیـز

متأثـر اسـت .همانطورکـه یـاوارد 1اشـاره میکـرد ،زمانـی کـه سـخن از بازنمایی رسـانهای
مقـوالت اسـتعالیی و روحانـی نظیـر دیـن بـه میـان میآیـد بسـیاری از مناسـبات حاکم بر
الگوهـای رایـج بازنمایـی ،کارکـرد خـود را از دسـت میدهنـد ،زیـرا اساسـ ًا ماهیت رسـانه

مانـع از نمایـش ،انتشـار ،تبلیـغ و ترویـج مقوالت اسـتعالیی میشـود (یـاوارد.)79 :2013 ،

بنابرایـن در کنـار مفهـوم رسـانة دینـی که بـر وجوه مثبـت ترویـج و تبلیغ دین تأکیـد دارد،
بایـد مفهـوم دیـن رسانهایشـده 2را نیـز در نظـر داشـت .ایـن مفهـوم اساسـ ًا دربـارة بیان و
انتقـال مفاهیـم و آموزههـای دینـی از طریـق رسـانههای جدید و مدرن اسـت کـه در مقابل

دیـن نهـادی کـه بـا اسـتفاده از ارتباطات سـنتی بـه ایـن کار مبـادرت میکرد قـرار میگیرد
(محمـدی« .)169-182 :1380 ،تقدسزدایـی» برآمده از انتشـار تودهای دیـن ،کارکرد اصلی
دیـن رسانهایشـده اسـت (میـر 3و مـورس .)6 :2006 ،4سـینمای دینی و دین سینماییشـده
نیـز از قواعـد اشارهشـده دربـارة رسـانة دینـی و دین رسـانهای مسـتثنی نیسـتند.

پیـش از ورود بـه بحـث سـینمای دینـی بایـد توجـه داشـت کـه بنیـان و هویت سـینما

وابسـته بـه «روایت» و «نشـانه» اسـت (متـز .)28 :1380 ،نشانهشناسـی در نتیجـة تالشهای
گسـترده کریسـتین متـز ،5پیـر پائولـو پازولینـی 6و اًمبرتـو اکـو 7به حـوزة مطالعاتی منسـجم

و پربـاری در مطالعـات سـینمایی تبدیـل شـده اسـت (ضمیـران .)193 :1382 ،در ایـن میان
تحلیـل نشانهشناسـی اکـو از قـوت نظـری و روششـناختی بیشـتری برخـوردار اسـت.
سـجودی در نشانهشناسـی کاربـردی ،الگـوی امبرتـو اکـو در نشانهشناسـی را سیسـتمی و
فراینـدی مـی دانـد کـه از هـر دو شـاخة عمـدة نشانهشناسـی سوسـوری 8و پیرسـی 9در

تحلیـل خـود اسـتفاده کرده اسـت .الگـوی رمزگانی سیسـتمی به این معناسـت کـه میتوان
رمزگانهـا را مسـتقل از هرگونـه هـدف داللتـی یا ارتباطی تحلیـل کرد .الگـوی فرایندی نیز
1. Hjarvard
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بـه معنـای مطالعـة رمزگانهـا در ارتبـاط بـا سـایر رمـزگان و بهطورکلی بافت نشـانه اسـت
(سـجودی.)157-163 :1387 ،

سـطح رابطـة تفکـر دینی و جریان فیلمسـازی بسـیار گسـترده اسـت (محمـدی:1380 ،

 .)269-282سـینمای دینـی تنهـا بـه قصـه هـای دینـی از انبیا و اولیا یا نشـان دادن مناسـک

دینـی مشـروط نمیشـود ،زیـرا دیـن ،جامع امور بشـری اسـت و ایـن جهـان و آن جهان را
شـامل میشـود (اکبرلـو .)17-18 :1390 ،در همیـن زمینـه باید در نظر داشـت که سـینمای
دینـی سـینمایی نیسـت که فقـط از مضمون دینی و اسلامی برخـوردار باشـد ،بلکه صورت

و اشـکالی کـه آن محتـوا را بـه نمایـش میگـذارد نیـز بایـد مطابـق ضوابـط و جهانبینی و

ارزشهـای اسلامی و دینـی باشـد .در واقـع سـینمای دینـی هنگامـی تحقـق مییابـد کـه
صـورت و سـیرت آن مبتنـی بـر ارزشهـا و اهـداف و موازین دینی باشـد (همـان.)15 :

در همیـن راسـتا اکثـر پژوهشـگران و کارشناسـان سـینما معتقدند که قرار دادن سـینمای

دینـی در زمـرة گونههـای سـینمایی 1اشـتباه اسـت و تقلیـل دین بهحسـاب میآیـد و حوزة

دیـن را محـدود میکنـد (وارسـته .)1377 ،اهمیـت تفاسـیر معرفتشـناختی از ایـن دسـت
آنچنـان باالسـت کـه از نظـر برخـی دیگـر زمانـی میتـوان بـه محصولـی رسـانهای عنوان

دینـی اطلاق کـرد که سـازندة آن نیـز تقید و بـاور دینی داشـته باشـد (بهـار.)112 :1393 ،
بنابرایـن و بـا توجـه بـه آنچـه دربـارة دین و مذهـب در بخش قبلی آورده شـد و شـرایط و
ضوابـط مطرحشـده دربـارة سـینمای دینـی و مذهبی میتـوان تعریفی حداکثری از سـینمای

اسلامی و شـیعی ارائه کرد :سـینمای اسلامی و شـیعی نوعی از سـینما ،برخوردار از اصول
روایتگـری و نشانهشـناختی ،مبلـغ و مـروج عقایـد ،عواطـف ،رفتارهـا ،دانـش اسلامی و

شـیعی و آثـار دینـداری با تأثیـرات مطلوب اجتماعی اسـت کـه در آن سـینماگران متدین و
متعهـد به اسلام و تشـیع حضـور دارند.

