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چکیده
ــای  ــاب، زمینه ه ــس از انق ــینمای پ ــن در س ــف دی ــاد مختل ــی ابع ــوة بازنمای ــی نح ــال بررس ــش به دنب ــن پژوه ای
ــا مقولــة دیــن رســانه ای  شــده اســت.  اجتماعــی مقــوالت بازنمایی شــده و رابطــة ســینمای دینــی پــس از انقــاب ب
بــرای ایــن منظــور هفــت فیلــم از دهه هــای مختلــف کــه بیشــترین نزدیکــی را بــا تعریــف حداکثــری ســینمای دینــی 
و مذهبــی داشــته اند بــا نظــر صاحبنظــران ایــن حــوزه انتخــاب شــدند. روش شناســی ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوای 
ــم  ــف فیل ــه  هــای مختل ــه اکــو در صحن ــو اکــو اســت. رمزگان هــای ده گان ــا رویکــرد نشــانه  شناســی امبرت کیفــی ب
ــژة  ــت وی ــد از: اهمی ــن پژوهــش عبارت ان ــج ای ــه نتای ــی اســتخراج شــد. ازجمل ــف دین ــوالت مختل ــا بررســی و مق  ه
ــی در  ــینمای دین ــای س ــدن دغدغه ه ــر ش ــده، عمیق ت ــای بررسی ش ــن در فیلم ه ــی« دی ــاری« و »دانش ــاد »رفت ابع
ــر  ــت ب ــیطرة سیاس ــم س ــة 80 علی رغ ــدة ده ــای بررسی ش ــودن فیلم ه ــی نب ــة 60 و سیاس ــس از ده ــال های پ  س

نظامــات اجتماعــی.
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ارزش-هـای-اسـالمی-و-دینـی-باشـد.-در-واقـع-سـینمای-دینـی-هنگامـی-تحقـق-می-یابـد-کـه-

صـورت-و-سـیرت-آن-مبتنـی-بـر-ارزش-هـا-و-اهـداف-و-موازین-دینی-باشـد-)همـان:-15(.-
در-همیـن-راسـتا-اکثـر-پژوهشـگران-و-کارشناسـان-سـینما-معتقدند-که-قرار-دادن-سـینمای-
دینـی-در-زمـرة-گونه-هـای-سـینمایی1-اشـتباه-اسـت-و-تقلیـل-دین-به-حسـاب-می-آیـد-و-حوزة-
دیـن-را-محـدود-می-کنـد-)وارسـته،-1377(.-اهمیـت-تفاسـیر-معرفت-شـناختی-از-ایـن-دسـت-
آن-چنـان-باالسـت-کـه-از-نظـر-برخـی-دیگـر-زمانـی-می-تـوان-بـه-محصولـی-رسـانه-ای-عنوان-
دینـی-اطـالق-کـرد-که-سـازندة-آن-نیـز-تقید-و-بـاور-دینی-داشـته-باشـد-)بهـار،-1393:-112(.-
بنابرایـن-و-بـا-توجـه-بـه-آنچـه-دربـارة-دین-و-مذهـب-در-بخش-قبلی-آورده-شـد-و-شـرایط-و-
ضوابـط-مطرح-شـده-دربـارة-سـینمای-دینـی-و-مذهبی-می-تـوان-تعریفی-حداکثری-از-سـینمای-
اسـالمی-و-شـیعی-ارائه-کرد:-سـینمای-اسـالمی-و-شـیعی-نوعی-از-سـینما،-برخوردار-از-اصول-
روایتگـری-و-نشانه-شـناختی،-مبلـغ-و-مـروج-عقایـد،-عواطـف،-رفتارهـا،-دانـش-اسـالمی-و-
شـیعی-و-آثـار-دینـداری-با-تأثیـرات-مطلوب-اجتماعی-اسـت-کـه-در-آن-سـینماگران-متدین-و-

