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بازنمایی سینمای دینی در دو دوران سیاسی -اجتماعی؛
مُقایسة دهة اول انقالب اسالمی با گفتمان اصولگرای عدالتمحور
5
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چکيده
رخداد و واقعة انقالب اسالمي جامعه و ساخت قدرت و فرهنگ را تغيير داد .از همين رو ،روند توليد فيلم نيز تابع
سياستهاي کالن فرهنگي و سياسي کشور شد .بر پاية سياست اسالميسازي و حضور تام دين در ساخت سياسي و
فرهنگي کشور سينما بهصورت نهادمند و سازمانيافته جلوة ديني پيدا کرد ،اما اين بازنمايي در دوران مختلف اجتماعي
و سياسي ،متمايز با يکديگر بوده است و گفتمانهاي سياسي نيز در تعين سينماي ديني نقش ويژهاي داشتهاند .در اين
مطالعه با مفروض گرفتن فيلم بهمثابه محصولي فرهنگي و کرداري گفتماني تالش شده است تا با استفاده از روش
تحليل گفتمان و نشانهشناسي گفتماني ،ضمن تحليل شانزده فيلم از سينماي ديني پس از انقالب ايران به اين سؤال
پاسخ داده شود که سينماي ديني در طليعه و عصر انقالب و تثبيت نظام جمهوري اسالمي و دوران عدالت و
ارزشگرايي (دهة هشتاد) چگونه بازنمايي داشته است ،حدود اشتراک و افتراق آن چيست و هرکدام از اين گفتمانها
سوژة ديني مطلوب خود را چگونه بازنمايي ميکنند؟ نتايج اين مطالعه گوياي آن است که بازنمايي سينماي ديني در
اين دو دورة سياسي – اجتماعي با يکديگر تفاوت گفتماني داشته است و هرکدام صورتبندي خاصي از مناسبات سوژه،
دين و جهان پيرامونش را بازنمايي ميکند .سوژة ديني گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقد «قدسي انقالبي» و سوژة
گفتمان بازگشت «مؤمني مُصلِح و مکلف» است .در گفتمان بازگشت که تالش دارد ارزشها و اصول انقالب اسالمي
را احيا کند بهصورت تأملبرانگيزي شاهد پيوند دال مليگرايي و دينداري و برآمدن قهرمانان زن در قامت سوژة ديني
هستيم که مغاير با فضاي گفتماني موسوم به انقالب و دفاع مقد است .همچنين ميتوان گفت که اگر در گفتمان
نخست سوژة قهرمان بهنوعي با دفاع مقد پيوند مستقيم يا غيرمستقيم دارد ،در گفتمان بازگشت ،شخصيت روحاني
سوژهاي مرجع ،قهرمان و مردمي بازنمايي ميشود که گرچه بهنظام سياسي تعلق و دلبستگي دارد ،اما همواره منتقد
دستگاه بوروکراتيک و دولتي و هميار مردم است.
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بيان موضوع
دين در جامعة ايراني همواره از اجزای اصلي و سازندة فرهنگ ايرانیان و يكي از عناصر
مهم در شكلدهي به تغییرات و دگرگونيهای جامعه بوده است (معیدفر.)11:1341 ،
انقالب اسالمي در سال  1314پیروز شد .سال  14تا  13سال منازعات پس از پیروزی
انقالب است كه تا دوازده فرودين  1313و تصويب جمهوری اسالمي بهعنوان نظام سیاسي
ادامه پیدا ميكند .سالهای بین  11تا  13سالهای تثبیت اولیه گفتمان انقالب اسالمي است.
در اين دوران شاهد اشغال سفارت آمريكا ،وقوع جنگ تحمیلي و رهبری كاريزماتیک امام
خمیني هستیم .جنگ هشت ساله عمالً حاكمیت جمهوری اسالمي و قدرت روحانیت را
تثبیت كرد و ديگر نیروهای سیاسي و فرهنگي را عمالً از گردونه حذف كرد (تهرانیان،
 .)211:2663در اين دوران تمام هموغم دولت و حاكمیت زدودن و پاکسازی راديو و
تلويزيون از كلیة عناصر سلطنتي و طاغوتي است .در پروژة اسالميسازی ،چهرة جامعه
تحوالتي اساسي يافته است و تغییری بزرگ در چهرة جامعه با تمامي پیامدهای
روانشناختي و ايدئولوژيكش رخ ميدهد (سمتي.)2663 ،
به اعتقاد داير )2:2661( 0تا قبل از پیدايش رسانههای جديد ،رسانههای سنتي (نمايش،
شعر ،موسیقي و نقاشي) به مقولة دين ميپرداختند اما رسانههای ارتباطي جديد بیشازپیش
مقولة دين را به لحاظ نمايشي و بازنمايي در دسترس عموم قرار ميدهند .درنتیجه در اين
دوران امكاني برای متولیان دين فراهم شد كه معارف مذكور را در يک سطح گستردهتر،
ابتدا در سطوح منطقهای و سپس در سطح جهاني ،به گوش همه برسانند .استفاده از رسانة
سینما برای القای پیامها و مفاهیم ديني ،بخشي از فعالیتهای رسانهای جهان معاصر است.
اين هنر نیز از همان ابتدای پیدايش در كنار ساير موضوعات ،حاوی مضامین و محتواهای
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ديني بوده و تالش كرده است بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم به نشر و ترويج مفاهیم ديني
بپردازد .به لحاظ نسبت سینما و ساخت سیاسي ميتوان گفت انقالب  ،1314شرايط اولیه و
پیامدهای آن ،گونة جديدی از سینما را در ايران پديد آورد (نفیسي )111:2612 ،و در
تكوين هويت ملي اسالمي نقشي اساسي در چارچوب صنعت فیلم و فرهنگ داشت.
بهتبع پس از انقالب اسالمي كه قانون اساسي با محوريت اسالم بنا نهاده شد و نظام
سیاسي اجتماعي كشور بر اساس الگوی اسالمي تشكیل گرديد ،اين مقوله محوريت و
جايگاه باالتری در مقايسه با ادوار قبل و دوران پیش از انقالب پیدا كرد .بررسي موشكافانة
انقالب  1314و جايگزيني جمهوری اسالمي با رژيم پهلوی نشان ميدهد كه ايران تنها
كشوری است كه انقالبي سیاسي و اسالمي را با محوريت روحانیان پیش برده است و
تالش ميكند تا جايگزيني غیرسوسیالیستي برای سرمايهداری و مدرنیزاسیون عرضه كند
(خیاباني .)34:2616 ،نظام اسالمي بعد از انقالب با دو هدف زدودن چهرة غربي وارداتي از
فرهنگ و جايگزيني عناصر اسالمي با آن ،در برابر سیاستهای فرهنگي رژيم پیشین قرار
گرفت و نهادهايي مانند شورای عالي انقالب فرهنگي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
سازمان صداوسیما و رسانه ها و مطبوعات اين وظیفه را بر عهده گرفتند و اين خطمشي را
پیروی كردند .بهطوركلي ،رسانههای جمعي در ايران خصوصي نیستند و زير نظر مقامات
عالي كشور اداره ميشوند و بلندگويي برای تبلیغ نخبگان حاكم قلمداد ميشوند .اين
رسانه ها بايد بر اساس متن و نص قانون اساسي و قوانین دولتي در خدمت تشريح و اشاعه
و تبلیغ فرهنگ اسالمي و ارزشهای انقالبي (پويش علیه امپريالیسم) باشند (همان.)142:
سینما در ايران صنعتي است كه بهصورت تنگاتنگ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي مورد نظارت و ارزشیابي قرار ميگیرد تا وابستگي آن به نظام اسالمي حفظ و
تضمین شود (پاکشیراز .)3:2611،سینما در ابتدای انقالب مانند ديگر رسانههای دولتي و
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وابسته به دولت اسالمي متأثر از گفتمان غالب جامعه ،قانون اساسي و اساسنامههای مصوب
بود .از همین جهت يک رسانة دينمحور شناخته ميشد .اما اين وضعیت در ادوار مختلف
اجتماعيـ سیاسي ،شرايط متغیری داشته است .سینما از آغاز انقالب بهمانند ابزاری فرهنگي
مورد توجه شايان بوده است تا از آن بهعنوان وسیلهای برای ترويج دين استفاده شود و از
همین رو سازمانهايي نظیر بنیاد فارابي و حوزة هنری سازمان تبلیغات اسالمي مأموريت
يافتند تا كاركردهای مورد نظر دين را در ساحت سینمايي تحقق بخشند(علمالهدی.)1316،
سينمای بهار آزادی :انقالب اسالمي ايران به باور بسیاری بیشازهمه انقالبي فرهنگي
است .به بیانديگر ،ارزشها و آرمانهای مالزم با اين انقالب ،بيگمان مهمترين تجلیات
خود را در عرصة فرهنگي نمايان ساخته است .سینمای ايران يكي از عرصههايي بود كه پس
از پیروزی انقالب كامالً بايد تغییر رويه ميداد و خود را با تفكر اسالمي هماهنگ ميكرد.
سینمای دوران جديد بر خاكستر ويرانة حاصل از انقالبيگری نهاد سینما بنا شد .بر اين
اساس سینمای بهار آزادی كه از سال  1314تا  1311مطرح است ،ارائه صورتبندی تازهای
از سینما بود و اليههای قدرت در تدارک نقش تازهای برای سینما بودند .فیلمها در اين
دوران يا به نقد عريان عملكرد رژيم گذشته پرداختند يا در راستای اهداف انقالب ساخته
شدند .نزديک چهار سال نخست انقالب تالش فراواني در راستای تشنجزدايي ،برقراری
آرامش و راهاندازی تولید شد .در سال  13كشور درگیر جنگي همهجانبه ميشود و عمالً
اين رويداد به تعطیلي سینماها منجر ميگردد .سینمای ايران مدتي پس از انقالب تعطیل
شد تا در اين فرصت ،رسالت اصلي خويش را بازيابد و هنر واقعي را كه ركن اساسي آن
اخالق است ،به جامعه عرضه كند و ملت انقالبي ايران را در راه رسیدن به آرمانهای
الهياش ياری دهد .میراحسان ( )1336معتقد است كه مهمترين معیار مطرحشده توسط
بنیانگذار جمهوری اسالمي در مورد سیاست هنری به مخالفت با رشد فحشا و ابتذال
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برميگردد .همچنین وابستگي فرهنگي سینما ،كاهش تولیدات فیلمها و به مخاطره افتادن
صنعت فیلم از مشخصات تحوالت پساانقالبي است (دويكتور.)14-41 :2662،0
هدف در سینمای پس از انقالب تربیت نسلي از فیلمسازان بود كه تولیدكنندة آثاری
باشند كه روی صفحه جامعهای اسالمي را نمايش دهند كه انقالب اسالمي آن را به ارمغان
آورده بود .سینمای ايران در سالهای پس از انقالب همگام با ورود به عرصههای جديدی
همچون جنگ و دفاع مقدس و پرداختن به مضامین معنوی و اعتقادی ،گونة فیلمهای
مذهبي را نیز در دستور كار خود قرار داد .در چنین برنامة هدفداری كه متناسب با
دغدغههای جديد مخاطب و نیاز به پاسخگويي به عطش او به مسائل اعتقادی و مذهبي
شكل گرفت ،طبعاً ورود به حیطههايي كه جايگاهي ريشهدار و تعريفشده در باور و
اعتقادات مسلمانان دارند ،از گزينههايي بود كه ميتوانست چهرهای جديد از سینما ثبت
كند .در اين دوران فیلم سازان اسالمي متعهد و متدين ظهور كردند و قوانیني تدوين شد كه
ميگفت" :جلوی فیلمهايي گرفته ميشود كه توحیدگرايي و ديگر قوانین اسالمي را
تضعیف كند يا آنها را مورد تهاجم قرار دهد" .ازجمله نبايدها و خطوط قرمز در سینمای
اسالمي انقالبي ميتوان بدين موارد اشاره كرد :توهین به پیامبران ،ائمه ،اصول نبوت و
امامت ،واليتفقیه و رهبر جامعة اسالمي و مجتهدان و مراجع تقلید ،توهین به مقدسات و
اوامر اسالم ،تشويق فحشا ،فساد و شرارت ،استفاده از مواد مخدر ،عدم عنايت به برابری
افراد فارغ از تعلقات نژادی ،قومي ،زباني و باوری ،تشويق فرهنگهای غربي و بياعتنايي
به شعار نه شرقي نه غربي ،اولويتهای سیاسي جمهوری اسالمي ،منافع ملي ،خودكفايي و
استقالل اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي (نفیسي .)34:2612 ،اين رويهها بهنوعي سعي در
تئوريزه كردن مضمون سینمای انقالبي و ارزشي داشتند (فاتحي .)161:1313 ،به لحاظ
1 . Devictor
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مضموني هم به نظر مي رسد شناخت فرهنگ ايدئولوژيكي و اعتقادی اسالمي ،جهانبیني و
شناخت نظام خلقت و جهان آفرينش ،شناخت فرهنگ سیاسي داخلي و خارجي و مسائل
بینالملل ي ،شناخت فرهنگ مالي و مكتب اقتصاد اسالمي ،شناخت فرهنگ اخالقي و روابط
اجتماعي بر اساس قرآن و ساير متون اسالمي در صدر درونمايههای سینمايي بوده باشد