   زمانـی کـه دربـارة تأثیـرات اجتماعـی هنـر بهطورکلـی و سـینما بهطور خـاص بحث

میشـود ،الجـرم بایـد چارچوبی مفهومی از جامعهشناسـی هنـر نیز ارائه داد .جامعهشناسـی
هنـر بهدنبـال یافتـن علیّـت اجتماعـی اسـت و در آن محقق با برقـرار کردن روابـط ع ّلی بین
پدیدههـای هنـری و شـرایط اجتماعـی نظریـه را بسـط میدهـد (راودراد .)3 :1390 ،بـرای
1. genre
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نمونـه ،جامعهشناسـی سـینما بررسـی بسـتر اجتماعـی پیدایـش و تحـول نهـاد سینماسـت
(فاضلـی .)50 :1391 ،در همیـن راسـتا ژان دو وینیو ،بنیانگذار جامعهشناسـی هنر مدرن ،از
یگانگـی آفرینـش هنـری نام میبـرد و آن را تولیـد اثر هنـری مبتنی بر شـبکة پیچیدة روابط
انسـانی و گروههـای اجتماعـی متفـق یا متضاد قلمـداد میکنـد (دو وینیـو .)39 :1379 ،این

بینـش نظـری را میتـوان رویکـرد دیالکتیکی به جامعهشناسـی هنـر دانسـت؛ رویکردی که
ابـزاری نیرومنـد و کاربـردی بـرای تدویـن نظریـة این حوزه محسـوب میشـود .بر اسـاس

ایـن رویکـرد ،کنـش متقابـل اثـر هنـری و اجتمـاع (اعـم از روابـط اجتماعـی ،بازیگـران،
طبقـات ،گروههـا و رویدادهـای اجتماعـی) در مقاطـع مختلـف تاریخـی از سـوی محقـق

بررسی میشـود (اسلامزاده.)1384 ،
ایران پس از انقالب
نگاهی به
ِ

جامعـة ایرانـی را همچـون اقیانوسـی پرتالطـم و ناشـناخته ترسـیم میکننـد (سـیفالهی،
 )164 :1381کـه پـس از انقلاب درگیـر تحـوالت مختلـف سیاسـی ،فرهنگـی و اجتماعی

بوده اسـت .بدیهی اسـت بررسـی همة ایـن تحوالت و روندهـا از حوصلة ایـن مقاله خارج
اسـت .بنابرایـن در ایـن قسـمت صرفـ ًا چارچوبـی از فضای اجتماعـی ،سیاسـی و فرهنگی
پـس از انقالب ترسـیم میشـود.

نیروهـای مختلفـی از دیربـاز و در ایـران امروز به ایفـای نقش اجتماعـی میپردازند .این

نیروها را میتوان اشـرافیت زمیندار ،روحانیت ،عشـایر ،شهرنشـینان سـنتی اعم از بازاریان،
پیشـهوران و فروشـندگان خـرد ،دهقانان و اقشـار حاشـیة شـهری (مسـتضعفین) ،کارگران،

لمپنهـا و بیطبقههـا (ارازل و اوباش) ،نظامیان ،طبقة متوسـط شـهری ،سـرمایهداران جدید،
دانشـجویان و احزاب سیاسـی دانسـت (پرتو .)193-213 :1395 ،روحانیـت پس از انقالب

و در دوران جمهـوری اسلامی همچـون ادوار گذشـتة تاریـخ ایران با سیاسـت عجین شـده
اسـت .آنها با ورود گسـترده به سیاسـت بسـیاری از مناسـبات کلیـدی را در اختیـار گرفتند.

از پنـج رئیـس جمهـور سـه تـن روحانـی اسـت .حضـور روحانیـون در مجلـس شـورای
اسلامی بسـیار پررنـگ اسـت .در بوروکراسـی و نهادهـای دولتـی نیـز حضـور روحانیـون

گسـترده اسـت .شـبکة وسـیع روحانیـون در سراسـر کشـور از طریـق مسـاجد ،نمازهـای
جمعـه ،نمایندگیهـای ولـی فقیـه و مـدارس همچنـان بـرای بسـیج مردمـی در حمایـت از
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نظـام اسلامی کوشـش میکننـد (همـان .)197-198 :طبقة حاشـیهای که در جریـان انقالب
اسلامی مسـتضعفین نامگـذاری شـدهاند یکی دیگر از سـتون فقـرات نیروهـای اجتماعی و
انقالبـی را تشـکیل میدهنـد .در طـول پیـروزی انقلاب و بعدتـر در دوران جنـگ تحمیلی

ایـن طبقـه بیشـترین شـهید را تقدیـم انقلاب کـرد .رابطـة اقشـار حاشـیة شـهری بـا نظـام
ج.ا.ا چنـدان دقیـق بررسـی نشـده اسـت .بـا وجـود ایـن بیشـک مسـتضعفین از مهمترین
پایگاههـای اجتماعـی نظـام و حاکمیت هسـتند (همـان.)203 :

طبقـة متوسـط ایرانـی بیـش از آنکه نیرویـی اجتماعی باشـد که اجزای تشـکیلدهندة آن

دارای فعالیت یا شـرایط اقتصادی همسـان باشـند پیکرهای اجتماعی اسـت که شـیوة زیست
فرهنگـی ،نظـام ارزشـی و الگوی زندگیشـان آنهـا را در قالب یک کلیت اجتماعی همبسـته

قـرار میدهـد (اشـرف .)86 :1388 ،همچنیـن سـرمایهداران جدیـد دیگـر نیـروی حاضر در

صحنـة جمهوری اسلامی هسـتند .شـکل جدیـدی از این طبقـه در دهة  ،70پس از شـروع
سیاسـتهای خصوصیسـازی ،از بیـن رفتـن انحصـار دولتـی و شـکلگیری بانکهـای

خصوصـی بـه وجود آمد و سـرانجام طبقهای از کالنپـولداران جایگزین کالنسـرمایهداران
شـد (پرتـو .)212 :1395 ،نیـروی اجتماعـی دیگـر جامعـه ،احـزاب و جریانهـای سیاسـی

هسـتند کـه بـا پیروزی انقالب اسلامی طیف گسـتردهای از آنها سـر بر آوردنـد .در دهة 60

جنـاح چـپ با مطرح کردن خواسـت انجـام اصالحات سیاسـی ،فرهنگـی و دموکراتیک در
نظـام سیاسـی بـه جذب هـوادار میان طبقة متوسـط روبهرشـد ایـران ،دانشـجویان و جوانان

پرداخـت .از بیـن ایـن جنـاح تعـداد زیـادی از احـزاب به نـام اصالحطلب شـکل گرفت و

کوشـید تـا به کار منسـجم حزبی دسـت زنند (همـان.)217 :

فـارغ از هـر نیـروی اجتماعـی مؤثـر در رخـداد انقلاب اسلامی و روندهـا و حـوادث

دهههـای مختلـف پـس از آن بایـد در نظر داشـت که انقالب اسلامی در وهلـة اول بهمثابه
انقالبـی فرهنگـی بـود کـه با هدف اساسـی احیـای ارزشهـا ،باورهـا و اعتقادات اسلام و

ظهـور آنهـا و نمادهـای رفتاری و سـاختاری جامعة اسلامی ایران به پیروزی رسـید (ذکایی