متعهـد-به-اسـالم-و-تشـیع-حضـور-دارند.
---زمانـی-کـه-دربـارة-تأثیـرات-اجتماعـی-هنـر-به-طورکلـی-و-سـینما-به-طور-خـاص-بحث-
می-شـود،-الجـرم-بایـد-چارچوبی-مفهومی-از-جامعه-شناسـی-هنـر-نیز-ارائه-داد.-جامعه-شناسـی-
هنـر-به-دنبـال-یافتـن-علیّـت-اجتماعـی-اسـت-و-در-آن-محقق-با-برقـرار-کردن-روابـط-عّلی-بین-
پدیده-هـای-هنـری-و-شـرایط-اجتماعـی-نظریـه-را-بسـط-می-دهـد-)راودراد،-1390:-3(.-بـرای-

1. genre 
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نمونـه،-جامعه-شناسـی-سـینما-بررسـی-بسـتر-اجتماعـی-پیدایـش-و-تحـول-نهـاد-سینماسـت-
)فاضلـی،-1391:-50(.-در-همیـن-راسـتا-ژان-دو-وینیو،-بنیان-گذار-جامعه-شناسـی-هنر-مدرن،-از-
یگانگـی-آفرینـش-هنـری-نام-می-بـرد-و-آن-را-تولیـد-اثر-هنـری-مبتنی-بر-شـبکة-پیچیدة-روابط-
انسـانی-و-گروه-هـای-اجتماعـی-متفـق-یا-متضاد-قلمـداد-می-کنـد-)دو-وینیـو،-1379:-39(.-این-
بینـش-نظـری-را-می-تـوان-رویکـرد-دیالکتیکی-به-جامعه-شناسـی-هنـر-دانسـت؛-رویکردی-که-
ابـزاری-نیرومنـد-و-کاربـردی-بـرای-تدویـن-نظریـة-این-حوزه-محسـوب-می-شـود.-بر-اسـاس-
ایـن-رویکـرد،-کنـش-متقابـل-اثـر-هنـری-و-اجتمـاع-)اعـم-از-روابـط-اجتماعـی،-بازیگـران،-
طبقـات،-گروه-هـا-و-رویدادهـای-اجتماعـی(-در-مقاطـع-مختلـف-تاریخـی-از-سـوی-محقـق-

بررسی-می-شـود-)اسـالم-زاده،-1384(.

نگاهی به ایراِن پس از انقالب
جامعـة-ایرانـی-را-همچـون-اقیانوسـی-پرتالطـم-و-ناشـناخته-ترسـیم-می-کننـد-)سـیف-الهی،-
1381:-164(-کـه-پـس-از-انقـالب-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-صرفـًا-چارچوبـی-از-فضای-اجتماعـی،-سیاسـی-و-فرهنگی-

پـس-از-انقالب-ترسـیم-می-شـود.-
نیروهـای-مختلفـی-از-دیربـاز-و-در-ایـران-امروز-به-ایفـای-نقش-اجتماعـی-می-پردازند.-این-
نیروها-را-می-توان-اشـرافیت-زمین-دار،-روحانیت،-عشـایر،-شهرنشـینان-سـنتی-اعم-از-بازاریان،-
پیشـه-وران-و-فروشـندگان-خـرد،-دهقانان-و-اقشـار-حاشـیة-شـهری-)مسـتضعفین(،-کارگران،-
لمپن-هـا-و-بی-طبقه-هـا-)ارازل-و-اوباش(،-نظامیان،-طبقة-متوسـط-شـهری،-سـرمایه-داران-جدید،-
دانشـجویان-و-احزاب-سیاسـی-دانسـت-)پرتو،-1395:-213-193(.-روحانیـت-پس-از-انقالب-
و-در-دوران-جمهـوری-اسـالمی-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-
اسـالمی-بسـیار-پررنـگ-اسـت.-در-بوروکراسـی-و-نهادهـای-دولتـی-نیـز-حضـور-روحانیـون-
گسـترده-اسـت.-شـبکة-وسـیع-روحانیـون-در-سراسـر-کشـور-از-طریـق-مسـاجد،-نمازهـای-
جمعـه،-نمایندگی-هـای-ولـی-فقیـه-و-مـدارس-همچنـان-بـرای-بسـیج-مردمـی-در-حمایـت-از-
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نظـام-اسـالمی-کوشـش-می-کننـد-)همـان:-198-197(.-طبقة-حاشـیه-ای-که-در-جریـان-انقالب-
اسـالمی-مسـتضعفین-نام-گـذاری-شـده-اند-یکی-دیگر-از-سـتون-فقـرات-نیروهـای-اجتماعی-و-
انقالبـی-را-تشـکیل-می-دهنـد.-در-طـول-پیـروزی-انقـالب-و-بعدتـر-در-دوران-جنـگ-تحمیلی-
ایـن-طبقـه-بیشـترین-شـهید-را-تقدیـم-انقـالب-کـرد.-رابطـة-اقشـار-حاشـیة-شـهری-بـا-نظـام-
ج.ا.ا-چنـدان-دقیـق-بررسـی-نشـده-اسـت.-بـا-وجـود-ایـن-بی-شـک-مسـتضعفین-از-مهم-ترین-