0

(طالبينژاد .)21:1344 ،دركُل ،كاركردهای سینمای ديني در دهة شصت را ميتوان شامل
انگیزش احساسات معنوی مخاطبان و ترغیب آنها به رفتار بر مبنای باورهای ديني برشمرد.
همچنین مسئلة ترويج و اشاعة مفاهیم اخالقي و ارزشهای انساني و در يک كالم ،تبلیغ
اخالق اسالمي در جامعه حائز اهمیت بوده است (نوروزنژاد.)1331 ،
منازعة گفتمانهای سياسی و سينمای دهة هفتاد و هشتاد :سینمای  1341تا 1334
سینمای نیروهای اجتماعي و دوره اصالحات است .اين دوران مصادف است با نوعي
طراوت و شادابي در جامعة ايراني كه محدوديتهای ساختاری رو به كاهش ميرود و
فضای فرهنگي بازتر ميشود .سیدمحمد خاتمي در دوران وزارت ارشاد اسالمي خود
معتقد است كه «سینما مسجد نیست و اگر سینما را از جايگاه اصلي آن خارج كنیم ما ديگر
سینمايي نخواهیم داشت .اگر با تولیدات سینمايي افراد را مورد هجوم قرار دهیم و زمان
فراغت آنها را بدل به زمان كار خانگي كنیم ما يک جامعة بدشكل خواهیم داشت» (نفیسي،
 .)131:2612در اين دوران دالها و صورتبندیهای مدرن و غربي بهتدريج وارد
ارزشهای اسالمي رسمي ميشود .تحوالت دهة هفتاد و هشتاد در سینمای ايران و
جابجايي ها و تغییر مواضع ايدئولوژيكي را بايد متناسب با ديگر تغییر مواضع و تحوالت
ايدئولوژيكي و اجتماعيـ سیاسي ديد كه از لیبرالیسم سیاسي ،دموكراسي ،مدرنیتة سكوالر و
فردگرايي دفاع ميكند .سینمای ايران با تغییرات فرهنگي دهة هفتاد و هشتاد شمسي،
 .0به نقل از روزنامه اطالعات (.)0006/06/0
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افزايش كانالهای ماهوارهای ،افزايش استفاده و مصرف اينترنت ،سنت وبالگنويسي و
رواج روزنامههای اينترنتي ،غالباً بهعنوان نوآورترين سینمای ملي در جهان امروز شناخته
شده است (سمتي .)3:2663
تقريباً دو دهه بعد از حیات پرتالطم انقالب اسالمي دهة شصت ،شاهد نوعي «بازگشت»
به ارزشها ،آرمانها و غايت بنیانگذران جمهوری اسالمي هستیم؛ بهطوریكه در سالهای
 1343تا  1333شاهد به پرسش كشیده شدن گفتمان اصالحات و زمینههای ظهور گفتمان
جايگزين (دوران پسااصالحات) هستیم .شهردار سابق تهران كه حال رئیسجمهور شده
است با وعده و شعار علیه نیروهای سیاسي داخلي و نفوذ خارجي و نیروهای بینالمللي
اذهان را به سمت فضای سالهای اول انقالب جهت ميدهد (تهرانیان.)213:2663 ،
محورهای برجستة تبلیغاتي احمدینژاد ،بهويژه در سال  1334مواردی چون دولت اسالمي،
سادهزيستي مسئوالن ،عدالتمحوری ،تأكید بر توسعة اقتصادی اسالمي و ايستادگي در برابر
تهاجم فرهنگي بود .سالهای  34تا  33تالش برای تثبیت گفتمان جايگزين عدالتمحور و
نومهدويتگرايي را ميبینیم (صديقي و نظری .)34:1316 ،گفتمان مذكور از مفصلبندی
برخي نشانههای گفتمان انقالب و گفتمان سنتي دهة هفتاد حاصل شده بود .احمدینژاد در
میان همة سیاسیون بیشتر بر واليتفقیه تأكید ميكرد .دال مردم هم همان طنین دهة شصت
را در گفتمان او دارد.
نوروزی ( )32:1334مينويسد« :گام نهادن بهسمت اصولگرايي در انتخابات سال
 ،1334نشاندهندة ژرفای دينباوری مردم بود .آنان با ديدن برخي آثار نامطلوب برنامههای
توسعه ،متوجه فاصلة اهداف آنها با اسالم شدند .ازاينرو ،آرمان دولت اسالمي را در صدر
برنامهها و شعارهای خود نشاندند .بنابراين ،دولتي كه مأمور شد عدالت و معنويت را
گسترش دهد ،دولت اصولگرا و گفتمانش ،گفتمان عدالت و پیشرفت نام گرفت كه يادآور
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حركت بهسوی شعارهای اصیل طلیعة انقالب بود» .بر اساس يافتههای جهانگیری و فتاحي
( )1316حضور دال ارزشهای انقالب در مفصلبندی گفتمان دولت دهم جدی است .از
سوی ديگر در اين گفتمان بهجای دال امت ،ملت ايران مينشیند .مقدمي ( ،)1316تاجیک،
روزخوش و پورسفیر ( )1334دالهای محوری گفتمان دولت عدالتگرا را واليتفقیه،
تهاجم فرهنگي ،عدالت ،تعالي مادی و معنوی دولت اسالمي ميدانند .آهنگر ،سلطاني و
خوشخونژاد ( )1313معتقدند كه گفتمان اصولگرايي دال مركزی واليت و ارزشها ،اسالم،
معنويت و مقاومت را به مركز گفتمان سیاسي فرهنگي خود آورد .راودراد و حسینيفر
( )1312بر اين باورند كه با روی كار آمدن دولت نهم ،گفتمان مسلط حكومتي بهسمت
ارزشهای دهة شصت يعني ارزشهايي معنوی چون نفي فردگرايي ،نفي دنیاطلبي ،تأكید بر
رستگاری اخروی ،اجر معنوی ،رياضتكِشي و زندگي در ركاب انديشة واليتفقیه و
همچنین ارزشهای ديگری چون شهادت ،رشادت ،تقدسبخشي به جنگ و دفاع از وطن،
جنگ حق علیه باطل و در نهايت انديشة صدور انقالب و مبارزه با صهیونیسم ،كمونیسم و
كاپیتالیسم حركت كرد .بنابراين بار ديگر مانند ابتدای انقالب ،ايدئولوژی رسمي خداوند در
مقابل طاغوت ،جمهوری اسالمي در مقابل دموكراسي غربي ،عدالتطلبي اسالمي در مقابل
سرمايهداری غربي ،مستضعفین در مقابل مستكبرين ،كوخنشینان در مقابل كاخنشینان ،زندگي
ساده در مقابل زندگي تجمالتي شهری قرار گرفت .ايزدی و رضايیپناه ( )1312مينويسند
به باور گفتمان عدالت اجتماعي و اصولگرايي ،انقالب ايران ،انقالبي اسالمي است كه
رسالت آن راهنمايي بشر جهت رفع بحران معنويت ،ستمپذيری و رساندن آنان به سعادت و
كمال دنیاو آخرت است .اينكه دولت نهم و دهم كه مدعي گفتمان عدالتمدار بودند تا چه
اندازه در تحقق اين امر در عرصة اجتماعي موفق بودهاند موضوعي مناقشهبرانگیز و
قابلتأمل است كه بايد در مجالي ديگر به آن پرداخت.
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سینمای ايران در اوج منازعات سیاسي و سیطرة ممیزیهای ناروشن پا به دهة هشتاد
گذاشت .همه مي دانستند كه سینمای ايران در اين دهه بیش از گذشته در منگنة
جناحبندیها قرار خواهد گرفت و شايد تصور ميكردند كه در كشاكش درگیریها فرصتي
هم برای ورود به عرصههای نو بیابند و مسیر جديدی بپیمايند .با اشاره به تحوالت
سیاسي ،اجتماعي و فرهنگي حیات نظام جمهوری اسالمي پس از انقالب ،حال پرسش
اساسي در اين مطالعه آن است كه سینمای ديني در گفتمان انقالب اسالمي و گفتمان
سیاسيای كه موسوم به عدالت و اصولگرايي (بازگشت) است چگونه بازنمايي ميشود و
در وهلة بعد آيا اين بازنمايي با يكديگر متفاوت است؟ به بیان ديگر آيا همساني دالهای
گفتمان سیاسي هژمون در دهة هشتاد تحت عنوان گفتمان بازگشت با گفتمان انقالب
اسالمي ،در حوزة سینمای ديني اشتراک دارد يا افتراق؟ اين تفاوت در چه جهات و
وجوهي است .در حقیقت در اين مطالعه در پي پاسخ به اين پرسش بنیادين هستیم كه آيا
بازنمايي سینمای ديني در گفتمان بازگشت همسان با گفتمان انقالب اسالمي (در اواخر
دهة پنجاه و سالیان دهة شصت شمسي) است؟ صورتبندی سینمای ديني در اين دو دوره
چگونه است .بر اين اساس بايد نشان داده شود مقولة دين و باألخص سوژة ديني در
گفتمانهای سینمای ديني چگونه تعیُّن يافته و مفصلبندی شدهاند.

چارچوب مفهومي
گفتمان به نقش زبان بر ذهنیت و كنشهای سوژههای انساني در جامعه ميپردازد ،زبان
نهتنها يک وسیلة ارتباطي میان انسانهاست ،بلكه يک عمل اجتماعي نیز هست .زبان با
آنكه خود برساختة جامعه است ،بر ساختارهای اجتماعي تأثیر انكارناشدني دارد و
منعكسكننده و سازندة فرايندها و تعامالت اجتماعي است .گفتمانها نهتنها مربوط به
1
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چیزهايي است كه ميتواند گفته يا دربارهاش فكر شود ،بلكه دربارة اين نیز هست كه چه
كسي ،در چه زماني و با چه آمريتي ميتواند صحبت كند .گفتمان مجسمكنندة معنا و
ارتباط اجتماعي ،شكلدهندة ذهنیت و نیز ارتباطات اجتماعي ،سیاسي (قدرت) است.
ازاينرو ،گفتمان عبارت است از كاربرد زبان در رابطه با صورتبندیهای اجتماعي،
سیاسي و فرهنگي زباني كه بازتابدهندة نظم اجتماعي است و درعینحال به نظم اجتماعي
و كنش متقابل افراد جامعه شكل ميدهد (فركالف.)111 :1341 ،
بازنمايی و گفتمان :درحاليكه بر اساس رويكرد اصالت بازنمايي ،حقیقتي وجود دارد
كه دير يا زود به آن خواهیم رسید ،رويكرد ضداصالت بازنمايي ،0قائل به وجود يک
حقیقت واحد در بیرون نیست ،بلكه به رژيمهای حقیقت اعتقاد دارد (رضايي و كاظمي،
 .)1334در اين فهم دسترسي به واقعیت ،تنها از طريق زبان ممكن است و هیچ واقعیت
پیشیني و ازقبلتعیینشدهای وجود ندارد .تغییر در گفتمانها سبب تغییر در كل نظام
اجتماعي ميشود .ازاينرو ،نزاع گفتماني به ايجاد ،تغییر و بازتولید واقعیت اجتماعي منجر
ميشود (مقدمي .)1316،زبان در اين فهم ابزاری است كه بهواسطة آن ميتوانیم معنا را
بسازيم و بازنمايي ،عملي نمادين است كه جهان ابژه را نشان ميدهد .در مطالعات
فرهنگي ،بازنمايي بهسادگي معنای انعكاس نمادين اشیا و اعمال در جهان واقعي را
نميدهد و برساختي از معناست كه بههیچوجه بر تطابق نشانه و ابژه بیروني داللت
نميكند ،بلكه تأثیری بازنمايانه از واقعگرايي را خلق ميكند .شیوة تولید معاني از خالل
رمزگان سینمايي ،نظامهای بازنمايي و همواره در گفتمان صورت ميپذيرد و اين گفتمان
است كه تعیین ميكند كه دربارة چه متن خاصي چه ميتوان و چه نميتوان گفت.
ازآنجاييكه بازنمايي نميتواند بيطرفانه باشد ،بنابراين مسئلة بازنمايي در مطالعات
1 .Anti-representationalistic approach
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فرهنگي ،جزئي جداناپذير نقد قدرت و پرسش از رويههای صورتبندی آن است
(هال ،2663،به نقل از مهدیزاده)11:1334 ،؛ بنابراين وظیفة اصلي در تحلیل گفتمان اين
است كه توضیح داده شود بازنمايي چگونه عمل ميكند؟ و تأثیرات آن چیست؟
سينما بهمثابه يک رسانه :سینما يكي از انواع هنر مدرن ،معاصر يا هنر هفتم و يک
رسانة ديداری شنیداری مبتني بر فناوری است كه تصاوير متحرک را از خالل نمايش
اساليدها در سالنهای بزرگ نمايش در اواخر سدة نوزدهم به وجود آورد .فیلم ،رسانه و
هم يک نوع متن است .يک اثر سینمايي كه فیلم نامیده ميشود ،از عناصر تصوير
(بهصورت مجموعهای از فريمها) و صدا (گفتوگو ،صدا و موسیقي) تشكیل شده است.
فیلم بهعنوان مجموعهای منسجم و هماهنگ از عناصر تصويری و صوتي مورد نظر است
(كیسبيير .)234:1331 ،يک فیلم بر اساس فیلمنامه و توسط مجموعهای از بازيگرها،
كارگردان ،فیلمبردار و عوامل ديگر ساخته ميشود.