و شـفیعی .)76 :1389 ،در سـالهای ابتدایی پیروزی انقالب اسلامی رخداد جنگ تحمیلی

(از سـال  1359تـا  )1367و همچنیـن برخی نابسـامانیهای اجتماعی و سیاسـی بسـیاری از
مناسـبات اجتماعـی ،فرهنگی و سیاسـی کشـور را تحت شـعاع خـود قرار داده بـود .در این
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سـالها فراینـد اسالمیسـازی ،زندگـی مـردم را تحـت تأثیر قـرار داد و ایدئولـوژی انقالبی

حاکـم بـود .امـا در دهـة هفتـاد ایـن رونـد شـکل دیگـری گرفـت .سادهزیسـتی ،پرهیـز از

پرداختـن بـه ظواهـر و خودآرایـی ،التـزام به حجـاب و عفـاف و اجرای برنامههـای تفکیک
جنسـیتی از اولویتهـای ارزشـی هنجـاری بـود کـه بـا پایـان جنـگ و پیدایـش فرهنـگ

مصرفگرایـی بهویـژه در بیـن طبقـة متوسـط شـهری بهتدریـج کمرنگ شـد (همـان.)77 :

بـا وجـود ایـن ،فروغـی در مقالـة دین و دینـداری در ایـران در کتاب جامعـه ،فرهنگ و

سیاسـت در ایـران نگاهـی جامعهشـناختی بـه مقولة دینداری در جامعة ایرانی داشـته اسـت.
وی بـا تأکیـد بـر آمارهـای مختلـف در دهههـای مختلف پـس از انقالب نتیجـه میگیرد که

دربـارة وجـه غالـب و رسـمی دینـداری یعنـی دینـداری شـریعتمحور و مبتنـی بـر احکام

فقـه در برخـی ابعـاد دینـداری نظیر رفتن به مسـجد یا مشـارکت در نماز جماعـت یا جمعه

شـاهد کاهـش بودهایـم ،امـا در برخـی دیگـر از ابعـاد دینـداری جمعـی نظیـر شـرکت در
مجالـس روضـه و عـزاداری یـا زیارت اماکـن مذهبی افزایش وجود داشـته اسـت .همچنین
در مقوالتـی نظیـر نمـاز خوانـدن و روزه گرفتـن تحول یا کاهش چشـمگیری وجـود ندارد.

از دالیـل کاهـش مشـارکت در مسـاجد مکانزداییشـدن دیـن بـوده اسـت که خود رسـانة

دینـی در رخ دادن آن مؤثـر بـوده اسـت .امروز تولید و پخش برنامههای دینی بسـیار بیشـتر
از گذشـته اسـت کـه باعـث شـده اسـت تا افـراد تغذیـة فکـری و دینـی خـود را از بهترین

سـخنرانان و واعظـان دینـی رسـانه تأمیـن کننـد .بهطورکلـی دیـن نـه از سـاحت عمومـی
جامعـه رخـت بربسـته و نـه میـزان دینـداری کاهش یافته اسـت .دیـن همچنـان عنصر مهم
و تعیینکننـدة جامعـة ایرانـی محسـوب میشـود .بـا وجـود ایـن ،دیـن در فراینـد تطبیق و
انعطافپذیـری خـود بازترکیـب جدیـدی یافتـه و آرایـش جدیـدی بـه خـود گرفته اسـت.

هرچنـد در برخـی عرصههـا هنـوز دیـن کمرنـگ شـده ،امـا در برخـی دیگـر از عرصههای
عمومـی حضـوری پررنگ پیـدا کرده اسـت (فروغـی.)94-93 :1395 ،

  در ایـن میـان همـواره در تحـوالت اجتماعـی و فرهنگـی ایـران معاصر شـاهد سـیطرة

سـنگین سیاسـت بـر سـایر نهادهـا ،سـاختارها و نظامـات اجتماعـی بودهایـم (فراسـتخواه،
 .)155 :1335دهههـای مختلـف پـس از انقلاب نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت و همواره

شـاهد برجسـته شـدن و افـول جریانهـا و اندیشـههای سیاسـی و بهتبـع آن تأثیرپذیـری

حیـات سیاسـی جامعـه از فضای سیاسـی بودهایم .بنابراین بسـیاری از وجـوه حیات عمومی
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اقتصـادی ،فرهنگـی و اجتماعـی بسـته بـه اینکـه کـدام جنـاح سیاسـی در انتخابـات پیروز

شـود تعییـن میشـود؛ تفاوتـی کـه پیـروزی اصالحطلبـان در سـالهای  76و  80بـه بـار
ً
کاملا روشـن اسـت (پرتـو:1395 ،
آورد بـا پیامدهـای پیـروزی احمدینـژاد در سـال 84
 .)193ازجملـه ایـن تأثیرپذیریهـای سیاسـی میتـوان بـه از بیـن رفتـن مرجعیـت برخـی

گروههـا نظیـر روحانیـت و رسـانههای رسـمی در نتیجـه تغییـرات سیاسـی دهة  70اشـاره
کـرد (ربیعـی .)309 :1380 ،در همیـن راسـتا الزم اسـت یـادآوری شـود کـه تأثیرپذیریهـا
صرفـ ًا از شـرایط داخلـی نیسـت ،بلکـه شـرایط بینالملـل نیـز در تحـوالت و روندهـای
اجتماعـی کشـور مؤثر اسـت .بـرای مثال ،در کنار شـرایط خـاص اواخر دولـت احمدینژاد
بهعلـت تحریمهـای اقتصـادی بینالمللـی ،تحـوالت موسـوم به بیـداری اسلامی در برخی

کشـورهای عربـی ،بیثباتـی منطقـة خاورمیانـه ،ظهـور گروههای تنـدرو مذهبـی و جنگ و

ناآرامیهـا در کشـورهای همسـایه ایـران در سـالهای انتهایـی دهـة  80و ابتدایـی دهـة 90

بیتأثیـر بـر بافـت و شـرایط کشـور نبوده اسـت.

جدول  :1نگاهی به ایرا ِن پس از انقالب
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ش شناسی
رو 

روششناسـی این پژوهش تحلیل محتوای کیفی با اسـتفاده از الگوی سیسـتماتیک و فرایندی
(سـجودی )157-163 :1387 ،نشانهشناسـی اُمبرتـو اکو اسـت .رمزگانها مدنظر اکو شـامل
 -1ادراکـی -2 ،1شناسـایی -3 ،2انتقالـی -4 ،3شـیوة خطـاب( 4لحنـی) -5 ،تصویـری،5
 -6شمایلنگاشـتی -7 ،6ذوق و احسـاس -8 ،7ناظـر بـه هنـر -9 ،8سبکشـناختی 9و -10

ناخودآگاهانه 10اسـت (اکو.)240-244 :1385 ،

 -1رمـزگان «ادراکـی» (حسـی) بـه رمزگانهایـی که امـکان تأثیرپذیری حسـی را فراهم

میکنـد گفتـه میشـود (اکـو .)240 :1385 ،دکوپـاژ نقـش منحصربهفـردی در ایـن رمـزگان

بـازی میکنـد .همچنیـن رنگ ،اشـیا ،فضا (لوکیشـن) ،میزان نـور در تصویر ،زوایـة دوربین،
قـاب تصویـر و موسـیقی در شـکلگیری رمـزگان ادراکـی نقـش برجسـتهای ایفـا میکنند.