پایگاه-هـای-اجتماعـی-نظـام-و-حاکمیت-هسـتند-)همـان:-203(.
طبقـة-متوسـط-ایرانـی-بیـش-از-آنکه-نیرویـی-اجتماعی-باشـد-که-اجزای-تشـکیل-دهندة-آن-
دارای-فعالیت-یا-شـرایط-اقتصادی-همسـان-باشـند-پیکره--ای-اجتماعی-اسـت-که-شـیوة-زیست-
فرهنگـی،-نظـام-ارزشـی-و-الگوی-زندگی-شـان-آنهـا-را-در-قالب-یک-کلیت-اجتماعی-همبسـته-
قـرار-می-دهـد-)اشـرف،-1388:-86(.-همچنیـن-سـرمایه-داران-جدیـد-دیگـر-نیـروی-حاضر-در-
صحنـة-جمهوری-اسـالمی-هسـتند.-شـکل-جدیـدی-از-این-طبقـه-در-دهة-70،-پس-از-شـروع-
بانک-هـای- انحصـار-دولتـی-و-شـکل-گیری- بیـن-رفتـن- از- سیاسـت-های-خصوصی-سـازی،-
خصوصـی-بـه-وجود-آمد-و-سـرانجام-طبقه-ای-از-کالن-پـول-داران-جایگزین-کالن-سـرمایه-داران-
شـد-)پرتـو،-1395:-212(.-نیـروی-اجتماعـی-دیگـر-جامعـه،-احـزاب-و-جریان-هـای-سیاسـی-
هسـتند-کـه-بـا-پیروزی-انقالب-اسـالمی-طیف-گسـترده-ای-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-روبه-رشـد-ایـران،-دانشـجویان-و-جوانان-
پرداخـت.-از-بیـن-ایـن-جنـاح-تعـداد-زیـادی-از-احـزاب-به-نـام-اصالح-طلب-شـکل-گرفت-و-