دين بهعنوان احساس اعتقاد به قوای الهوتي و ماورای طبیعي و رعايت يک
سلسلهقواعد اخالقي در زمینة ارتباط با خود ،ساير بندگان خدا و انجام مناسک عبادی در
جهت كسب تقرب به خالق و جلب رضايت او بهمنظور تعالي روح تعريف ميشود (كتابي
و ديگران .)141-141 :1333 ،دين مجموعهای است از عقايد و قوانین و مقرراتي كه هم به
اصول فكری بشر نظر دارد و هم دربارة اصول گرايشي او سخن ميگويد و هم اخالق و
شئون زندگي او را تحت پوشش قرار ميدهد (اسدی شیاده .)1316 ،پیتر برگر معتقد است
كه دين كوشش جسورانهای است برای آنكه سراسر گیتي برای انسان معنيدار شود
(همیلتون .)243:1334 ،به عقیدة وی ،دين نظم اجتماعي را مشروع ميكند و مفاهیم ديني
جهان را با يک رشته فرايندهای خاص يا به تعبیر برگر ساختار موجهنمايي اعتبارشان را

11

جامعهشناسي هنر و ادبيات ،دوره  ،9شماره دوم ،پاييز و زمستان 6991

حفظ و تحكیم ميكنند .الكمن نیز بر نقش دين در ساخت معنا تأكید دارد .به عقیدة وی،
دين دوشادوش زندگي اجتماعي حركت ميكند.
سينمای دينی :بهطوركلي ،در حوزة تعريف سینمای ديني مسئلة اساسي و معضل پابرجا،
فقدان چارچوب مشخص در تعاريف و وجود مصاديق متضاد و تعاريف نامشخص و
غیرجامعي است كه از دين ،سینما و سینمای ديني و غايت آن ارائه شده و اين قاعده باعث
شده است كه تعاريف آنها در حیطة سینمای ديني نامعلوم شود .در تعريف سینمای ديني
گفته شده  ،سینمای مذكور سینمايي است كه حس خداجويي را در مخاطب تقويت كند
(مدرسي 1336 ،به نقل از كشاني .)111:1333 ،اثر ديني حتي نبايد به میزان اندكي واجد و
مبلغ اصول غیرشرعي و غیرعقیدتي و غیراخالقي باشد و حتي اگر ذرهای از اين مؤلفهها
دور شود يا آن را زير پا بگذارد نميتوان توجیهي برای ديني بودنش تصور كرد .فیلم ديني
بايد به افزايش اطالعات جامعه در مورد مقولة دين كمک كند و مُبلّغ ارزشهای ديني و
مشوق انسان در حركت بهسوی ديانت باشد و بايد دانست همگي اين مشخصهها از دل
متن و تنها اثر ديني قابل كشف و بازيابي است .سازندة هنر و سینمای ديني خود بايد
ديندار باشد ،زيرا سخني كه از دل برآيد الجرم بر دل نشیند .وظیفة سینمای ديني آن است
كه مقدسات را تحقق پذير جلوه دهد و ما در زندگي روزمره بتوانیم بهعنوان الگو از آن
استفاده كنیم (همان .)11:فیلم ديني فیلمي است كه بتواند بشر غرقشده در روزمرگي و
غافل را بلرزاند ،از موقعیتش به او خبر دهد و بتواند تلنگری بزند .در باب تبارشناسي معنا
و مفهوم و جعل عنوان سینمای ديني بايد در مطالعهای ديگر بهصورت مفصل به بحث،
پژوهش و واكاوی پرداخت.

روش مطالعه
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اين مطالعه برای پاسخ به سؤاالت و تعقیب اهداف مطالعه ،روش تحلیل گفتمان 1و
نشانهشناسي گفتماني را در سطوح مختلف برميگزيند و بهنوعي از روشي تركیبي استفاده
ميكند .به بیان ديگر ،برای تحلیل متن (زباني) از روش فركالف و برای تحلیل متون
تصويری از روش نشانهشناسي گفتماني استفاده خواهیم كرد .در تحلیلهای نشانهشناختي
و گفتماني هدف محقق نشان دادن اين موضوع است كه چگونه زبان سینمايي و فیلم به
قدرت و ايدئولوژی گره مي خورد و يک فیلم چگونه در جهت بازتولید و تجلي قدرت،
منافع و روابط قدرت عمل ميكند.
سطوح تحليل گفتمان از منظر نورمن فرکالف :تحلیل انتقادی در بررسي پديدههای
زماني و اعمال گفتماني به فرايندهای ايدئولوژيک در گفتمان ،روابط بین زبان و قدرت،
ايدئولوژی ،سلطه و نابرابری در گفتمان توجه كرده و عناصر زباني و غیرزباني را به همراه
دانش زمینهای كنشگران هدف و موضوع مطالعه خود قرار ميدهد (فركالف .)26:1341،در
میان انواع رهیافتهای گوناگون به تحلیل گفتمان انتقادی ،رهیافت فركالف به دلیل
نظام مند بودن آن در استفاده از ابزارهای نظری و روشي بیش از بقیه توجه شده است.
فركالف از مدلي سهبعدی برای تحلیل استفاده ميكند كه شامل سه مرحلة توصیف ،تفسیر
و تبیین است.
توصيف  :به نظر فركالف متن زبان نوشتاری يا گفتاری است و بر اين عقیده است كه در
جوامع امروزی متنها بهطور فزايندهای چندنشانهای شدهاند .برای تحلیل متن از يک سو
بايد به عناصر غايب و حاضر در متن يعني محتوای صريح و ضمني آن پرداخت و از سوی

1. discourse analysis
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ديگر بايد به تاروپود 1متن توجه داشت .تحلیل محتوای ضمني متن ميتواند درونبینيهای
باارزشي در مورد چیزی كه تحت عنوان عقل سلیم در نظر گرفته ميشود ،فراهم كند.
تفسير :تفسیرها تركیبي از محتويات خود متن و ذهنیت مفسر است و مقصود از ذهنیت
مفسر «دانش زمینهای» است كه مفسر در تفسیر متن بكار ميگیرد .در سطح تفسیر بايد
بهظاهر كالم ،معنای كالم ،انسجام موضعي و ساختار و جانماية متن پرداخت.
تبيين :هدف از مرحلة تبیین ،توصیف گفتمان بهعنوان بخشي از يک فرايند اجتماعي
است .تبیین ،گفتمان را بهعنوان كنش اجتماعي توصیف ميكند و نشان ميدهد كه چگونه
ساختارهای اجتماعي ،گفتمان را تعین ميبخشند .همچنین تبیین نشان ميدهد كه گفتمانها
چه تأثیراتي ميتوانند بر آن ساختارها بگذارند؛ تأثیراتي كه به حفظ يا تغییر آن ساختارها
منجر ميشوند .در سطح تبیین همچنین بحث از عوامل اجتماعي ،تأثیرات و ايدئولوژیها
ضرورت دارد.
نشانهشناسی گفتمانی :مقصود از نشانهشناسي گفتماني روشي در تحلیل نشانهشناختي
است كه از توصیف ساختاری و دستوری نشانهها فراتر ميرود و به كاركردهای گفتماني
متون در بستر روابط بینامتني ميپردازد .نشانهشناسي گفتماني متون را در تعريف گستردة آن،
در روابط بینامتني ،در نظامهای گفتماني و در بسترهای تاريخي و فرهنگي و در مناسبات
اجتماعي بررسي ميكند .فرض اساسي نشانهشناسي گفتماني اين است كه با نشانهها روابط
قدرت بازتولید ميشود .نشانهها در خدمت ايجاد هژموني و مشروعیتاند يا در مقابل
گفتمانهای مسلط با استفاده از نشانهها دست به خلق گفتمان مقاومت زده ميشود
(سجودی.)1313 ،

1 . texture
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در تحلیلهای مبتني بر نشانهشناسي گفتماني معتقديم كه فیلم بهمثابه مجموعهای از
نشانهها ،واجد قابلیت بصری 1و به لحاظ گفتماني تأويلپذير است .قابلیت بصری به اين
اشاره دارد كه در آن «ديد» به شیوههای گوناگون برساخته ميشود .اصطالح ديگری كه
همان داللتهای ضمني قابلیتهای بصری را در خود دارد رژيم مشاهده است .اين
اصطالح به اين اشاره دارد كه هم چیزی كه ديده ميشود و هم چگونگي ديدن از طريق
فرهنگ برساخته ميشود (رُز( .)21:1314 ،تحلیل) گفتمانهای چندگانه و مطالعات
چندگانه آنطور كه هالوران2661( 0؛ به نقل از وانگ )2614،4اشاره ميكند گفتمانهايي
هستند كه بر بیش از يک نوع نشانهشناسي و گونههای دال (صوتي ،بصری و  )...ارجاع
دارد كه كنش نشانهشناسانه در آن فضا محقق ميشود (وانگ .)214:2614 ،اين مجموعه و
بهطور خاص تكنیکهای تحلیل كرس و ون لیوون ،5جعبهابزاری كاربردی جهت
تحلیلهای بصری انتقادی تجربي در اختیار پژوهشگران قرار ميدهد .به باور نشانهشناسان
گفتماني وجه فناورانة فناوریهای بهكارگرفتهشده در ساخت تصاوير ،شكل و معنا و تأثیر
آنها را تعیین ميكند و چگونگي ديده شدن تصوير را معین ميسازد .وجه تركیبمدار به
مؤلفههای شكلي و فرمي تصوير ميپردازد .اغلب گفته ميشود كه در تأثیر يک تصوير
مهمترين وجه تركیببندی آن است (رز )11:1314 ،تركیببندی ميتواند معاني بازنمودی
و گذرای تصوير را به سه شیوة ارزش اطالعاتي ،برجستگي و قاببندی به يكديگر مرتبط
سازد .محل قرارگیری عناصر موجود در تصوير باعث ميشود تا هريک از عناصر با توجه
به محل آن دارای ارزش اطالعاتي خاصي باشند .برجستگي به پیشزمینه و پسزمینه و
اندازهها و كنتراستهای متفاوت ارتباط دارد كه باعث جلب نظر ميشود و قاببندی هم
1. visuality
0 . Halloran
4 . Jiayu Wang
5 . Kress, G. and van Leeuwen
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اشاره به خطها و بردارهايي دارد كه ميتواند عناصر درون تصوير را به يكديگر مرتبط
سازد يا از هم جدا كند (كرس و لیوون .)241:1311 ،مؤلفههای تركیب شامل رنگ ،نور،
صحنهپردازی (قاب باز يا بسته) ،زاوية ديد ،فاصله ،محتوا ،ساماندهي فضايي (آرايش يا
تركیببندی فضايي) و پرسپكتیو است .برای نمونه ،اگر پرسپكتیو تصوير بینندگان را در
موقعیتي قرار دهد كه آن ها از باال نگاه كنند فرض بر اين است بر موضوع تصوير نوعي
قدرت دارند و اگر از پايین نگاه كنند آنگاه از جهاتي در موقعیت پايیندستي قرار دارند و
اگر زاويه مستقیم و يكسان باشد رابطه از نوع برابری است .فاصله و كلوزآپ نیز دال بر
رابطة مبتني بر صمیمیت میان تصوير و تماشاگر است .زاوية ديد نیز ميتواند نشان از
بیگانگي ،فاصله و جدايي باشد يا همذاتپنداری را در موقعیت نمای نقطهنظر 0فراهم
سازد.
جامعه و نمونة مطالعه :به لحاظ موضوعي جامعة مورد مطالعه در اين پژوهش كلیة
فیلمهای سینمايي پس از انقالب است كه به صورت مصرح يا مضمر و از حیث هدف يا
شخصیتپردازی به سینمای ديني متعلق باشند .در واقع فیلمهايي كه از حیث فرم و محتوا
و موضوع ،مضمون و موضع ديني داشته باشند ،در زمرة جامعة آماری اين مطالعه قرار
ميگیرند .در طول سالهای پس از انقالب تعداد فیلمهايي كه بهنحوی دين و ارزشهای
ديني را در اشكال مختلف به تصوير كشیدهاند حجم قابلتوجهي از فیلمهای سینمايي كشور
را به خود اختصاص دادهاند .بنا بر مستندات زاهدی ( )1334تا اواسط دهة هشتاد در
سینمای ايران  116فیلم در حوزة سینمای معناگرا و ديني تولید شده است .در اين مطالعه
معیار برای تمییز و انتخاب فیلمها در وهلة نخست سوژه و قهرمان فیلم و سپس مضامین