نـوع تصویربـرداری و کیفیـت آن نیز در شـکلگیری حس مخاطب دخیل هسـتند .قابل ذکر
اسـت کـه گاهـی عناصر یادشـده چنان در کنـار یکدیگر قـرار میگیرند کـه موجب درگیری
هرچهبیشـتر مخاطـب در تصویـر و داسـتان میشـود و حـس واقعگرایـی و حقیقتنمایـی

غلبـه پیـدا میکنـد .برای مثال موسـیقی ،نورپردازی و قـاب تصویر (در پلان اول) از صحنة
گفتگـوی نسـرین (پزشـک روسـتا) بـا دکتـر عالـم ،گفتگوی تلفنـی دکتـر عالم با سـامان و

همچنیـن گفتگـوی سـامان با نسـرین دربـارة سـتارهها از فیلـم «خیلی دور -خیلـی نزدیک»
دالهایـی هسـتند کـه مدلول حـس ناراحتی و اندوه اسـت.

 -2رمـزگان «شناسـایی» رمزگانهایـی در چارچـوب زمینـة فرهنگی و اجتماعی هسـتند
کـه الزامـ ًا مدلولهـای مشـخصی را بـه ذهـن متبـادر میسـازند .ایـن رمـزگان شـماری از
شـرایط ادراک حسـی را بـه واحدهـای نشـانهای بـدل میکنـد (اکـو .)240 :1385 ،بـرای
مثـال رمزگانهـای شناسـایی نظیر پالک شناسـایی ،پیراهن مشـکی ،لهجه جنوبی و پوشـش
1. perception
2. recognition
3. transmission
4. tonal
5. iconic
6. iconographic
7. taste and sensibility
8. rhetorical
9. stylistic
10. unconscious
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روسـری در صحنـه رفتـن یونـس به آموزشـی جبهـه و خبر دار شـدن الفت از ایـن موضوع

در فیلـم «شـیار  »143از جملـه رمزگانهای شناسـایی اسـت.

 -3رمـزگان «انتقالـی» شـرایط را بـرای درک رمزگانهای حسـی فراهم میکنـد (همان).

رمـزگان انتقالـی در تصویـر شـامل خطـوط تصویـری و پرسـپکتیو (عمـق تصویـر) اسـت.
خطـوط افقـی تصویـر حس آرامش و سـکون اسـت ،خطوط عمـودی باعث قدرتبخشـی

بـه سـوژه میشـود و خطـوط نامنظم و درهـم  تنش و اضطـراب را به همـراه دارد .همچنین
پرسـپکتیو مشـوش حـس ناامنـی و اضطـراب و پرسـپکتیو یکدسـت آرامـش و سـکون را
موجـب میشـود .بایـد یـادآوری شـود کـه رمـزگان انتقالـی همچـون رمـزگان ادراکـی و
سـایر رمزگانهـا در واقـع تالشـی سـازنده بـرای تقویت حسـی مخاطبـان و اثربخشـی پیام
اسـت .بـرای مثال ،در صحنة دشـت اطراف روسـتا در فیلـم «رنگ خـدا» (دقیقههای 28:12

تـا  ،)30:45خطـوط عمـودی پشـت سـر محمـد دالـی اسـت کـه مدلـول قدرتبخشـی و

قدرتافزایـی به سـوژه اسـت.

 -4رمـزگان «لحـن» (شـیوة خطـاب) رمزگان لحـن آفرینندة تصور ذهنی هسـتند (تصور

سـنگینی ،تنـش ،نرمـی و )...و در نظـام داللتهـای ضمنـی جـای میگیرنـد (احسـاس

بخشـندگی ،مهربانـی و ( )...همـان .)241 :این رمزگان ریشـه در تعامل و کنش شـخصیتها
بـا خـود و دیگـران دارد .احساسـات و تصـورات بهوجودآمـده از رمـزگان لحن بـا اجزایی

مکمـل بـه عناصر نشـانههای شـمایلی و نمایهای افزوده میشـوند .برای مثال ،تعامل سـعید،
نـوذر و اصغـر در صحنـة گفتگـوی آنهـا دربارة جنـگ و شـکایت نـوذر از مجروحیتهای
جنـگ در فیلـم «از کرخـه تـا رایـن» دالی اسـت کـه مدلو ِل سـنگینی و تنش اسـت.
 -5رمـزگان «تصویـری» (شـمایلی) نیز شـامل عکس ،شـمایل و خطوط اسـت (همان).

ایـن رمـزگان بیشـتر از راه رمزگانهـای انتقالـی احسـاس میشـود .بـرای مثـال ،در صحنـة

توضیح مسـئول بسـیج به خانوادة یونس دربارة رفتن یونس و دوسـتانش به دورة آموزشـی
در فیلـم «شـیار  ،»143تصویـر امام خمینـی (ره) رمزگان تصویری اسـت.

 -6همچنیـن رمـزگان «شمایلنگاشـتی» (شـمایلنگارانه) مدلـول رمزگان شـمایلی را به

دال بـدل میکنـد تـا واحـد نشـانهای پیچیدهتـر و فرهنگیتر خلق کنـد (اکـو.)242 :1385 ،
بـرای مثـال در صحنـة فـوق از فیلـم «شـیار  ،»143دا ِل تصویـر امـام خمینـی (ره) مدلـو ِل
عالقهمنـدی بـه امـام (ره) و انقالبـی بودن اسـت.
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 -7رمـزگان «ذوق و احسـاس» (سـلیقه و حساسـیت) تثبیتکننـدة داللتهـای ضمنـی

بهدسـتآمده از واحدهـای نشـانهای پیشـین اسـت (همـان .)243 :بـرای مثـال ،خلوتـی و
سـوتوکوری جبهـه در صحنـة دویـدن نصرت بهسـمت سـاحل در فیلم «افـق» تثبیتکنندة

حـس اضطـراب و ناآرامی اسـت.