کوشـید-تـا-به-کار-منسـجم-حزبی-دسـت-زنند-)همـان:-217(.
فـارغ-از-هـر-نیـروی-اجتماعـی-مؤثـر-در-رخـداد-انقـالب-اسـالمی-و-روندهـا-و-حـوادث-
دهه-هـای-مختلـف-پـس-از-آن-بایـد-در-نظر-داشـت-که-انقالب-اسـالمی-در-وهلـة-اول-به-مثابه-
انقالبـی-فرهنگـی-بـود-کـه-با-هدف-اساسـی-احیـای-ارزش-هـا،-باورهـا-و-اعتقادات-اسـالم-و-
ظهـور-آنهـا-و-نمادهـای-رفتاری-و-سـاختاری-جامعة-اسـالمی-ایران-به-پیروزی-رسـید-)ذکایی-
و-شـفیعی،-1389:-76(.-در-سـال-های-ابتدایی-پیروزی-انقالب-اسـالمی-رخداد-جنگ-تحمیلی-
)از-سـال-1359-تـا-1367(-و-همچنیـن-برخی-نابسـامانی-های-اجتماعی-و-سیاسـی-بسـیاری-از-
مناسـبات-اجتماعـی،-فرهنگی-و-سیاسـی-کشـور-را-تحت-شـعاع-خـود-قرار-داده-بـود.-در-این-
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سـال-ها-فراینـد-اسالمی-سـازی،-زندگـی-مـردم-را-تحـت-تأثیر-قـرار-داد-و-ایدئولـوژی-انقالبی-
حاکـم-بـود.-امـا-در-دهـة-هفتـاد-ایـن-رونـد-شـکل-دیگـری-گرفـت.-ساده-زیسـتی،-پرهیـز-از-
پرداختـن-بـه-ظواهـر-و-خودآرایـی،-التـزام-به-حجـاب-و-عفـاف-و-اجرای-برنامه-هـای-تفکیک-
جنسـیتی-از-اولویت-هـای-ارزشـی-هنجـاری-بـود-کـه-بـا-پایـان-جنـگ-و-پیدایـش-فرهنـگ-
مصرف-گرایـی-به-ویـژه-در-بیـن-طبقـة-متوسـط-شـهری-به-تدریـج-کم-رنگ-شـد-)همـان:-77(.-
بـا-وجـود-ایـن،-فروغـی-در-مقالـة-دین-و-دینـداری-در-ایـران-در-کتاب-جامعـه،-فرهنگ-و-
سیاسـت-در-ایـران-نگاهـی-جامعه-شـناختی-بـه-مقولة-دینداری-در-جامعة-ایرانی-داشـته-اسـت.-
وی-بـا-تأکیـد-بـر-آمارهـای-مختلـف-در-دهه-هـای-مختلف-پـس-از-انقالب-نتیجـه-می-گیرد-که-
دربـارة-وجـه-غالـب-و-رسـمی-دینـداری-یعنـی-دینـداری-شـریعت-محور-و-مبتنـی-بـر-احکام-
فقـه-در-برخـی-ابعـاد-دینـداری-نظیر-رفتن-به-مسـجد-یا-مشـارکت-در-نماز-جماعـت-یا-جمعه-
شـاهد-کاهـش-بوده-ایـم،-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-مکان-زدایی-شـدن-دیـن-بـوده-اسـت-که-خود-رسـانة-
دینـی-در-رخ-دادن-آن-مؤثـر-بـوده-اسـت.-امروز-تولید-و-پخش-برنامه-های-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.-به-طورکلـی-دیـن-نـه-از-سـاحت-عمومـی-
جامعـه-رخـت-بربسـته-و-نـه-میـزان-دینـداری-کاهش-یافته-اسـت.-دیـن-همچنـان-عنصر-مهم-
و-تعیین-کننـدة-جامعـة-ایرانـی-محسـوب-می-شـود.-بـا-وجـود-ایـن،-دیـن-در-فراینـد-تطبیق-و-
انعطاف-پذیـری-خـود-بازترکیـب-جدیـدی-یافتـه-و-آرایـش-جدیـدی-بـه-خـود-گرفته-اسـت.-
هرچنـد-در-برخـی-عرصه-هـا-هنـوز-دیـن-کم-رنـگ-شـده،-امـا-در-برخـی-دیگـر-از-عرصه-های-