)1. POV (point of view shot
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محوری فیلم بود .نمونهگیری در پژوهش كیفي از نوع هدفمند 1است .از بین اشكال
انتخاب نمونة هدفمند اين مطالعه بر انتخاب شیوة حداكثر تنوع مبتني است .در يک تحقیق
كیفي ،نمونه بايد شامل همة مواردی باشد كه بتواننـد بهتـرين و بیـشترين اطالعات را
دربارة موضوع پژوهش در اختیار محقق قرار دهند .در اين مطالعه پس از تهیة فهرستي از
فیلمهای سینمای ديني ايران ،خالصه و مضامین فیلمها بهصورت اجمالي مطالعه شد و
اهمیت اين آثار ،ماندگاری و جريانسازیشان بررسي گرديد .سپس فهرستي تهیه شد و اين
فهرست به متخصصان ،صاحبنظران و پژوهشگران سینمايي ارائه گرديد و از آنها
درخواست شد تا مهمترين فیلمهای سینمايي ديني ايران پس از انقالب اسالمي را ذكر و
مرقوم نمايند .اين مسیر از خالل تماسهای مستقیم حضوری و ارتباطات اينترنتي (ايمیل)
محقق گرديد .در نهايت فهرستي شانزدهگانه از آثار سینمای ديني ناظر بر دو دوران سیاسي
اجتماعي شامل توبة نصوح ( ،)1311دو چشم بيسو ( ،)1312استعاذه ( ،)1313بلمي
بهسوی ساحل ( ،)1314پرستار شب ( ،)1311ديدهبان ( ،)1314مهاجر ( ،)1313اخراجيها
( ،)1331اخراجيها  ،)1334( 2كتاب قانون ( ،)1334طال و مس ( ،)1331بوسیدن روی
ماه ( ،)1316رسوايي ( ،)1311فرشتهها باهم ميآيند ( ،)1312شیار  ،)1312( 143و
رسوايي  )1314( 2برگزيده شد.
اعتباريابی :از حیث اعتبار كیفي تالش شده است تا روايت فیلم با ذكر جزئیات و بهطور
دقیق مورد بررسي قرار گیرد و در هر مرحله توضیحات جزئي ارائه گردد .همچنین تفاسیر
متون بايد برای خواننده توجیهكننده باشد .افزون بر اين ،معیارهايي ازجمله تمركز و تأكید
بر وضوح توضیحات و تكنیکهای مورد استفاده ،ارائه شواهد و مدارک كافي ،انسجام
دروني متن روشهای ديگر اعتباريابي مطالعة كیفي محسوب ميشوند .همچنین بنا بر اصل
1.purposeful sampling
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بسندگي در نمونهگیری در تحقیق كیفي ،نمونه بايد شامل همة مواردی باشد كه بتوانـد
بهتـرين و بیـ شترين اطالعات را دربارة موضوع پژوهش در اختیار محقق قرار دهند .در
صورت تحقـق اين امر بسندگي در نمونهگیری محقق شده است .نمونه همچنین بايد
معرف و نمايايي دوران و زمانة خودش باشد.

تحليل یافتهها
ازآنرو كه نمونههای اين پژوهش شانزدهگانه هستند و ارائة توصیف و تفسیر هريک از
نمونهها مجموعاً چند ده صفحه را ميتواند به خود اختصاص دهد .بنابراين آنچه در ادامه
ميآيد تحلیل و تبیین برآمده از مرحلة توصیف و تفسیر گفتماني و نشانهشناختي فیلمهای
سینمای ديني است .اين امر همچنین تصمیمي در راستای رعايت قانون تعداد كلمات مجاز
در يک مقالة پژوهشي و پرهیز از اطناب و تطويل است.
جدول  .1توصیف و تفسیر متون سینمايي به تفكیک فیلم
.1

گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس
ارزش تجربي :معلوم و مجهول
اسمسازی :مثبت يا منفي

فیلم

عبارات برگزيده

ارزش رابطهای :حُسن تعبیر ،من يا ما
ارزش بیاني :مثبت يا منفي
استعارهها

توبة نصوح

امروز و فردا رفتني هستیم.

جمعگرايي ،آخرتگرايي

مالِ بد ،بیخِ ريش صاحبش ميماند.

منفيسازی متاع دنیا

عاقبت همة ما و خانة ابدی ما
همینجاست.
اِی بدبخت لطفعلي؛ خدا از سر
تقصیراتت بگذره.
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جمعگرايي ،رهايي نفس

بايد خودمان را آزاد كنیم.
حسابوكتاب مشكل است .مردم منو
حالل كنین .رو به خدا آوردم.
همهچیزم غصبي است .همه حق
شماست .بريد از زن و بچهام بگیريد.

منفيسازی ،شماتت نفس ،جمالت
امری

مردم اينقدر گناه نكنید.
جنگ بهمثابه آموزشگاه ،مثبتسازی

جنگ درس بزرگي است.

گريهآور است در فصل جوشش جمع حسرتسازی

برای

ديگری،

بهخاطر آب دلخوش كردن .بوزينگان منفيسازی ديگری (بوزينگان) استعارة
آب؛ زالل بودن خودی ،جمعگرايي

به كرمک شبتاب دلخورند

تكلیف تون را معلوم ميكنیم .دعا كن ارادة
خدا ما را بطلبه.
دو چشم بيسو

قاهر

جمعي،

جمعگرايي،

تقديرگرايي

بازار سیاه درست كردند تا به مردم
حزباللهي

فشار

بیاورند.

آنها

ميخواهند جهاد نكنند .ميخواهند به مواجهة خود و ديگری (حزباهلل در
مردم مستضعف فشار بیاورند تا مردم برابر كافر و ظالم و منافق) ،ارادة قاهر
را از انقالب ناراضي كنند .اين كفر جمعي
است و ظلم و نفاق؛ بايد تكلیف را
يكسره كنیم
مُشتِ معلمِ خائن برای ما باز شده.

منفيسازی (انتساب صفت خائن)
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شیطان به عزت خدا قسم ياد كرده كه
همه را گمراه ميكند؛ مگر بندگان
مخلص خدا را.

نسبت خود و ديگری در هیئت انسان
و شیطان

اون مرد اين راه نیست .فقط تو اهل
اين كاری .اينها فكر رستگاری نیستن .ايجاد شكاف و منیت
فكر خودت باش .گلیم خودت را
بكش بیرون.
بايد بهتنهايي خانه ساخت .جمع منشأ
فساده .بقیه دارن برای هم نقشه
ميكشند .فكر خونه مستقل باش تا
استعاذه

تقابل فرد و جمع

آزاد زندگي كني.
كجايي پلید مكار لعنتي؟ شیطان پلید از
من دور شو؛ تو بر من احاطهای منفيسازی (انتساب صفت پلید)
نداری.
بدون من در چنگال نفر ديگه اسیر
میشي .دستت را به من بده تا از اين توصیف كريه موقعیت ،منجالب
منجالب نجاتت بدم.
ما آدمیم راندهشده از بهشت ،ما نوحیم
در پي نجات فرزند گمراه ،ما يونسیم،
ما يوسفیم در زندان و در پي نجات
خويش از عزيز مصر ،ما به ندای

جمعگرايي

فرشته درون گوش ميدهیم ،ما
انسانیم.
بلمي به سوی ساحل

26

وقتي شهدا به اين شهر برسن؛ تازه اين توصیف درخشان موقعیت
شهر خرمشهر میشه.

(مثبتسازی و حسن تعبیر)
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اينجا فقط ما هستیم و اقیانوس بیكران
آينده و نامههايي كه از عمیقترين استعارة گستردگي و حركت عظیم
لحظة تاريخ نوشته ميشود.
راههايي كه ما را مثل خط سفید به
دنبال خودش كشید و عطر ياسي سفید
كه مثه طنین پرشكوه آواز كلیسايي
بود ،اين شكر بوتههاست كه نثار

استعارة روشني و سپیدی (حُسن
تعبیر)

آسمان میشه.
خطي سپید از ستاره تو را به آسمان
پرستار شب

پیوند ميداد و تو سوختي در شعاع
نور آن و تو حجم اين شب را درک
نميكردی چراكه طلب از خاک بود.
تا اينكه روح دمیده شد بر تو و از
عشق گُر گرفتي .آنگاه از میان تاريخ با
پرهای سوخته عبور داده شدی و
فرشتهها شب را ستارهباران كرده تا از

استحالة سوژه از خاک تا افالک،
استفاده از استعارة كائنات ،صبح ،آب،
روشني در راستای حُسن تعبیر

خاک به آب برسي و بر آب تن را تازه
كني .خط سپید تو سوختن از نور بود؛
كه يقین دارم كه خرد آينه و آب از
جويباری در دل صبح سرازير میشه تا
فرداهای ما را تأللويي ديگر ببخشد.
ديدهبان

ما هدايتگر آتشیم و اصل هدايت با
اونه
بهتر است غصه تكلیف را بخوريم نه

مهاجر

تشكیالت را
اآلن وقتِ ذكره نه فكر

جمعگرايي ،تقديرگرايي ،ايمان
جملة امری ،وظیفهگرايي
توكل ،جملة هشداری
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تو تنت را آوردی اينجا؛ دلت را تقابل جسم – روح (منفيسازی
نیاوردی

ضمني اولويت بر جسم)

بينامتنيت :اشعار حافظ و باباطاهر ،متني از گلستان سعدی ،آيات قرآن ،نوحههای ديني ـمذهبي ،زيارت
عاشورا ،سرگذشت شهدا دفاع مقدس
زبان بصری :نورپردازی شديد ،زاويه روبهرو ،نمای از پايین دوربین ،نمای نزديک ،مُدالیتة باال ،غیاب نگاه
خیره به مخاطب
 .2گفتمان بازگشت
تفسیر
ارزش تجربي :معلوم و مجهول
فیلم

توصیف

اسمسازی :مثبت يا منفي
ارزش رابطهای :حُسن تعبیر ،من يا ما
ارزش بیاني :مثبت يا منفي
استعارهها

از مجید بدترهاش هم يکشبه حُر
شده و تفاوت حريت و خريت يک
نقطه است.
انجام تكلیف و جان دادن در راه خدا
چه نیازی به پرسش از كفن داره؟
اخراجيها

نمیشه كالس شرعي گذاشت و میرن
ياد ميگیرن .ما بايد خادم اينها باشیم.
بايد از نخالهها طال ساخت.
دينداری به ريش نیست و به ريشه
است و ريشه اين افراد در آب است نه
خاک.
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استفاده از صنعت ادبي جناس برای
تفكیک

تفكیک خود و ديگری ضمن رويكرد
حمايتي و اشتمالي.
ارزش بیاني منفي (نخاله)
جملة معلوم و مجهول

استفاده از صنعت ادبي جناس برای
تفكیک
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با زور و اجبار نمیشه افراد را اصالح
كرد.

كاربرد روشهای ايجابي بهجای سلبي

اينجا يه چیزی گرفتارم كرده .مملكت اهمیتيابي عنصر ملیت و وطن
واسه همه ماست.

(هويت ايراني)

عزت و شرف ايراني اسالمي چیزی
نیست كه بشه با اين فشارها لگدمالش
كرد .بايد ابروی ايرانزمین و انقالب
اخراجيها 2

حفظ شود؛ فردا عزت و شرف يک
ملت در دستان شماست .ساز غیرت

اهمیت هويت ايراني ،بازنمايي امت
واحده

بزنین و اختالف نداشته باشین .در يک
جبهه باشین علیه دشمن.
ايمان بايد از سرچشمه گرفته شود نه
رسوايي

از شخصي مانند من (روحاني)

نقد دينداری مسلمانان ،استفاده از

اسالم به ذات خود عیب ندارد هر استعاره
عیب كه هست از مسلماني ماست.
ديگر نه ريشي مانده و نه ريشهای .استفاده از صنعت ادبي جناس برای
مردم خواهان عدالتاند اگر برای همه بازنمايي وضعیت وخیم و بحرانآلود

رسوايي 2

باشد.
بهجای مُچِ مردم ،دستشان را بگیريد.
روحاني بايد بین مردم باشد .در اين
عالم خبرهای ديگه هم هست.