 -8رمـزگان «نظریـة بیـان» (ناظـر به هنر) رمزگانی اسـت که نخسـت بنا بـر قراردادهایی

تـازه شـکل میگیرد ،سـپس کاربـرد اجتماعی مییابد .رمـزگان نظریة بیـان برخالف رمزگان
شناسـایی الزامـ ًا مدلـول مشـخصی نـدارد و مدلول آن بسـته به شـرایط تعیین میشـود .این
رمزگان شـامل اشـکال سـاده ،پیشـنهادهای مجازی و مجازهای استداللی اسـت .دا ِل اشکال
سـاده همچـون نشـان شیرخورشـید مدلـو ِل نظـام شاهنشـاهی اسـت .پیشـنهادی مجـازی

همچـون درخشـش قطرههـای آب روی پوسـت بـه نشـانة شـادی یـا شـنیده شـدن صدای
ترقه و مواد منفجره در خیابان به نشـانة پایان سـال شمسـی و مجازهای اسـتداللی همچون

تصویـر مـردی اعدامشـده و تیتـر درشـت رسـانهها بـه نشـانة برجسـته شـدن رسـانهای و
عمومـی شـدن آن (همـان .)243-244 :برای مثال  ،دا ِل تالش آقاسـید برای خـروج از خانه

در هنـگام حضـور پرسـتار بیمارسـتان در صحنـهای از فیلـم «طلا و مـس» از نوع پیشـنهاد
مجـازی و مدلـو ِل تقواسـت .یـا در صحنـة دیگـری از همیـن فیلـم ،دا ِل باال بردن دسـتها

پـس از نمـاز و توجـه ناگهانـی به دار قالـی از نوع مجاز اسـتداللی و مدلـو ِل ضرورت عمل
و اقـدام بـه جای صرفـ ًا دعا کردن اسـت.
 -9رمـزگان «سبکشـناختی» رمـزگان ویـژة یـک ژانـر و در موردهایی ویـژه یک مؤلف
هسـتند (همـان .)244 :بـرای مثـال ،در صحنـة پایانـی فیلم «افـق» ،دا ِلهای نبـرد و درگیری
نیروهـای ایرانـی و عراقـی ،شـهید و زخمـی شـدن نیروهـای ایرانـی و کنـش احساسـی
شـخصیتها مدلـو ِل گونـة سـینمایی درام (گونـه دارای آغـاز و پایان شـگفتانگیز) اسـت.
 -10رمـزگان «ناخودآگاهانـه» (ناآگاهـی) میتوانـد در هریـک از اشـکال شـمایلی،

شـمایلنگارانه یـا نظریـة بیانـی وجود داشـته باشـد و بنـا بـر قراردادهایـی در موقعیتهای

ویـژه روانشناسـانه ،موجب گونـهای انگیزش ،واکنش یا آگاهی در مخاطب میشـود (همان:
 .)244بـرای مثـال ،دا ِل هـو شـدن لطفعلیخـان توسـط بچههـا و رفتـار و عکسالعملهـای

وی در کوچـه در فیلـم «توبـة نصـوح» در صحنـة درماندگی لطفعلیخان از بخشـیده شـدن
توسـط مـردم ،مدلـو ِل مرگآگاهی و خویشـتنآگاهی اسـت.
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جامعة آماری

جامعة آماری این پژوهش فیلمهای سینمایی تولیدشده پس از انقالب است.

روش نمونه گیری

روش نمونهگیـری «هدفمنـد» و بـا اسـتفاده از نظر کارشناسـان و صاحبنظران حوزة سـینما

آقایـان اصغـر فهیمیفـر ،شـهاب اسـفندیاری ،نـادر طالـبزاده ،سـیدرضا نقیبالسـادات و
خانـم اعظـم راودراد انجـام شـده اسـت .فیلمهای انتخابشـده از سـوی صاحبنظـران در

زمـرة سـینمای دینـی و مذهبـی و دارای بیشـترین نزدیکـی به تعریـف حداکثری ارائهشـده

از سـینمای اسلامی و مذهبـی هسـتند .این فیلمهـا مورد توجه فـراوان مخاطبـان و منتقدان
حـوزة سـینما قـرار گرفتهاند.

حجم نمونه

حجـم نمونـه شـامل فیلمهای «توبة نصـوح» ( )1361و «افق» ( )1367از دهـة « ،60از کرخه

تـا رایـن» ( )1371و «رنـگ خـدا» ( )1376از دهـة « ،70خیلی دور -خیلـی نزدیک» و «طال

و مـس» از دهـة  80و «شـیار  »143از نیمة اول دهة  90اسـت.
واحد تحلیل

واحـد تحلیـل پژوهـش نیـز «صحنـه» اسـت .صحنه همـة اتفاقاتی اسـت که در یـک فضا یا

موقعیـت میافتـد؛ هـر صحنـه از چند پالن (کاتهای دوربین) تشـکیل شـده اسـت.
یافتهها

در ایـن بخـش پیـش از ارائـة یافتههـا ،جـدول تحلیـل رمـزگان یـک صحنـه از فیلـم «افق»

بـرای نمونـه و اعتباربخشـی پژوهـش عرضـه میشـود  -بیـان نمونههـای بیشـتر موجـب
طوالنـی شـدن مقالـه خواهد شـد.
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جدول  :2تحلیل رمزگان اکویی صحنه ای از فیلم «افق»

یافتههـای بهدسـتآمده از تحلیـل فیلمهـای انتخابشـده در دو بخـش نمودارهـای بیان

موضوعـی و رمزگانـی و جـدول شـباهتها و تفاوتهـای مقولههـای دینـی در دهههـای

مختلـف ارائه میشـود.
14
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بیان موضوعی و رمزگانی

بیـان موضوعـی و رمزگانـی در قالـب نمودارهایی برای سـاماندهی کیفی مقـوالت مختلف
بهدسـتآمده از فیلمهـا ابـداع شـده اسـت و بیانگر اولویتهـای موضوعی و نشانهشـناختی

اسـت« .اشـاره»« ،تأکیـد» و «پافشـاری» متغیرهای مختلـف بیان موضوعی و رمزگانی اسـت.
«اشـاره» بیانگـر مقوالتـی اسـت کـه صرفـ ًا در یـک صحنـه از فیلـم آمـده اسـت« .تأکیـد»
نشـاندهندة مقوالتـی اسـت کـه در دو صحنـه از فیلـم تکـرار شـده اسـت .همچنیـن متغیر
«پافشـاری» بیانگـر مقوالتـی اسـت کـه در بیـش از دو صحنـه از فیلم آمده اسـت.