عمومـی-حضـوری-پررنگ-پیـدا-کرده-اسـت-)فروغـی،-1395:-94-93(.-
--در-ایـن-میـان-همـواره-در-تحـوالت-اجتماعـی-و-فرهنگـی-ایـران-معاصر-شـاهد-سـیطرة-
سـنگین-سیاسـت-بـر-سـایر-نهادهـا،-سـاختارها-و-نظامـات-اجتماعـی-بوده-ایـم-)فراسـتخواه،-
1335:-155(.-دهه-هـای-مختلـف-پـس-از-انقـالب-نیز-از-این-قاعده-مسـتثنی-نیسـت-و-همواره-
شـاهد-برجسـته-شـدن-و-افـول-جریان-هـا-و-اندیشـه-های-سیاسـی-و-به-تبـع-آن-تأثیرپذیـری-
حیـات-سیاسـی-جامعـه-از-فضای-سیاسـی-بوده-ایم.-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-می-شـود؛-تفاوتـی-کـه-پیـروزی-اصالح-طلبـان-در-سـال-های-76-و-80-بـه-بـار-
آورد-بـا-پیامدهـای-پیـروزی-احمدی-نـژاد-در-سـال-84-کامـاًل-روشـن-اسـت-)پرتـو،-1395:-
193(.-ازجملـه-ایـن-تأثیرپذیری-هـای-سیاسـی-می-تـوان-بـه-از-بیـن-رفتـن-مرجعیـت-برخـی-
گروه-هـا-نظیـر-روحانیـت-و-رسـانه-های-رسـمی-در-نتیجـه-تغییـرات-سیاسـی-دهة-70-اشـاره-
کـرد-)ربیعـی،-1380:-309(.-در-همیـن-راسـتا-الزم-اسـت-یـادآوری-شـود-کـه-تأثیرپذیری-هـا-
صرفـًا-از-شـرایط-داخلـی-نیسـت،-بلکـه-شـرایط-بین-الملـل-نیـز-در-تحـوالت-و-روندهـای-
اجتماعـی-کشـور-مؤثر-اسـت.-بـرای-مثال،-در-کنار-شـرایط-خـاص-اواخر-دولـت-احمدی-نژاد-
به-علـت-تحریم-هـای-اقتصـادی-بین-المللـی،-تحـوالت-موسـوم-به-بیـداری-اسـالمی-در-برخی-
کشـورهای-عربـی،-بی-ثباتـی-منطقـة-خاورمیانـه،-ظهـور-گروه-های-تنـدرو-مذهبـی-و-جنگ-و-
ناآرامی-هـا-در-کشـورهای-همسـایه-ایـران-در-سـال-های-انتهایـی-دهـة-80-و-ابتدایـی-دهـة-90-

بی-تأثیـر-بـر-بافـت-و-شـرایط-کشـور-نبوده-اسـت.

جدول-1:-نگاهی-به-ایراِن-پس-از-انقالب
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روش  شناسی
روش-شناسـی-این-پژوهش-تحلیل-محتوای-کیفی-با-اسـتفاده-از-الگوی-سیسـتماتیک-و-فرایندی-
)سـجودی،-1387:-163-157(-نشانه-شناسـی-اُمبرتـو-اکو-اسـت.-رمزگان-ها-مدنظر-اکو-شـامل-
1--ادراکـی1،-2--شناسـایی2،-3--انتقالـی3،-4--شـیوة-خطـاب4-)لحنـی(،-5--تصویـری5،-
6--شمایل-نگاشـتی6،-7--ذوق-و-احسـاس7،-8--ناظـر-بـه-هنـر8،-9--سبک-شـناختی9-و-10--

ناخودآگاهانه10-اسـت-)اکو،-1385:-240-244(.
1--رمـزگان-»ادراکـی«-)حسـی(-بـه-رمزگان-هایـی-که-امـکان-تأثیرپذیری-حسـی-را-فراهم-
می-کنـد-گفتـه-می-شـود-)اکـو،-1385:-240(.-دکوپـاژ-نقـش-منحصربه-فـردی-در-ایـن-رمـزگان-
بـازی-می-کنـد.-همچنیـن-رنگ-،-اشـیا،-فضا-)لوکیشـن(،-میزان-نـور-در-تصویر،-زوایـة-دوربین،-
قـاب-تصویـر-و-موسـیقی-در-شـکل-گیری-رمـزگان-ادراکـی-نقـش-برجسـته-ای-ایفـا-می-کنند.-
نـوع-تصویربـرداری-و-کیفیـت-آن-نیز-در-شـکل-گیری-حس-مخاطب-دخیل-هسـتند.-قابل-ذکر-
اسـت-کـه-گاهـی-عناصر-یادشـده-چنان-در-کنـار-یکدیگر-قـرار-می-گیرند-کـه-موجب-درگیری-
هرچه-بیشـتر-مخاطـب-در-تصویـر-و-داسـتان-می-شـود-و-حـس-واقع-گرایـی-و-حقیقت-نمایـی-
غلبـه-پیـدا-می-کنـد.-برای-مثال-موسـیقی،-نورپردازی-و-قـاب-تصویر-)در-پـالن-اول(-از-صحنة-
گفتگـوی-نسـرین-)پزشـک-روسـتا(-بـا-دکتـر-عالـم،-گفتگوی-تلفنـی-دکتـر-عالم-با-سـامان-و-
همچنیـن-گفتگـوی-سـامان-با-نسـرین-دربـارة-سـتاره-ها-از-فیلـم-»خیلی-دور--خیلـی-نزدیک«-