موجود
استفاده از صنعت ادبي مجاز برای
بازنمايي رويكرد حمايتي

بينامتنيت :آيات قرآني ،اشعار حافظ ،سعدی و رودكي ،نوحههای ديني و عاشورايي ،سرگذشت شهدای
دفاع مقدس ،صحیفة امامخمیني ،كالم مصطفي چمران
زبان بصری :موقعیت متغیر دوربین و عناصر فني (مبتني بر قطببندی سوژه و امكان و وقوع استحاله)
نمای متوسط و نزديک دوربین ،نگاه مبتني بر تقاضا ،نورپردازی زياد ،مُدالیته ،نماهای از پايین دوربین
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گفتمان سينمای دیني در عصر و زمانة انقالب اسالمي و دفاع مقدس
به لحاظ تحلیلي ميتوان گفت نميتوان فرض كرد كه انقالبي به عظمت و گسترة انقالب
اسالمي ايران به وقوع بپیوندد و آوازهای ملي و منطقهای و جهاني پیدا كند ،اما دامنة
تأثیرات و اثرگذاری و تحولبخشي آن به اليههای فرهنگ و سیاست و اقتصادی و سیاسي
دروني تسری پیدا نكند .با محوريت اسالم در قانون اساسي و نظام اجتماعي كشور،
حكومت اسالمي بر اساس الگوی اصیل اسالمي تشكیل شد و علما در مصادر حكومتي
حاضر شدند .انقالب اسالمي ايران و در ادامه رخداد جنگ هشتساله چونان بهمني عظیم
ارزشهای جامعه را تغییر داد و هنجارهای ديني و اخالقي را مجدداً به عرصة فرهنگ
عمومي درآورد .اين جهان ارزشي و هنجاری و عرفي كه خود بنماية ديني ،مذهبي و
اخالقي داشت اكنون ضمانت قانوني يافته بود بايد در سیاستگذاریهای رسمي كشور
لحاظ ميشد و مورد تبعیت قرار ميگرفت .يكي از عرصههای فرهنگي مقولة سینما و
تلويزيون بود .سینمای ايران پس از انقالب كامالً دچار استحاله شد و جرياني تازه در آن
نضج گرفت .نیروهای انقالبي و مؤمن و متعهد در مسند مسئولیتهای سیاسي و فرهنگي
قرار گرفتند و ارابة جريان فیلمسازی در تمام مراحل ساخت ،تولید ،توزيع ،نمايش و
تحلیل و اكران را نیز در دست گرفتند .در اين فضای گفتماني سینمای سرگرمكننده معنا و
مفهومي ندارد .سینما يک مدرسه و آموزشگاه رسمي و دولتي است كه كارويژهای تعهدآمیز
و مسئوالنه دارد و قرار است ارزشهای راستین انقالب را عملیاتي سازد و در راستای
اسالمیت و اسالميسازی هرچه بیشتر جامعه و عناصر و اركان آن بكوشد .سینمای ديني در
اوان شكلگیری انقالب اسالمي و سالهايي كه انقالب اسالمي در حال تثبیت و ريشه
گرفتن است ،سینمايي است كه ساخت آثاری پالوده ،منبعث از تعالیم ديني و دستورات و
كتب مذهبي را در دستور كار قرار ميدهد.
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در تحلیل و تبیین پیشِرو فیلمهای سینمای ديني شامل توبة نصوح ،دو چشم بي شو،
استعاذه ،بلمي بهسوی ساحل ،پرستار شب ،ديدهبان ،مهاجر در گفتمان سینمای «انقالب
اسالمي و دفاع مقدس» قرار ميگیرند .سینمای دينيای كه نام آن را گفتمان انقالب اسالمي
و دفاع مقدس مينامیم ،فضايي گفتماني است كه در آن دالهايي مانند تعهد ،اسالم ،تدين،
تشرع ،مذهب ،شیعه ،تكلیف ،باور ،امت ،جهاد ،استغفار ،توبه ،شهادت ،ايثار ،رشادت،
سلحشوری ،دفاع حق علیه باطل ،امر به معروف و نهي از منكر در آن موج ميزند .در اين
فضای گفتماني دالهايي مانند سبک زندگي ،فرديت ،تجدد ،مسئلة زنان ،حقوق بشر ،آزادی
و تكثر غايباند .سینمای ديني مبتني بر گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس در انديشه و
فكر درانداختن طرحي نو و رسمي تازه و جهانشمول است .داعیههای كالن و آرمانشهری
دارد (فیلم استعاذه) .سوژههای ديني به اين منظور رخت از شهر و محل زندگي ميشويند و
در سفری هجرتگونه به مصاف با طبیعت و نفسانیت خود ميروند .از همین روست كه
سوژههايي كه اين گفتمان در درون خود تولید ميكنند و پرورش ميدهند سوژههايي
آرمانگرا  ،پرهیاهو و سرمست از فضای انقالبي و جنگي هستند كه يكسره باارزشهای
مسلط و روح زمانه همنوا هستند .ما اين سوژهها را سوژههای «قدسيِ انقالبي» نام مينهیم.
سوژة همنوا در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس در سوژههای نظیر روحاني ،مبارز
رزمنده ،شهید و ايثارگر و عارف سالک وارسته تبلور پیدا ميكند .اين سوژهها يكسره
ارزشهای انقالب اسالمي از حیث سیاسي و فرهنگي و اجتماعي و ديني را دروني كردهاند
و مصداق يک سوژة مطلوب برای گفتمان مسلط هستند .آنها شیفتة ايثار و بذل جان خود
در راه اسالم و انقالباند .عاشقانه به جنگ ميشتابند و در راه حقیقت به فیض شهادت
ميرسن د .در عرفان اسالمي مقصود از آزادی ،آزادی از خود ،عبوديت و بندگي است .از
اين منظر ميتوان گفت سوژههای قدسي انقالبي آزادترين و وارستهترين سوژههای ديني
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اين گفتمان هستند .در گفتمان مذكور دفاع اصل است و نه جنگ؛ دفاع نیز قدسي است و
يكسره رازآلود كه زمان و مكان را نیز مقدس ساخته است .سوژههای ديني در اين فضای
گفتماني از سر تكلیف و وظیفه در جبههها حاضر ميشوند و دفاع از اسالم در قیاس با
دفاع از مام وطن و كشور برای آنان ارجحیت دارد (ديدهبان ،مهاجر ،بلمي به سوی ساحل).
در اين فضای گفتماني ،جنگ بهعنوان دفاع از مقدسات ،ديانت ،انقالب (اسالمي) و
اعتقادات صورتبندی ميشود  .در گفتمان مذكور جبهه و خط مقدم و صفآرايي در برابر
دشمن (كه با دال كافر همنشین ميشود) تمام زندگي است و بهطوركلي زندگي (روزمره)
زير ساية سنگین و سهمگین جنگ قرار دارد .گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس از
خالل اين سوژهها و فضای استعاری خود است كه هژمون ميشود و ديگریهای گفتماني
را از مدار فرهنگي طرد ميكند و به حاشیه ميراند .ديگری در اين فضای گفتماني شامل
افراد طاغوتي وابسته به رژيم پهلوی (سابق) و كنشگران اكتیويست چپ ،منافقان و افراد
سادة فريبخوردة دنیادوستي هستند كه مورد هجمة بيامان امت اسالمي قرار ميگیرند و
مذمت واقع ميشوند (فیلم دو چشم بيسو) .رخدادهايي هم كه زمینهساز تقويت ديني و
مباني مذهبي اسالمي در سوژه ميشوند يا زنگ بیدارباش از خواب غفلت را برايش به
صدا درميآورند حضور در جبهههای جنگ و مرگآگاهي است .گفتمان انقالب اسالمي و
دفاع مقدس گفتماني جاذب و گیراست بهگونهای كه حتي قادر است ديندار مسیحي را
بهواسطة ديندار مسلمانِ شیعي ،بهسمت اسالم و دينداری متشرعانه سوق دهد ،از وجه
غربگرا به قطب اسالم و تشیّعگرا متمايل سازد و از انحطاط ،گمراهي و سیاهي نجات
بخشد (فیلم پرستار شب) .ديگری گفتماني در اين فهم گريزی ندارد جز آنكه يا با قاعدة
استحاله تبديل به سوژهای همنوا گردد (لطفعليخان و پرستار) يا بر اساس قاعدة تنفیر 0بايد
 . 0تنفير يعني کاري کردن که فرد فرار کند؛ ايجاد نفرت روحي کردن (مطهري.)13 :0011،
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نفي بلد كند و از فضای گفتماني بهطور كل رخت بربندد (معلم چپ ،فروشندة احتكارگر
در فیلم دو چشم بيسو) .در اين فضای استعاری و گفتماني ما با يک پیكرة واحد و
منسجم و درهمتنیده به نام اُمّت واحدة اسالمي روبهرو هستیم كه همسو و يكدل است .در
اين فضای گفتماني كه در آثار سینمايي ديني اين دهه نمود يافته است تفرقه و گسستي
وجود ندارد و همه به يک ريسمان چنگ ميزنند .در اين گفتمان روحانیت مرجعیتي
اساسي و غیرقابلچشمپوشي دارد .روحاني كنشگری سیاسي و ديني است كه به تبلیغ و
تعلیم دين مي پردازد .او پیشاهنگ اصالح و تربیت ديني محسوب ميشود و علیه مصاديق
فساد در جامعة اسالمي قیام ميكند تا مصاديق حداقلي و قلیل مفسدهآمیز را از امت
اسالمي و جامعة انقالبي پاک كند .سوژة روحاني در كنار سوژة ديندار مؤمن مجرب
سالک (اوس يحیي در فیلم توبه نصوح) كساني هستند كه هدايت و ارشاد ديني را در
جامعه بر عهده دارند و واسطههايي محسوب ميشوند تا سوژة طاغوتي از مسیر سقوط
نجات يابد.
سوژة ديني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس سوژهای سادهزيست است و سعي
ميكند از مظاهر دنیايي چشمپوشي كند و زندگياش را معطوف به حقیقت ديني و مسیر
مذهبي و الياهلل سوق دهد .در اين فضای گفتماني دال ذكر بسیار مهمتر از فكر است (فیلم
مهاجر) .در حقیقت در اين گفتمان سینمای ديني ،تعقل در سايه توكل قرار ميگیرد.
دينداری سوژههای ديني نیز يک دينداری رسمي و متعارف است كه نوعاً عبادی ،فقهي،
شعائری و توسلي و باواسطه است .سوژههای ديندار عالوه بر آنكه دينداریشان شدت و
میزان بااليي دارد و در صورت و سیرت آنان نمود دارد همچنین در اجتماع ديني حاضرند
و مشاركت دارند .آنان مسائل فقهي و شرعي خود را دقیق رعايت ميكنند و رجوع به
مرجعیت ديني برای ايشان واجب تلقي ميشود .همچنین در گفتمان مذكور سوژهها با
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توسل و واسطه های ديني مانند ائمه و باألخص امام حسین و تأسي به گفتمان عاشورا به
قرب الهي تقرب ميجويند .درمجموع با تحلیل گفتماني متون يادشده ميتوان استنباط كرد
كه در گفتمان مذكور پیوندی مستحكم مابین انقالب بهمثابه رخدادی سیاسي و دين و
مذهب برقرار است .به عبارتي هنگاميكه دين به عرصه سیاسي ورود پیدا ميكند
(شريعت) و وجه سیاسي پیدا ميكند (اسالم سیاسي) آن هنگام سوژه ديني نیز به بنیان
ايدئولوژيكش دوخت ميشود و بدل به سوژة سیاسي نیز ميگردد .در گفتمان انقالب
اسالمي و دفاع مقدس ديانت عین سیاست و سیاست عین ديانت بوده و سوژة ديني يكسره
سیاسي و در خدمت انقالب است و سوژه سیاسي كامالً ديندار و متشرع است كه
دينداریاش چندبعدی است و در چارچوبهای مسلط زمانه قابلتعريف است .به بیان
ديگر در اينجا مواجه با دينداری ايدئولوژيک 1سوژهها هستیم .در اين جامعه و ساخت
سیاسي ساخت و پیادهسازی شريعت فوريت دارد ،ارزشهای مدرن اسالمي ميشود .برای
نمونه در فیلم توبة نصوح ،لطفعليخان (كه استحاله شده است) برای رَدِ مظالم و اموال
غصبي به صاحبانش (سوژههای ديندار و انقالبي) رجوع ميكند ولیكن اين افراد
ميخواهند كه پولها و وجوه مادی به حساب صد امام واريز شود .در گفتمان انقالب
اسالمي و دفاع مقدس بنیان خانواده مستحكم است ،زن در سايه مردانگي قرار دارد و
غايب است ،ارزشهای ديني قوياً حراست ميشوند ،تنازعي اگر هست با بيدينها و
«ضالین» است و الباقي جامعه دينداری متحدالشكلي دارند و شبهات و ترديدها جايي در
باورها و اعتقادات امت ايراني اسالمي ندارد .در گفتمان مذكور زبان روايي فیلم سوژة ديني
را قهرماناني دلیر و مجاهد و نستوه بازنمايي ميكنند و الفبای بصری و فني فیلم نیز با

 .0در اينجا با سياسيسازي امر مقد مواجه هستيم .انقالب اينجا هدف است و اسالم وسيله .حکومت نيز شريعتمحور است .نگاه کنيد به:
(نيکپي0010 ،؛ ميرسندسي .)0000،شپرد ( )0000نيز از اين نوع دينداري با عنوان دينداري اسالمگراي راديکال ياد ميکند.
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راهكارهايي مانند نورپردازی شديد ،قرار دادن سوژة ديني در جلوی صحنه ،ايجاد يک پهنة
روشن آسماني يا فضاهای بهشت گونه سرسبز در پسزمینه ،قرار دادن سوژة ديني در قاب
از نمای بسیار نزديک ،فیلمبرداری از زاوية پايین برای جلوه دادن ابهت سوژه و نمای
نزديک مجموعاً ايماژی قهرمانگونه از سوژة ديني گفتمان رسمي برميسازد .مُدالیته و
درخشش و وضوح تصوير در هنگامة بازنمايي لحظات سوژه در جريان روايي فیلم
باالست.