نمودار  :1بیان موضوعی و رمزگانی ابعاد دین در فیلمهای بررسیشده از دهة 60

بیشـترین تمرکـز از نظـر تعداد مقـوالت در مجمـوع  47صحنة بررسیشـده از فیلمهای

«توبـة نصـوح» و «افـق» از دهـة  60روی بُعـد رفتـاری دیـن و پـس از آن ابعـاد عاطفـی،

دانشـی ،پیامـدی و اعتقـادی دیـن بـوده اسـت .در ایـن صحنههـا بیشـترین اشـاره بـر بُعـد
رفتـاری ،بیشـترین تأکیـد بـر بُعـد عاطفـی و بیشـترین پافشـاری نیـز بـر بُعـد رفتـاری دین
صـورت گرفتـه اسـت .همچنین بُعـد اعتقادی دیـن صرف ًا دارای یک اشـاره بـوده و تأکید و
پافشـاری بـر روی آن صـورت نگرفته اسـت.
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نمودار  :2بیان موضوعی و رمزگانی ابعاد دین در فیلمهای بررسیشده از دهة 70

بیشـترین تمرکـز از نظـر تعداد مقـوالت در مجمـوع  48صحنة بررسیشـده از فیلمهای

«از کرخـه تـا رایـن» و «رنـگ خدا» از دهـة  70بر روی بُعـد رفتاری دین و پـس از آن ابعاد
دانشـی ،عاطفـی و پیامـدی دیـن بـوده اسـت .بعـد اعتقـادی دیـن در ایـن فیلمهـا بازنمایی
نشـده اسـت .همچنیـن در این صحنهها بیشـترین اشـاره بـر بُعد دانشـی ،بیشـترین تأکید بر

بعـد رفتاری و بیشـترین پافشـاری نیـز بر ابعاد رفتـاری و عاطفی دین صورت گرفته اسـت.

نمودار  :3بیان موضوعی و رمزگانی ابعاد دین در فیلمهای بررسیشده از دهة 80

بیشـترین تمرکـز از نظـر تعداد مقـوالت در مجمـوع  35صحنة بررسیشـده از فیلمهای
16
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«خیلـی دور -خیلـی نزدیـک» و «طلا و مـس» از دهة  80بـر روی بُعد رفتـاری دین و پس
از آن ابعـاد دانشـی ،عاطفـی و پیامـدی دیـن بـوده اسـت .بعد اعتقـادی دین در ایـن فیلمها

بازنمایی نشـده اسـت .همچنین در این صحنهها بیشـترین اشـاره ،تأکید و پافشـاری بر بعد
رفتـاری دیـن صورت گرفته اسـت.

نمودار  :4بیان موضوعی و رمزگانی ابعاد دین در فیلم بررسیشدة از دهة 90

در مجمـوع  27صحنـه بررسیشـده از فیلـم «شـیار  »143از نیمـة اول دهـة  90بهترتیب

بیشـترین تمرکـز از نظـر تعـداد مقـوالت بـر روی ابعـاد رفتاری ،دانشـی ،عاطفـی و پیامدی

بـوده اسـت .همچنیـن در ایـن فیلـم بیشـترین اشـاره ،تأکیـد و پافشـاری بـه مقـوالت بُعـد
رفتـاری دیـن بوده اسـت.
تفاوتها و شباهتهای مقولههای دینی در دهههای مختلف
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جدول  :3شباهت ها و تفاوت های مقوالت دینی در فیلم های بررسیشده از دهه های مختلف
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نتیجهگیری

 -1دیـن از ابعـاد مختلـف اعتقادی ،عاطفی ،رفتاری ،دانشـی و پیامدی تشـکیل شـده اسـت
ً
عملا معنـا و مفهـوم حقیقـی خود را از دسـت
و بـدون هرکـدام از ایـن ابعـاد و مقـوالت،
میدهـد .مقـوالت ابعـاد دیـن و مذهب (اسلام و تشـیع) از تنـوع و تکثر فراوانـی خصوص ًا
در بعـد دانشـی (اطالعات و دانسـتههای دینی و اعتقـادی) برخوردار هسـتند .بازنمایی دین
در فیلمهای شـاخص بررسیشـده شـامل همـة ابعاد پنجگانـة مدنظر گالک و اسـتارک بوده

و در مقـوالت نیـز تکثر و تنوع وجود داشـته اسـت.

 -2ابعـاد «رفتـاری» و «دانشـی» دیـن که بیانگر کنشهای شـخصی و اجتماعـی در اخالق و
احـکام اسـت از اهمیـت ویژهای میـان عالمان دینی و دینداران برخوردار اسـت .برجسـتگی
بعـد «رفتـاری» و «دانشـی» در فیلمهای شـاخص بررسیشـدة متعلق به سـینمای دینی کام ً
ال

طبیعـی اسـت و اقتضای دیـن و مذهب و این نوع از سینماسـت.

 -3بعـد «پیامـدی» دیـن در مقایسـه بـا سـایر ابعـاد بهعلت بیـان مقولههـای عمیـق دینی از
اهمیـت بسـزایی در سـینمای دینـی پس از انقلاب برخوردار اسـت.

 -4موضوعاتـی نظیـر نبـوت ،والیت ،عـدل ،امامت ،والیت فقیـه ،امام زمان (عج) و مسـئلة

غیبـت ،شـفاعت ،اجتهـاد ،تشـریع (وضـع قوانیـن دینـی) ،تقلید ،تقیـه ،عـزاداری (امامان) و
عاشـورا و رابطـة شـیعه بـا دیگـر فِـرق اسلامی ازجملـه مؤلفههای اسلام و تشـیع اسـت.
سـینمای دینـی پـس از انقالب در پرداخـت به این مسـائل و موضوعات کمکار بوده اسـت؛
ً
اصلا بیان
در فیلمهـای شـاخص بررسیشـده ،موضوعاتـی همچـون نبـوت و والیـت فقیه

نشـده و بیـان موضوعاتـی نظیـر امـام زمـان (عـج) و واقعـة عاشـورا صرفـ ًا در بُعـد عاطفی
متوقـف مانده اسـت.

 -5تمرکـز انـدک سـینمای دینـیِ پـس از انقالب بـر روی بعـد اعتقادی و پوشـش آن صرف ًا
در یـک دهـه در راسـتای اصـول حاکـم بـر سـینمای دینـی از یـک طـرف و هویتهـای

رسـانهای و دینـی مطرحشـده در دیـن رسانهایشـده از طرف دیگـر ،رویکردی در راسـتای

پرهیـز از قـرار گرفتن در مناسـبات حاکم بر دین سینماییشـده اسـت .به بیـان دیگر ماهیت
سـینما امـکان نمایش ،انتشـار ،تبلیـغ و ترویج مقوالت اسـتعالیی دین ازجمله بعـد اعتقادی
را سـلب کـرده اسـت و اقـدام بهمنظـور نمایش مقوالتـی نظیر توحیـد ،حرکت در راسـتای
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عرفیسـازی دیـن خواهـد بـود .بنابرایـن فیلمهـای بررسیشـده بـا در نظـر داشـتن مسـئلة

دیـن سینماییشـده ،ارتبـاط خـود را بـا دیـن نهـادی حفـظ و از تمرکـز بـر بعـد اعتقـادی

اجتنـاب کـرده و تمرکـز خـود را بـر روی سـایر ابعاد دین گذاشـته اسـت.