دال-هایـی-هسـتند-کـه-مدلول-حـس-ناراحتی-و-اندوه-اسـت.
2--رمـزگان-»شناسـایی«-رمزگان-هایـی-در-چارچـوب-زمینـة-فرهنگی-و-اجتماعی-هسـتند-
کـه-الزامـًا-مدلول-هـای-مشـخصی-را-بـه-ذهـن-متبـادر-می-سـازند.-ایـن-رمـزگان-شـماری-از-
شـرایط-ادراک-حسـی-را-بـه-واحدهـای-نشـانه-ای-بـدل-می-کنـد-)اکـو،-1385:-240(.-بـرای-
مثـال-رمزگان-هـای-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-143«-از-جملـه-رمزگان-های-شناسـایی-اسـت.

3--رمـزگان--»انتقالـی«-شـرایط-را-بـرای-درک-رمزگان-های-حسـی-فراهم-می-کنـد-)همان(.-
رمـزگان-انتقالـی-در-تصویـر-شـامل-خطـوط-تصویـری-و-پرسـپکتیو-)عمـق-تصویـر(-اسـت.-
خطـوط-افقـی-تصویـر-حس-آرامش-و-سـکون-اسـت،-خطوط-عمـودی-باعث-قدرت-بخشـی-
بـه-سـوژه-می-شـود-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-می-شـود.-بایـد-یـادآوری-شـود-کـه-رمـزگان-انتقالـی-همچـون-رمـزگان--ادراکـی-و-
سـایر-رمزگان-هـا-در-واقـع-تالشـی-سـازنده-بـرای-تقویت-حسـی-مخاطبـان-و-اثربخشـی-پیام-
اسـت.-بـرای-مثال،-در-صحنة-دشـت-اطراف-روسـتا-در-فیلـم-»رنگ-خـدا«-)دقیقه-های-28:12-
تـا-30:45(،-خطـوط-عمـودی-پشـت-سـر-محمـد-دالـی-اسـت-کـه-مدلـول-قدرت-بخشـی-و-

قدرت-افزایـی-به-سـوژه-اسـت.
4--رمـزگان-»لحـن«-)شـیوة-خطـاب(-رمزگان-لحـن-آفرینندة-تصور-ذهنی-هسـتند-)تصور-
سـنگینی،-تنـش،-نرمـی-و...(-و-در-نظـام-داللت-هـای-ضمنـی-جـای-می-گیرنـد-)احسـاس-
بخشـندگی،-مهربانـی-و-...(-)همـان:-241(.-این-رمزگان-ریشـه-در-تعامل-و-کنش-شـخصیت-ها-
بـا-خـود-و-دیگـران-دارد.-احساسـات-و-تصـورات-به-وجودآمـده-از-رمـزگان-لحن-بـا-اجزایی-
مکمـل-بـه-عناصر-نشـانه-های-شـمایلی-و-نمایه-ای-افزوده-می-شـوند.-برای-مثال،-تعامل-سـعید،-
نـوذر-و-اصغـر-در-صحنـة-گفتگـوی-آنهـا-دربارة-جنـگ-و-شـکایت-نـوذر-از-مجروحیت-های-

جنـگ-در-فیلـم-»از-کرخـه-تـا-رایـن«-دالی-اسـت-کـه-مدلوِل-سـنگینی-و-تنش-اسـت.
5--رمـزگان-»تصویـری«-)شـمایلی(-نیز-شـامل-عکس،-شـمایل-و-خطوط-اسـت-)همان(.-
ایـن-رمـزگان-بیشـتر-از-راه-رمزگان-هـای-انتقالـی-احسـاس-می-شـود.-بـرای-مثـال،-در-صحنـة-
توضیح-مسـئول-بسـیج-به-خانوادة-یونس-دربارة-رفتن-یونس-و-دوسـتانش-به-دورة-آموزشـی-