گفتمان بازگشت
فیلمهايي كه در اين گفتمان قرار ميگیرند شامل اخراجيها ،اخراجيها  ،2رسوايي و
رسوايي  ،2طال و مس ،فرشتهها باهم ميآيند ،بوسیدن روی ماه ،شیار  ،143كتاب قانون
هستند .در اينجا شاهد رجعتي به ارزشها و فضای گفتماني سالهای نخستین انقالب
اسالمي و دهة اول شكلگیری نظام جمهوری اسالمي هستیم؛ اما اينيک ارجاعي ويژه و
خاص و منحصربهفرد است و اساساً همسانيای وجود ندارد .در فضای گفتماني فیلمهای
يادشده نظاره گر بازسازی دوران دفاع مقدس ،اسارت ،سبک زندگي روحانیت و نقد
دينداری دولتي و متظاهرانة رسمي ابزاری هستیم .دينداریهای بازنماييشده در اين
گفتمان دينداری های متعارف عبادی ،فقهي ،توسلي و باواسطه و ضمناً شعائری است.
سوژة ديني مولود اين گفتمان لزوماً از يک سنخ نیستند .يک دسته از سوژههای ديني
افرادی لُمپن پرولتاريا هستند كه امكان حضور در جنگ جبهه را پیدا ميكنند .اين
سوژههای ديني بهواسطة حضور در خط مقدم و وساطت و ارشادات يک سوژة ديني ديگر
يعني كاراكتر روحاني ،اهلي و سربهراه «آدم» ميشوند .امامخمیني (ره) از شهدا و مبارزان
راه خدا بهعنوان نمونههای روشني از عرفای واقعي نام ميبرد و ميگويد« :اينها يکشبه ره
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صدساله رفتند و يكسره به همة آنچه عرفا و شاعران عارف در طول سالیان متمادی در پي
آن هستند ،دست يافتند و عشق به لقاءاهلل ...را از شعار به عمل تبديل كردند .آنها با اعمال
خود در جبهههای دفاع از اسالم ،شهادتطلبي خود را به اثبات رساندند .»0در حقیقت
جنگ قابلیت انسان سازی دارد .بر اساس بازنمايي گفتمان بازگشت ،رزمندگان نیز ديگر
يک سنخ اعالی ناب نیستند .آنها بر اساس میل به زندگي به میدان نبرد رو آوردهاند و حتي
برای سوداهای اينجهاني دل به دريای نبرد زدهاند .اين لحظهای ناب و متمايز در بازنمايي
جبهههای نبرد و سوژههای ديني ناظر به آن فضا است .بهعبارت ديگر ،اگر در گفتمان
انقالب اسالمي و دفاع مقدس جنگ بهمثابه يک تكلیف شرعي ،ذات زندگي بود و زندگي
جز آن مفهومي ديگر نداشت ،در گفتمان بازگشت میل به زندگي و تلذذ در ساية جنگ در
حال رشد و قُوتگیری است (اخراجيها و اخراجيها  .)2چنین بازنماييای را ميتوان
نوعي تقدسزُدايي از جبهههای نبرد تعبیر و تفسیر كرد .نكتة ديگر در بازسازی فضای
گفتماني دفاع مقدس پیوند اسالمگرايي با مليگرايي است .در حقیقت اگر در گفتمان دفاع
مقدس و انقالب اسالمي دال ملیت غايب بود ،در فضای استعاری گفتمان بازگشت شاهد
حضور محسوس و بارز اين دال هستیم .سوژههای ديني نیز تعلقي تام به آبوخاک و وطن
و دين دارند و صرفاً بهخاطر حفظ دين جانفشاني نميكنند .دستة دوم از سوژههای ديني
مادراني هستند كه فرزندانشان را تقديم وطن و انقالب كردهاند (مادران شهید) .در اينجا نیز
شاهد بازگشت دال شهادت و ارزش ايثارگری ،جانباز بودن هستیم .اين سوژههای ديني
مصداق بارز و هستة استقامت و ايستادگي هستند كه ارزش و دال جمعگرايي و مصلحت
جمعي در وجودشان موج ميزند .در اين سوژهها نشاني از فرديت و نفع شخصي ديده
نميشود .نكتة بارز آن است كه در سینمای ديني پس از انقالب اسالمي تنها در سه فیلم
 .0مجله اميد انقالب ( ،)0000جهاد عارفانه ،پيرامون عرفان امام خميني ،شماره  033و 466
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قهرمان و سوژة ديني به لحاظ جنسیتي از زنان برگزيده شده است كه دو نمونه از آن در
اين گفتمان قرار گرفتهاند (بوسیدن روی ماه و شیار  .)143درواقع ،ميتوان استنباط كرد كه
با تقويت گفتمان های فمینیستي در فضای كالن اجتماعي و فرهنگي جامعه ،در متون
سینمايي نیز ميتوانیم شاهد رگههايي از حضور زن بهمثابه كاراكتر اصلي و سوژة محوری
باشیم .از ياد نبريم كه در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس بهطوركلي زن در نوعي
غیاب ساختاری بود.
سوژة ديني بازنماييشدة ديگر در گفتمان بازگشت كاراكتر روحاني است .اين كاراكتر و
سوژة ديني در پنج فیلم اخراجيهای يک و دو ،طال و مس ،رسوايي  ،2فرشتهها باهم
ميآيند ،موجوديتي سرنوشتساز به لحاظ روايي دارد .روحاني بازنماييشده در اين متون
سوژه ای است اخالقي كه خلق ديني در اسالم را ناشي از دو عنصر محبت و تكلیف
ميداند .او سوژهای خیرخواه ،خوشبرخورد و متساهل است كه دينداریاش از نوع
عبادی ،شعائری ،توسلي و باواسطه و كمتر تفقهي است .روحاني صاحب كرامات است و
اهل مدارا و مروت .او به جاذبههای دين ميانديشد و از همین رهگذر سوژههای الت
پايینشهری (اخراجيها) و بدنام (رسوايي) را نیز اهلي ميكند و به صراط مستقیم دين
جهت ميدهد .همچنین اين سوژة ديني دلنگران آسیبهای اجتماعي و فسادهای
روبه گسترش در جامعه است و نسبت به آن احساس وظیفه و تكلیف ميكند .در گفتمان
بازگشت يكي از مقوالت مفهومي آسیبها و انحرافات اجتماعي است .جامعه از اين
وضعیت آسیب خورده است و در آرايش جامعه تفاوتهايي ايجاد شده است كه شخصیت
روحاني درصدد تالش جهت حلوفصل آنهاست .او راه را در اصالح و ارشاد ميداند و نه
تنبیه و مجازات (برخالف سوژة ديني روحاني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس).
در گفتمان بازگشت بازنمايي روحانیت از منظر سلوک و سبک زندگي فردی است.
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معنويت ،تنپوش زندگي مادی است و به آن هويت و جهت ميبخشد .در حقیقت سبک
زندگي آنان چونان يک الگوی برتر معرفي و بازنمايي ميشود كه آكنده از فضای توكل،
تدين ،سادهزيستي و حضور در جامعه است .دينداری اين سنخ دينداری مردمي
( معاشرتي) است كه كسب رضای خدا را در گرو همدلي و همیاری مردم ميداند (طال و
مس ،فرشتهها با هم ميآيند ،رسوايي و رسوايي  .)2آنچه در اين سبک زندگي اهمیت دارد
پیوند ايدئولوژی زندگيمحور و ديني است بهگونهای كه سوژة ديني روحاني برای تأمین
معاش حاضر ميشود در فیلم سینمايي نقشآفريني كند و اين كردار را نوعي جهاد
فيسبیلاهلل تفسیر ميكند .ديگری در اين گفتمان ،دينداران دولتي (بوروكراتمآب)،
مسئوالن شهری ،قضايي ،بازاری متظاهر و اهل نفاق و ريايي است كه از دين صرفاً پوستة
فقهي آن را برگرفتهاند و روية سختگیرانه و پردافعه درمقايسه با دينداران و افراد جامعه
دارند .نمود اين كد مفهومي در فیلم كتاب قانون و رسوايي  2هويدا است .در اين فیلم
شخصیت هرسينژاد يک مدير دولتي است كه رحمان توانا را در تربیت و تمشیت همسر
تحت فشار ميگذارد .سوژة ظاهرالصالح در اين گفتمان ،دينداری ابزاری 1دارد؛ يعني از
تدين به منظور رسیدن به مقاصد اجتماعي و اقتصادی بهره ميبرد (رسوايي و رسوايي .)2
ميتوان گفت تحلیل متون مذكور در گفتمان بازگشت نشان داد كه در بین سوژههای
سیاسي نظام جمهوری اسالمي تنها كاراكتر روحاني است كه فضیلتمند است و سوژههايي
نظیر شهردار و قاضي و بازاری بانفوذ همگي دچار مفسدههای اخالقي شده و از تدين
حقیقي فرسنگها فاصله گرفتهاند .در گفتمان بازگشت روحاني صرفاً يک واسطة تسهیلگر
نیست ،بلكه قهرمان روايت و اسوة اخالقي ديني است كه ميتواند با تبشیر و تنذير ،جامعة
بحران زده و سرشار از اختالف و تفرقه را حول عمود دين گرد هم بیاورد و متحد سازد
 .0مفهوم متعلق به خسروخاور ( )0000است.
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(رسوايي  .)2زبان بصری فیلم نیز از تمهیدهای مختلفي برای بازنمايي بصری آنان در
راستای ايدئولوژی گفتمان سینمای ديني استفاده ميبرد .برای نمونه ،تصويربرداری از سوژه
از نمای متوسط آغاز ميشود و هرچه مراتب ديني سوژه ارتقا مييابد و بیشتر بهسمت
اصالح قدم برمي دارد دوربین نیز بیشتر به او نزديک ميشود (نمای نزديک) يا بهصورت
همتراز او را در قاب تصوير جايابي ميكند.
جدول  -2ابعاد گفتمان سینمای ديني
گفتمان :انقالب و دفاع مقدس
متون (نمايندة گفتمان) توبه نصوح ،دو چشم بيسو ،استعاذه ،بلمي بهسوی ساحل ،پرستار شب ،ديدهبان و مهاجر
سوژة مطلوب
يا دلخواه
(سخنگويان)

ديگری
گفتماني

دينداری

(سوژة

مطلوب

رخداد

بافت
موقعیتي

مطرود)
خانواده،

دينداری

تعلیم

عبادی،1

قدسي انقالبي

بافت نهادی

فضا و مضامین گفتماني

سوژة

فقهي،

مرگآگاهي،

طاغوتي،

شعائری،

هجرت،

شهر و محلة

ضدانقالب،

توسلي،

دفاع مقدس،

سنتي

منافق و بعثي

باواسطه،

وقوع معجزه

ايدئولوژيک،
مقلدانه

تعهد ،اسالم ،عبوديت،
و

تدين ،تشرع ،مذهب،
باور،

تربیت

تكلیف،

(مدرسه)،

جهاد ،استغفار ،توبه،

سازمان

شهادت ،ايثار ،رشادت،

نهادی دين

تقديرگرايي،

(مسجد)،

سلحشوری ،دفاع حق
باطل،

امت،

امر

به

محافل

علیه

مذهبي،

معروف و نهي از منكر،

.0مبناي اين نوعشناسي ،مطالعة حسنپور و شجاعيزند ( )0030است .معيار براي انتساب يک نوع دينداري يا بيشتر به سوژه ،مؤکد بودن يک
نوع يا وجه دينداري (بارز بودن) در سوژة ديني است .دينداري عبادي ،دينداري کساني است که به عبادتهاي واجب ديني همچون نماز و روزه
پايبندي ويژه و تام و تمامي دارند؛ بهطوريکه اگر نمازشان قضا شود به دينداريشان لطمه ميخورد .دينداري مناسکي مبتني بر تمايل و
عالقهاي خاص براي شرکت در مراسم و مناسک جمعي ديني مانند نماز جماعت ،حضور در هيئات ،تکايا ،مساجد است .دينداري فقهي مربوط به
کساني است که معتقدند قطعاً بايد در فروع و احکام دين از مرجع تقليد ،تبعيت و پيروي کرد .چون مرجع صاحب علم و فقاهتي است که افراد
عادي از آن بيبهرهاند .دينداري توسلي ،تديّن کساني است که همواره به ائمة چهارده معصوم ،براي شفا يافتن ،شفاعت و رفع نيازها به ايشان
متوسل ميشوند .دينداري اخالقگرا  ،تديّن کساني است که معتقدند که دينداري يعني راستگويي ،رعايت اصول اخالقي ،خوببودن و
دستگيري از مستمندان .دينداري باواسطه ديندارياي مبتني بر نقش واسطههايديني درتدين فرد و ارتقاي مراتب وجودي مذهبي شخص است.
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سازمان ديني

فرهنگ عاشورايي ،امت،

سیاسي

پیوند ديانت و سیاست،
فوريت

پیادهسازی
سودای

شريعت،
آرمانشهری،
جمعگرايي،

دين

نهادينهشده،

قرائت

رسمي از دين

گفتمان بازگشت
متون (نمايندة گفتمان) :اخراجيها و اخراجيها  ،2رسوايي و رسوايي  ،2طال و مس ،فرشتهها باهم ميآيند ،بوسیدن
روی ماه ،شیار  ،143كتاب قانون
سوژة مطلوب
يا دلخواه
(سخنگويان)