 -6تمرکـز سـینمای دینـی پـس از انقالب بر مقـوالت رفتـاری و عاطفی را میتـوان برآمده
از سـاحت عمومـی دینـدار جامعـه و زیسـت فـردی و اجتماعـی تـوأم بـا دینمـداری در
تمامـی دهههـای پـس از انقلاب دانسـت؛ ایـن گرایـش همسـو بـا شـرایط ایـرا ِن پـس از
انقالب اسـت.

 -7آنچنانکـه روندهـای اجتماعـی پس از انقالب نشـان میدهـد ،تفاوت چندانـی در نماز
خوانـدن و روزه گرفتـن عمـوم مـردم در سـالهای پـس از انقلاب وجـود نداشـته اسـت.
ایـن مقولههـا در فیلمهـای بررسیشـده در همـة دهههـا تکرار شـده و مورد توجه سـینمای

دینـی و مذهبی بوده اسـت.

 -8بیـان مقولههـای رفتـاری کاهـش حضـور عمـوم مـردم در مسـاجد و مشـارکت در نماز
جماعـت در فیلمهـای بررسیشـده از دهـة  60و عـدم تکـرار آنهـا در دهههای دیگـر کام ً
ال
همسـو بـا رونـد کاهشـی این مقـوالت در جامعـة ایرانی و سـالهای پـس از دهـة  60بوده

است.

 -9مقـوالت عـزاداری و زیـارت ،ناهمسـو بـا روندهای اجتماعـی در فیلمهای بررسیشـده
از همـة دهههـا تکرار شـده اسـت .روندهای اجتماعـی نشـاندهندة افزایش اسـتقبال از این

مقولههـای دینـی در سـالهای پس از دهة  70اسـت.

 -10شـرایط جنگـی و نابسـامانیهای اجتماعـی و سیاسـی دهة  60عامل اصلی شـکلگیری

مقـوالت عاطفـی ،رفتـاری و دانشـی در سـینمای دینی ایـن دهه برای کاسـتن از بـار روانی
سـنگین و آرامش بیشـتر جامعه بوده اسـت.

 -11توجـه فیلمهـای بررسیشـده از دهـة  60بـه برخـی مقولههـای عاطفـی ،همسـو بـا

ایدئولـوژی انقالبـی ایـن دهـه و نشـاندهندة حاکمیت روحیـة انقالبی و سیاسـی در جامعه
و سـینمای دینـی بوده اسـت.

 -12توجـه فیلمهـای شـاخص بررسیشـده از سـینمای دینـی پـس از انقالب در سـالهای

پـس از دهـة  60بـه برخـی مقولههـای رفتـاری ،عاطفـی و دانشـی و حتـی سـاخت فیلم با
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موضـوع مرتبـط بـا نوجوانان در دهة  70در راسـتای ثبات شـرایط اجتماعی و کاسـته شـدن
از دغدغههـای مربـوط بـه ناآرامیهـا و جنـگ بـوده اسـت .شـرایط اجتماعی آن سـالها به

هویتیابـی انقالبـی ،سیاسـی و فرهنگـی منجر میشـود کـه در سـینمای دینی نیـز منعکس
شـده است.

 -13بیـان برخـی مقولههـای رفتـاری و دانشـی و بیـان نشـدن برخـی دیگـر از مقـوالت
رفتـاری در فیلمهـای بررسیشـده از دهـة  70و همچنیـن بیـان برخـی مقـوالت از دهة 80

را میتـوان در راسـتای عمیقتـر شـدن دغدغههـای سـینمای دینـی در سـالهای پـس از

دهـة  60و تأکیـدات اجتماعیتـر و فرهنگیتـر ایـن سـینما قلمـداد کرد .چنیـن دغدغههایی
میتوانـد متأثـر از (و اثرگـذار بـر) شـکلگیری جریانهای سیاسـی و از بیـن رفتن مرجعیت

برخـی گروههـا و رسـانهها باشـد.

 -14بیـان برخـی مقولههـای عاطفـی ،رفتـاری و بیـان نشـدن برخـی مقولههـای عاطفی در
فیلمهـای بررسیشـده از دهـة  80و همچنیـن بیـان برخـی مقـوالت رفتـاری و دانشـی در

فیلـم بررسیشـده از دهـة  90را بایـد در راسـتای تغییـر اولویتهـای ارزشـی ،هنجـاری،
فرهنگـی و اجتماعـی سـینمای دینـی ایـن دو دهـه و پرداختـن ایـن نوع از سـینما به سـایر
مسـائل و موضوعـات در مقایسـه بـا سـالهای ابتدایـی پیـروزی انقلاب و دهـة  60تحلیل

و تبییـن کرد.

ِ
رفتـاری (اخالقـی) روحیة
 -15در همیـن راسـتا بیـان برخـی مقـوالت و بیان نشـدن مقولة
حماسـی و انقالبـی در دهـة  80را میتـوان بـه تمرکـز اجتماعـی ،اقتصـادی و فرهنگیتر و

درعینحـال غیرسیاسـیتر بازنمایـی دیـن در فیلمهـای بررسیشـده از دهـة  80نسـبت داد.
ایـن موضوع با مسـئلة سـیطرة سـنگین سیاسـت بـر نظامات و سـاختارهای اجتماعـی ایران

در همـة دهههـا و سـالهای پـس از پیـروزی انقلاب ناهمسـو اسـت ،بنابرایـن بازنمایـی

دیـن در فیلمهـای بررسیشـده از سـینمای دینـی دهـة  80را میتوان برخالف روند مسـلط
اجتماعـی ،بازنمایـیای غیرسیاسـی تلقی کرد.