در-فیلـم-»شـیار-143«،-تصویـر-امام-خمینـی-)ره(-رمزگان--تصویری-اسـت.
6--همچنیـن-رمـزگان-»شمایل-نگاشـتی«-)شـمایل-نگارانه(-مدلـول-رمزگان-شـمایلی-را-به-
دال-بـدل-می-کنـد-تـا-واحـد-نشـانه-ای-پیچیده-تـر-و-فرهنگی-تر-خلق-کنـد-)اکـو،-1385:-242(.-
بـرای-مثـال-در-صحنـة-فـوق-از-فیلـم-»شـیار-143«،-داِل-تصویـر-امـام-خمینـی-)ره(-مدلـوِل-

عالقه-منـدی-بـه-امـام-)ره(-و-انقالبـی-بودن-اسـت.
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7--رمـزگان-»ذوق-و-احسـاس«-)سـلیقه-و-حساسـیت(-تثبیت-کننـدة-داللت-هـای-ضمنـی-
به-دسـت-آمده-از-واحدهـای-نشـانه-ای-پیشـین-اسـت-)همـان:-243(.-بـرای-مثـال،-خلوتـی-و-
سـوت-وکوری-جبهـه-در-صحنـة-دویـدن-نصرت-به-سـمت-سـاحل-در-فیلم-»افـق«-تثبیت-کنندة-

حـس-اضطـراب-و-ناآرامی-اسـت.
8--رمـزگان-»نظریـة-بیـان«-)ناظـر-به-هنر(-رمزگانی-اسـت-که-نخسـت-بنا-بـر-قراردادهایی-
تـازه-شـکل-می-گیرد،-سـپس-کاربـرد-اجتماعی-می-یابد.-رمـزگان-نظریة-بیـان-برخالف-رمزگان-
شناسـایی-الزامـًا-مدلـول-مشـخصی-نـدارد-و-مدلول-آن-بسـته-به-شـرایط-تعیین-می-شـود.-این-
رمزگان--شـامل-اشـکال-سـاده،-پیشـنهادهای-مجازی-و-مجازهای-استداللی-اسـت.-داِل-اشکال-
سـاده-همچـون-نشـان-شیرخورشـید-مدلـوِل-نظـام-شاهنشـاهی-اسـت.-پیشـنهادی-مجـازی-
همچـون-درخشـش-قطره-هـای-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-اعدام-شـده-و-تیتـر-درشـت-رسـانه-ها-بـه-نشـانة-برجسـته-شـدن-رسـانه-ای-و-
عمومـی-شـدن-آن-)همـان:-244-243(.-برای-مثال،--داِل-تالش-آقاسـید-برای-خـروج-از-خانه-
در-هنـگام-حضـور-پرسـتار-بیمارسـتان-در-صحنـه-ای-از-فیلـم-»طـال-و-مـس«-از-نوع-پیشـنهاد-
مجـازی-و-مدلـوِل-تقواسـت.-یـا-در-صحنـة-دیگـری-از-همیـن-فیلـم،-داِل-باال-بردن-دسـت-ها-
پـس-از-نمـاز-و-توجـه-ناگهانـی-به-دار-قالـی-از-نوع-مجاز-اسـتداللی-و-مدلـوِل-ضرورت-عمل-