ديگری
گفتماني

دينداری

(سوژة

مطلوب

رخداد

بافت
موقعیتي

بافت نهادی

مطرود)
عبوديت ،صبر ،تحمل،

خانواده،
تعلیم
منافق ،مديران

دينداری

مفقوداالثر

دولتي متشرع

عبادی ،فقهي،

شدن فرزند،

شعائری،

شهادت،

ديندار

توسلي،

وقوع زلزله،

متعصب

باواسطه،

بیماری

خشكه مقدس

معاشرتي

صعبالعالج

دينداری

(مردمي)،

،

دشواری

محققانه

تأمین معاش

و
مؤمن
مُكلّف

مُصلح

با

رياكار،

ابزاری

شهر تهران،
محلههای
پايینشهر،
خط مقدم،
اسارتگاه

ازخودگذشتگي،

و

روزی

حالل ،جهاد فيسبیلاهلل،

تربیت

فرهنگ

(حوزة

شهادت ،ايثار ،مقاومت،

علمیه)،

مليگرايي ،كرامت ،رأفت

عاشورايي،

بازار،

اسالمي،

سازمان

اجتماعي ،محبت ،عشق،

آسیبهای

نهادی دين

ياریگری،

(مسجد)

تربیت ديني ايجابي ،زن

سازمان

بهمثابه قهرمان ديني ،نقد

سیاسي،

مسلمانان،

قضايي
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جمعبندی و نتيجهگيری
با وقوع انقالب اسالمي و پس از دورهای ،منازعات سیاسي بین گروههای سیاسي ،جنگ
تحمیلي و اشغال سفارت آمريكا حادث شد .سپس دورة مرزبندی سیاسي و شفاف شدن
مواضع بین انقالبیون و لیبرالها و تثبیت خط امام و تثبیت جمهوری اسالمي فرا رسید .دهة
شصت ،دهة تثبیت حاكمیت انقالبي و گفتمان ارزشمدار مبتني بر انقالب اسالمي و جنگ
تحمیلي (دفاع مقدس) است .انقالب اسالمي مختصات سیاسي و فرهنگي و اقتصادی خود
را به همراه داشت .اين انقالب ،سینمايي را ميطلبد ،رواج ميدهد و حمايت ميكند كه
منطبق با آرمانهايش باشد (سینمای آرماني) .سینما در اين عصر سینمايي است متعهد و
سرسپرده به آرمانهای انقالب اسالمي .اين آرمانها ناظر به تحول ساخت سیاسي و
سرنگوني طاغوت در حوزة سیاسي داخلي و مبارزه با استكبار جهاني و ايادی آن در شرق
و غرب ،ايدئولوژی رسمي خداوند در مقابل طاغوت ،جمهوری اسالمي در برابر دموكراسي
غربي ،عدالتطلبي اسالمي در مقابل سرمايهداری غربي ،مستضعفین در مقابل مستكبرين،
كوخنشینان در مقابل كاخنشینان ،زندگي ساده در مقابل زندگي تجمالتي ،اسالمگرايي در
مقابل غربزدگي ،حسیني در مقابل يزيدی ،آخرتگرايي در مقابل دنیاگرايي ،رزمندگان
اسالم در مقابل سپاه كفر و انديشة ديني در مقابل انديشة شیطاني است.
در حوزة سینمای ديني آنچه تقريباً تا پايان دهة شصت بر سینمای ايران حكمفرماست
داللت بر نوعي فرهنگ يكدست و منسجم و يكپارچه دارد .فیلمها گويي رونوشتهايي از
يک واقعیت تاريخي ناباند .گفتماني را كه بر اين دورة تاريخي فرهنگي در حوزة سینمای
ديني حاكم است «گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس» نام نهادهايم .در اين گفتمان كه
ذيل كالن گفتمان جمهوری اسالمي صورتبندی ميشود و نظم گفتماني پیدا ميكند،
سوژهها همگي میزاني از دينداری را در خود دارند .سوژة ديني در اينجا در ديالوگي
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پیوسته با نهاد ديني است (ديندار نهادمند يا نهادينهشده) .نهاد ديني هم ،انقالبي است و در
اقتدار .در گفتمان مذكور قطب خیر و شر در قامت مفصلبندی ايمان و رذالت بازنمايي
ميشود و تكلیف بر نتیجه ارجحیت دارد .1جامعه منسجم و متحد است و وحدت كلمه در
آن حكمفرماست.
قهرمان در كسوت سوژة ديني همگي مؤمناني متعهد و انقالبي هستند كه يا در شهرها
سودای دين و عمل انقالبي دارند يا در خط مقدم ،آرمانهای انقالب اسالمي را حراست و
پاسداری ميكنند .جامعة بازنماييشده در اين گفتمان اجتماعي يكدست و يكپارچه و متحد
است كه در بین آحاد آن ،نوعي تهور و بيباكي ويژه وجود دارد .سوژة ديني گفتمان
انقالب اسالمي و دفاع مقدس ،سوژة «قدسي انقالبي» است .اين سوژه بیش از آنكه میل به
زندگي داشته باشد ،آرمان شهادت و عروج به مرتبة حقتعالي دارد .در گفتمان انقالب
اسالمي و دفاع مقدس مقاومت ،فداكاری ،آرمانگرايي ،جامعهدوستي و امت اسالمي
محوريت دارند .ازهمینرو ،سوژة ديني در اين گفتمان در برابر نعمت الهي زهد پیشه
ميكند و در برابر سختيها و شدائد روزگار صبور و شاكر است؛ آنان هیچگاه از رحمت
الهي مأيوس نميشوند و به تقدير و حكمت الهي معتقد و معترفاند .مصائب برای اين
سنخ سوژه ،سازندة روح است .انساني كه خود را مخلوق خدا و آفرينش را امری هدفمند
و مرگ را عزيمت بهسوی خدا ميداند خود را موجودی جاودانه فرض ميكند و زندگي
مادی را نه هدف اصلي ،بلكه مقدمة رسیدن به سرای ابدی ميداند .بر اساس اين تفكر
معیار سود و زيان انسانها نزديكي به خدا و يا دور شدن از اوست.

 .0امامخميني ( )004 :0013بيان ميکند «جنگ ما ،جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد .ما در جنگ براي يک
لحظه هم نادم و پشيمان از عملکرد خود نيستيم .راستي مگر فراموش کردهايم که ما براي اداي تکليف جنگيدهايم و نتيجه فرع آن بوده است».
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سوژگي ديني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس با سوژگي سیاسي و انقالبي
گرهخورده است و عرصة ديانت و سیاست درهمتنیدهاند .به بیان ديگر ،در اينجا با
دينداری ايدئولوژيک سوژهها مواجه هستیم .در اين جامعه و ساخت سیاسي ساخت و
پیادهسازی شريعت فوريت دارد ،ارزشهای مدرن ،اسالمي ميشود .مناسک پراهمیتاند و
تعالیم اسالم در مقايسه با آموزههای مدرنیته اصالت دارند .دينداری سوژههای قدسي
انقالبي دينداری های عبادی ،فقهي ،شعائری ،توسلي و باواسطه است و دين در فضای
اجتماعي جلوه و نمود بیروني خاصي دارد.
ديگری در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس از جامعة دينداران نیستند ،بلكه بیرون
از اين حلقهاند .آنان شامل سیاسیون چپ و منافق ،دشمن بعثي ،افراد وابسته يا بهجامانده از
دوران پهلوی (طاغوتي) يا غافالن دنیادوستي هستند كه بايد معدوم شوند و جامعه از لوث
وجود آنان پاک شود .ديگری هیچ جايي در جامعة اسالمي ندارند و ناگزير از گريز و رانده
شدن هستند .در عصری كه شهامت ،شهادت ،ايثار ،فداكاری ،سلوک مؤمنانه ،فنای فياهلل
دالهای محوری گفتمان انقالب اسالمي محسوب ميشوند و سوژگي جز با دروني كردن و
تعلق به دالهای مذكور محقق نميشود؛ اقلیت ضدانقالب بايد از صحنة جامعه محو شود
تا صفحة تاريخ ،عرصة درخشش و تابش سوژههای قدسي انقالبي باشد.
زن در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس غايب است و گفتمان شكل و صورتي
سراسر مردانه دارد .سوژة قدسي انقالبي سوژهای مطیع و سازگار و راضي به عدل الهي
است .هر آنچه پیش آيد خیر و ارادة الهي است كه بايد به آن تمكین كرد .تمكین عاشقانه
و پاكبازانه است .سوژة ديني كموكاستيها موجود در زندگي روزمره يا جسماني و
اجتماعي را چشم ميپوشد چون چشمانتظار نصرت الهي و فرا رسیدن روز پاداش است.
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سوژهها همگي سربهراه و مؤمن و متديناند .آنان به ساخت و رهبری سیاسي دلبستهاند و
وابستگي امت به اركان قدرت راسخ است.
شكست گفتمان اصالحات در عرصة سیاسي و دمیده شدن نوعي سرخوردگي سیاسي
در طبقة متوسط و پیروزیهای گروههايي از اصولگرايان ارزشي تحت عنوان آبادگران در
انتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا و غفلت ساخت سیاسي و نیروهای اصالحطلبان
از تودههای ضعیف جامعه به برآمدن گفتماني ارزشي و انقالبي و عدالتگرا منجر شد كه
رئیسجمهور نهم و حامیان سیاسي و مردمياش نمايندة آن محسوب ميشدند .محور اين
گفتمان سیاسي كه به عرصه های فرهنگ و جامعه نیز تسری يافته بود ،عدالت و احیای
ارزشهای راستین انقالب اسالمي ،مستضعفان (در قیاس با رويكرد طبقةمتوسطمحور و
مبتني بر جامعة مدني) ،غربستیزی ،واليتفقیه ،بازگشت به سیرة امام و روحیة انقالبي و
جهادی در حوزة دولت و سیاستگذاری كالن بود .برای اين گفتمان ،نیروهای مدرنگرا و
بوروكراتیک سیاسي ،روشنفكران ،طبقة متوسط متمايل به غرب ،اصالحطلبان ،نیروهای
چپ سیاسي و جبهة اعتدال و سازندگي ،ديگری محسوب ميشدند.
ارزشهای تبلیغي و مورد ترويج و اشاعه اين گفتمان بیشتر ناشي از دال اسالمیت كالن
گفتمان جمهوری اسالمي است تا آزادی (آنگونه كه برای دولت اصالحات بود).
ازهمینرو در اين دوران شاهد احیای آرمانهای انقالب در سطح گفتمان سیاسي و
فرهنگي هستیم .به همین دلیل در حوزة سینمای ديني نیز نام اين گفتمان را «گفتمان
بازگشت» نام نهاديم.
گفتمان بازگشت مولد سوژة «مؤمن مُصلح مكلف» است .گفتمان سینمای ديني در اين
دوره ،شخصیت روحاني را بهعنوان يک ناجي و قهرمان برساخت ميكند .قهرماني كه به
دور از تكلف (با خلوص) همچون يک مبلغ ديني شیوة چگونه زيستن (علم اخالق) را به
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افراد جامعه و عوامالناس آموزش ميدهد .او تعهد به تكلیف دارد و قدرت كالم و نفوذ
روحي قدرتمندی بر بزهكاران دارد و ميتواند به جای دستگیری مردم از نوع انتظامي و
امنیتي ،همیار آنان جهت رفع مسائل و معضالتشان و عامل تهذيب ديني و مذهبي باشد.
سوژههای ديني در اين گفتمان راضي و شاكرند و میل به جمعگرايي و ارزشهايي مانند
ايثار و ازخودگذشتگي در آنان غلیان ميكند.
در گفتمان بازگشت ،دينداری سوژههای ديني از سنخ دينداری عبادی ،فقهي ،شعائری،
توسلي و عبادی است و دينداریهای متجددانه بهكل غايباند .جايي هم برای قرائتها و
تفاسیر ديني مدرن وجود ندارد و حق سخنگويي و هدايت و ارشاد با روحانیت است.
روحانیت در اين گفتمان يک روحانیت دلسوز و فداكار و وارسته است كه تدينش وجه
سیاسي ندارد (برخالف دينداری سوژههای ديني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع
مقدس) و حتي علیه سیاستمداران است .روحاني سوژهای ديني است كه به زندگي
شخصي و تدبیر منزل ميپردازد و عنداللزوم فارغ از دلواپسي در خصوص عواقب كالم و
نقدهايش به تخطئة سیاسیون ميپردازد .به بیان ديگر ،روحانیت بازنماييشده در گفتمان
بازگشت بیش از آنكه دولتي و سیاسي باشد (در خدمت نهاد سیاست) ،وجهة مردمي و
محبوب دارد .از اين منظر ميتوان گفت دينداری اين سنخ دينداری مردمي (معاشرتي)1
است كه كسب رضای خدا را در گرو همدلي و همیاری مردم ميداند .دينداری فقهي حتي
آن هنگام كه توسط ضابط ديني همچون روحاني ترويج ميشود ديگر آن دينداری خشک
و غلیظ و سختگیرانة گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس نیست ،بلكه روحاني اهل
رواداری و جذاب است.