 -16ایـن در حالـی اسـت کـه مقولههـای سیاسـی مجـددا ً در فیلـم بررسیشـده از دهـة

 90بیـان شـده اسـت .ایـن موضـوع را میتـوان ناشـی از شـرایط خـاص اجتماعـی داخـل

کشـور متأثـر از شـرایط بینالمللـی نظیـر تحریمهـای بینالمللـی و بیثباتی و جنگـی منطقة
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خاورمیانـه تحلیـل کـرد .در همیـن راسـتا ،بیـان مقـوالت مرتبط بـا فرهنگ و مذهب تشـیع
در فیلـم بررسیشـده از دهـة  90را میتـوان متأثـر از روند شـکلگیری و توسـعة گروههای
افراطـی ضدشـیعی در منطقـه و کشـورهای اطـراف ایـران در سـالهای انتهایـی دهـة  80و

ابتدایـی دهـة  90دانسـت -بیشـترین تجلـی فرهنگ شـیعی در سـینمای دینی دهـة  90بوده

است.

 -17بازنمایـی غالـب نیروهـای اجتماعـی در فیلمهـای بررسیشـده بیانگـر نـگاه اجتماعی،

واقعگرایانـه و کلینگـر سـینمای دینی و مذهبـی ایران در خصوص نیروها و اقشـار مختلف
جامعـه اسـت .در ایـن میان مشـخص ًا جریانهای سیاسـی (احـزاب) موضوعیت نداشـتند و

بازنمایـی نشـدند؛ ایـن در حالـی اسـت که جریانهـای سیاسـی و احزاب ازجملـه نیروهای
اجتماعـی فعـال در جمهـوری اسلامی ایـران هسـتند .این موضـوع را میتوان خلأ موجود

در سـینمای دینی و مذهبی دانسـت.

 -18بازنمایـی شـخصیت «دینـدار» در فیلمهـای بررسیشـده بـا ظاهری سـاده ،دارای مقولة
ِ
مشـخص اخالقـیِ «حجـب و حیـا» و غالبـ ًا بهعنـوان شـخصی «شهرسـتانی یا روسـتایی» را
میتـوان برآمـده از نگـرش غالـب جامعـه بـه افـراد متدیـن ،دینـدار و مذهبی قلمـداد کرد؛

رویکـرد سـینمای دینـی در چنیـن بازنماییای ،در تقویـت این تصویر ذهنی نیز مؤثر اسـت.
 -19تغییـر بازنمایـی حجـاب زن از الگـوی چادر به روسـری و شـال بهترتیـب در دهههای
 70 ،60و  ،80همراسـتا بـا شـرایط اجتماعـی پـس از دهة  60و تغییرات هنجاری و ارزشـی

سـالهای پـس از این دهه بوده اسـت.

 -20برخلاف روندهـای اجتماعـی دهههـای اخیـر کـه تجملات بـه زندگـی عمـوم مردم
خصوصـ ًا طبقـة متوسـط راه پیـدا کـرده اسـت ،فیلمهـای بررسیشـده از سـینمای دینـی
پـس از انقلاب همچنـان سـادگی متعلـق بـه دهـة  60را در فیلمهـا ،زندگـی شـخصیتها

و ارائـه الگـوی زندگـی حفـظ کـرده اسـت .در ایـن میـان تحلیـل فیلمهـای بررسیشـده
نشـان میدهـد کـه همچـون رونـد مشـهود اجتماعـی سـالهای پـس از دهـة  60مبنـی بـر

شـکلگیری سـبکهای زندگـی نامتجانـس بـا شـریعت و مذهـب در جامعـه ،این سـبکها

نیـز در سـینمای دینـی و مذهبـی بازنمایـی و نمایـش داده شـدهاند .بیتوجهـی بـه تولیـد
محتـوای آگاهیبخـش در خصـوص برخـی صفـات رفتـاری نظیـر مصرفگرایـی و عـدم
25
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اتخـاذ رویکـرد اصالحـی در ایـن خصـوص ازجملـه نقاط ضعف سـینمای دینـی و مذهبی

بوده اسـت.

 -21معرفـی شـخصیت بیدیـن (یـا دارای ایمـان و اعتقـاد سسـت) در دهـة  70بهعنـوان
رزمنـدة دفـاع مقـدس و فـردی بسـیجی و قـرار دادن فـردی از طبقـة روحانیـت در جایگاه

شـخصیت ضدقهرمـان در دهـة  80را میتـوان از یـک طـرف نتیجـة دگرگونـی جامعـه در
نشـناختن روحانیـت و برخی اقشـار بهعنوان گروههـای مرجع در نتیجه تحـوالت اجتماعی

دهـة  70دانسـت و از طـرف دیگـر منعکسکننـده و ارائهدهنـدة نقـد درونگفتمانـی (انتقاد
از برخـی رویکردهـای روحانیـت و پشـیمانی و تحـول برخـی رزمنـدگان دفـاع مقـدس)
سـالهای پـس از دهـة  60قلمـداد کرد.

 -22نبـود رزمنـدة دفـاع مقـدس در شـخصیتهای دینـدار فیلمهـای بررسیشـده از دهـة
 80و نزدیکتـر شـدن شـخصیت بیدیـن (یـا دارای ایمـان و اعتقـاد سسـت بـه خـدا) در
ایـن دهـه به تیـپ ایدئال شـخصیت ضددین و ضدخـدا بیانگـر اوالً رویکرد سـینمای دینی

در معرفـی الگوهـای جدیـد از شـخصیتهای دینـدار و ثانیـ ًا تقابـل جدیتـر و عمیقتـر
شـخصیت دینـی و غیردینـی در سـینمای دینـی ایـن دهـه اسـت .ایـن رویکـرد متأثـر از (و

اثرگـذار بـر) بینـش حاکـم اجتماعی بوده اسـت.

 -23بنابرایـن بـا توجـه بـه رویکرد دیالکتیکی اتخاذشـده از جامعهشناسـی هنـر و تأکید این

رویکـرد بـر کنـش متقابل اثر هنـری با کنشـگران و روابـط اجتماعی میتوان جامعهشناسـی
دیالکتیـک سـینمای دینی پـس از انقلاب را دارای چارچوبی واقعگرایانـه و انتقادی و متأثر

از همـة بازیگـران اجتماعـی غیـر از گروههـای سیاسـی و احـزاب قلمـداد کـرد که بـا اکثر

روندهـای اجتماعـی جامعـة ایرانی همسـو اسـت .البتـه اسـتثنائاتی نیز وجود دارد :سـینمای
دینـی در برخـی مقـوالت ناظر بر ابعـاد اجتماعی دین ،برخلاف روندهـای اجتماعی دارای

ثبـات اسـت؛ همچنیـن ایـن سـینما در دهـة  80برخلاف رونـد سیاسـی حاکـم بـر جامعة
ایرانـی غیرسیاسـی بـوده اسـت .عالوهبـر ایـن ،سـینمای دینـی و مذهبـی پـس از انقلاب

برخلاف افزایـش رونـد تجملگرایـی در سـالهای اخیـر همچنـان ارزشهـای دهـة  60را
حفـظ کرده اسـت.
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