 .0اين مفهوم متعلق به مطالعة هوشنگي ( )0000است.
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در گفتمان بازگشت ارزشهای دوران جنگ و دفاع مقدس و انقالب اسالمي بازنمايي
ميشود اما اين صورتبندی ،همانند وضعیت پیشین نیست .به بیان ديگر ،وقتي قهرمان
سینمای ديني زنان ميشوند و حضور در جبهه با میل به زندگي و نیازها و مقاصد دنیوی
پیوند ميخورد (تقدسزدايي از گفتمان دفاع مقدس) و همچنین مليگرايي به اسالمگرايي
افزوده ميشود و پیوند ميخورد ميتوان گفت با يک مفصلبندی گفتماني تازه و حادثي
روبهرو هستیم كه بهنوعي جعل ارزشهای انقالبي و اسالمي محسوب ميشود.
به لحاظ موضوعي و مضموني در گفتمان بازگشت سینمای ديني قسمي معطوف به دفاع
مقدس و بازنمايي خط مقدم و جبهههای نبرد در دهة نخستین انقالب است و قسمي از آن
به پیامدهای جنگ تحمیلي ،مسئلة جانبازی و مفقوداالثر شدن شهدا ميپردازد .در شكل و
شمايلي ديگر سبک زندگي روحانیت بهعنوان يک سبک زندگي الگو و مؤمنانه معرفي و
بازنمايي ميشود و در قسمي ديگر با فزوني گرفتن آسیبها و مسائل و انحرافات اجتماعي
مواجه هستیم.
از حیث زنانه ،اگر در سینمای گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس با غیاب ساختاری
زن مواجه هستیم اما در گفتمان بازگشت با ظهور زنان سنتي متدين بهعنوان قهرمان ديني
روبهرويیم .برای نمونه در فیلم «بوسیدن روی ماه» سوژة ديني ،مادری داغديده است كه
ازخودگذشتگي و ايثار را ترجماني تازه ميبخشد .در فیلم «شیار  »143نیز سوژة ديني مانند
فیلم بوسیدن روی ماه زني است كه در نقش مادر اسوة ايستادگي و مقاومت و
فرمانبرداری در برابر اوامر و فرامین الهي است .اين سوژهها معرف زن آرماني ،ايدئال،
سعادتمند ،نجیب و محجوباند .نكتهای قابلتأمل ،برساخت سوژة زن بهمثابه قهرمان در
فضای پس از دهة شصت و غیاب ساختاری زن است .به بیان ديگر ،اگرچه زنان
بازنماييشده در سینمای ديني در نوعي قلت عددی بوده و به لحاظ فرهنگي و
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جامعهشناختي نیز سراسر در نقشهای سنتي سوژگي پیدا ميكنند ،اما همگي محصول و
مولود دوراني هستند كه گفتمانهای فمینیستي در ساخت اجتماعي و فرهنگي جامعه
قدرت بیشتری گرفته و زنان در جامعه حضور فعالتری پیدا كردهاند و بر اساس آموزههای
مدرنیستي و فمینیستي هويتي تازه برای خود رقم زده و مفروض داشتهاند.
وجه ممیزة ديگر اين گفتمان با گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس نقد دينداران
است؛ بهعبارت ديگر ،اگر ديگری برای گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس،
غیردينداران ،ملحدان ،كافران و طاغوتيها محسوب ميشدند ،اما در اين گفتمان سوية تند
نقد ديني به جامعة ديني و دينداران مسلمان زاهدمسلک و ظاهرالصالح برميگردد كه
فهمي قشری و جزمگرا از دين دارند و درگیر ظاهر ديناند تا باطن و مغز آن .دينداری
آنان از نوع ابزاری است و در اين وانفسا سیاستمدار ،مدير دولتي و قاضي بيكاركرد
شدهاند يا دچار كژكاركردی هستند و بعضاً از فساد و سوءمديريت رنج ميبرند .جامعة
معاصر نیز دچار تفرقه و اختالف است و از ارزشهای انقالبي و اسالمي انحراف يافته
است.
به لحاظ بینامتنیت در گفتمانهای سینمای ديني ،آيات قرآن و احاديث و روايات ديني
يک ارجاع بینامتني (مصرح يا مضمر) اساسي بهحساب ميآيد .نكتة قابل اهمیت ديگر
شباهت گفتمان انقالب و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت از حیث بینامتنیت است؛
بهطوریكه در هر دوی اين گفتمانها نوحههای ديني ،زيارت عاشورا ،كالم امامخمیني و
شهدا بینامتني اساسي در كنار آيات قرآن و ابیات حافظ و سعدی محسوب ميگردند.
همچنین بین گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت همپوشانيهايي
موجود است .مضامین مشترک در اين دو گفتمان سینمای ديني شامل اسالم ،تشیّع ،تدين،
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تشرع ،هويت انتسابي (شناسنامه ای) ،تقديرگرايي ،همنوايي و رضايت به امر و حكمت
الهي است.

منابع


احمدی ،ظهیر (« ،)1311آسیبشناسي رسانة سینما از منظر ديني و موعودگرايي؛ محتمل

در عرفيشدن ايران از مسیر سینما؛ مطالعة موردی فیلم سینمايي طال و مس» ،فصلنامة
عصر آدينه ،سال نهم ،شمارة  ،13تابستان ،صص 123-116


اسدی شیاده ،مريم ( ،)1316بررسی انواع دينداری زنان در شهرستان آمل ،مقايسة
دينداری دختران دهة  ۰۶با دينداری مادرانشان ،پاياننامة كارشناسي ارشد مطالعات
فرهنگي ،دانشگاه علم و فرهنگ.



اسفندياری ،امیر ( ،)1336در سينما دين ايران؛ سينمای دينی از نگاه سينماگران،
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي،تهران :شركت انتشارات سورة مهر



ايزدی ،رجب و رضاييپناه ،امیر (« ،)1312مباني اجتماعي و اقتصادی تحول در گفتمان-
های سیاسي مسلط در جمهوری اسالمي ايران» ،دوفصلنامة جستارهای سياسی معاصر،
دورة  ،4زمستان ،صص .44 -44



آهنگر ،عباسعلي ،سلطاني ،علياصغر و خوشخونژاد ،امیرعلي (« ،)1313تحلیل گفتماني
انشقاق جريان اصولگرا به خردهگفتمانهای جبهة پايداری و جبهة متحد اصولگرايي در
انتخابات  .»1316پژوهشهای زبانشناسی ،سال ششم ،شمارة اول ،بهار و تابستان،
صص  11تا .1



پورسفیر ،حسن ( ،)1334جايگاه مفهوم عدالت در گفتمان اصولگرا با تأکيد بر نهمين
دورة انتخابات رياست جمهوری ،پاياننامة كارشناسي ارشد ،دانشكدة اقتصاد ،مديريت و
علوم اجتماعي دانشگاه شیراز
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بازنمايي سينماي ديني در دو دوران سياسي -اجتماعي


تاجیک ،محمدرضا و روزخوش ،محمد (« )1334بررسي نهمین دورة انتخابات رياست

جمهوری ايران از منظر تحلیل گفتمان» .مجلة دانشکدة ادبيات و علوم انسانی (دانشگاه
خوارزمی) ،سال  ،11شمارة  ،11صص .16 -124


جهانگیری ،جهانگیر و فتاحي ،سجاد (« ،)1316تحلیل گفتمان محمود احمدینژاد در
انتخابات رياست جمهوری دور دهم» .مجله مطالعات اجتماعی ايران ،دورة پنجم،
شمارة  ،3پايیز ،صص .23 -44



حسنپور ،آرش و شجاعيزند ،علیرضا (« ،)1313گونهشناسي دينداری جوانان شهر
اصفهان» ،فصلنامة جامعهشناسی کاربردی ،شمارة پیاپي  ،11شمارة چهارم ،زمستان،
صص .14 –31



خمیني ،روحاهلل ( ،)1341صحيفة امامخمينی ،جلد  ،21انتشارات مركز تنظیم و نشر آثار
امام خمیني.



كتابي ،محمود و گنجي ،مهدی (« ،)1333دين ،سرمايه اجتماعي و توسعة اجتماعي و
فرهنگي» ،مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان ،شمارة  ،2صص  111تا .112



راودراد ،اعظم و حسینيفر ،آيدا (« ،)1312تحلیل بازنمايي ايدئولوژی در سهگانة
اخراجيها» ،مجله جهانی رسانه-فارسی ،دورة  ،3شمارة  ،1پیاپي  ،11صص .114 -133



رز ،ژيلیان ( ،)1314روش و روششناسی تحليل تصوير ،ترجمة سیدجمالالدين
اكبرزاده جهرمي ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات



رضايي ،محمد و كاظمي ،عباس (« ،)1334سیاست جنسیت در تلويزيون» ،فصلنامة
پژوهش زنان ،دورة  ،1شمارة  ،3صص .31 –113



رضايي ،محمد و كاظمي ،عباس (« ،)1334بازنمايي اقلیتهای قومي در سريالهای
تلويزيون» ،فصلنامة تحقيقات فرهنگی ايران ،سال اول ،شمارة  ،4صص 11-113
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زاهدی ،تورج ( ،)1334نگاهی به سينمای معناگرای ايران ،تهران :انتشارات بنیاد
سینمای فارابي



سجودی ،فرزان ( ،)1313نشانهشناسی گفتمانی ،سخنراني در پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي 16 ،خرداد،



http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/4141

صديقي ،بهرنگ و نظری ،حسن (« ،)1316عاملیت انساني و گفتمان انقالب اسالمي:
تبیین جامعهشناختي عاملیت انساني و تحوالت معنايي آن از خرداد  41تا خرداد .»31
فصلنامة پژوهش اجتماعی ،دورة  ،4شماره  ،12صص .114 _141



طالبينژاد ،احمد ( ،)1344در حضور سينما ،تاريخ تحليلی سينمای پس از انقالب،
تهران :انتشارات بنیاد سینمای فارابي



علمالهدی ،سیدعبدالرسول (« )1316كاوشي نظری در رابطة دين و رسانه برای دستیابي
به رسانة ديني» ،فصلنامة دين و رسانه ،شمارة  ،3صص  33تا .11



فاتحي ،محسن (« ،)1313از سینمای خانبابايي تا سینمای ژانوسي :تحلیل اجتماعي
سینمای ايران در صدسال اخیر» ،فصلنامة علمیـترويجی جامعه ،فرهنگ ،رسانه ،سال
چهارم ،شمارة سیزدهم ،زمستان ،صص 34 _112



فركالف ،نورمن ( ،)1341تحليل انتقادی گفتمان ،ترجمة فطمه شايسته پیران ،تهران:
مركز مطالعات و تحقیقات رسانهها.



كرس ،گونتر و لیوون ،تئو.ون ( ،)1311خوانش تصاوير ،دستور طراحی بصری ،ترجمة
سجاد كبگاني ،تهران انتشاران هنر نو



كشاني ،اصغر ( ،)1333سينمای دينی پس از پيروزی انقالب اسالمی (،)0833-083۶
تهران :انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي

44



كیسبيير ،اَلن ( ،)1331درك فيلم ،ترجمة بهمن طاهری ،چاپ پنجم ،تهران :نشر چشمه.



مطهری ،مرتضي ( ،)1344سيری در سيرة نبوی .چاپ بیستم ،تهران :انتشارات صدرا.

بازنمايي سينماي ديني در دو دوران سياسي -اجتماعي


معیدفر ،سعید ( ،)1341جامعهشناسي مسائل اجتماعي معاصر در ايران ،تهران :نور علم.



مقدمي ،محمدتقي (« ،)1316نظرية تحلیل گفتمان الكالو موف و نقد آن» .معرفت
فرهنگی و اجتماعی ،سال دوم ،شمارة دوم ،بهار ،صص .11 -124



میراحسان ،احمد (« ،)1336رهبری سینما» ،فصلنامة فارابی ،دورة يازدهم ،شمارة اول،
شمارة مسلسل  ،41صص .21 -34



میرسندسي ،محمد ( ،)1333رابطة ايدئولوژی و دين و تأثیر آن بر تنوع دينداری با تأكید
بر ايران ،متین ،پايیز .1331



مهدیزاده ،سیدمحمد ( )1334نظريههای رسانه :انديشههای رايج و ديدگاههای انتقادی،
تهران:



نشر همشهری.

نوروزی ،محمدجواد ( ،)1334جمهوری اسالمي در پنج گفتمان ،فصلنامة علمی
ـپژوهشی مطالعات انقالب اسالمی ،سال چهارم ،شمارة  ،13صص 31 -111



نوروزنژاد ،محمدصالح ( ،)1331جستاری در سينما و اخالق اسالمی ،پاياننامة
كارشناسي ارشد سینما ،دانشكده سینما و تئاتر ،دانشگاه هنر تهران.



نیکپي ،امیر ( ،)1343ايدئولوژی ،دين و انقالب ايران ،فصلنامة متین ،شمارة  3و .4



همیلتون ،ملكم ( ،)1316جامعهشناسی دين ،ترجمة محسن ثالثي ،تهران :انتشارات
ثالث.



هوشنگي ،طیبه ( ،)1331بررسی رابطة انواع دينداری و ابعاد نظام شخصيت در شهر
قم ،پاياننامة كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي ،گروه جامعهشناسي.
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