و-اقـدام-بـه-جای-صرفـًا-دعا-کردن-اسـت.
9--رمـزگان-»سبک-شـناختی«-رمـزگان-ویـژة-یـک-ژانـر-و-در-موردهایی-ویـژه-یک-مؤلف-
هسـتند-)همـان:-244(.-بـرای-مثـال،-در-صحنـة-پایانـی-فیلم-»افـق«،-دالِ-های-نبـرد-و-درگیری-
نیروهـای-ایرانـی-و-عراقـی،-شـهید-و-زخمـی-شـدن-نیروهـای-ایرانـی-و-کنـش-احساسـی-
شـخصیت-ها-مدلـوِل-گونـة-سـینمایی-درام-)گونـه-دارای-آغـاز-و-پایان-شـگفت-انگیز(-اسـت.
شـمایلی،- اشـکال- از- هریـک- در- می-توانـد- )ناآگاهـی(- »ناخودآگاهانـه«- رمـزگان- --10
شـمایل-نگارانه-یـا-نظریـة-بیانـی-وجود-داشـته-باشـد-و-بنـا-بـر-قراردادهایـی-در-موقعیت-های-
ویـژه-روان-شناسـانه،-موجب-گونـه-ای-انگیزش،-واکنش-یا-آگاهی-در-مخاطب-می-شـود-)همان:-
244(.-بـرای-مثـال،-داِل-هـو-شـدن-لطفعلی-خـان-توسـط-بچه-هـا-و-رفتـار-و-عکس-العمل-هـای-
وی-در-کوچـه-در-فیلـم-»توبـة-نصـوح«-در-صحنـة-درماندگی-لطفعلی-خان-از-بخشـیده-شـدن-

توسـط-مـردم،-مدلـوِل-مرگ-آگاهی-و-خویشـتن-آگاهی-اسـت.
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جامعة آماری
جامعة-آماری-این-پژوهش-فیلم-های-سینمایی-تولیدشده-پس-از-انقالب-است.

روش نمونه  گیری
روش--نمونه-گیـری-»هدفمنـد«-و-بـا-اسـتفاده-از-نظر-کارشناسـان-و-صاحب-نظران-حوزة-سـینما-
آقایـان-اصغـر-فهیمی-فـر،-شـهاب-اسـفندیاری،-نـادر-طالـب-زاده،-سـیدرضا-نقیب-السـادات-و-
خانـم-اعظـم-راودراد-انجـام-شـده-اسـت.-فیلم-های-انتخاب-شـده-از-سـوی-صاحب-نظـران-در-
زمـرة-سـینمای-دینـی-و-مذهبـی-و-دارای-بیشـترین-نزدیکـی-به-تعریـف-حداکثری-ارائه-شـده-
از-سـینمای-اسـالمی-و-مذهبـی-هسـتند.-این-فیلم-هـا-مورد-توجه-فـراوان-مخاطبـان-و-منتقدان-

حـوزة-سـینما-قـرار-گرفته-اند.-

حجم نمونه
حجـم-نمونـه-شـامل-فیلم-های-»توبة-نصـوح«-)1361(-و-»افق«-)1367(-از-دهـة-60،-»از-کرخه-
تـا-رایـن«-)1371(-و-»رنـگ-خـدا«-)1376(-از-دهـة-70،-»خیلی-دور--خیلـی-نزدیک«-و-»طال-

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

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

موقعیـت-می-افتـد؛-هـر-صحنـه-از-چند-پالن-)کات-های-دوربین(-تشـکیل-شـده-اسـت.

یافته  ها
در-ایـن-بخـش-پیـش-از-ارائـة-یافته-هـا،-جـدول-تحلیـل-رمـزگان-یـک-صحنـه-از-فیلـم-»افق«-
بـرای-نمونـه-و-اعتباربخشـی-پژوهـش-عرضـه-می-شـود---بیـان-نمونه-هـای-بیشـتر-موجـب-

طوالنـی-شـدن-مقالـه-خواهد-شـد.
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جدول-2:-تحلیل-رمزگان-اکویی-صحنه-ای-از-فیلم-»افق«

یافته-هـای-به-دسـت-آمده-از-تحلیـل-فیلم-هـای-انتخاب-شـده-در-دو-بخـش-نمودارهـای-بیان-
موضوعـی-و-رمزگانـی-و-جـدول-شـباهت-ها-و-تفاوت-هـای-مقوله-هـای-دینـی-در-دهه-هـای-

مختلـف-ارائه-می-شـود.
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بیان موضوعی و رمزگانی
بیـان-موضوعـی-و-رمزگانـی-در-قالـب-نمودارهایی-برای-سـامان-دهی-کیفی-مقـوالت-مختلف-
به-دسـت-آمده-از-فیلم-هـا-ابـداع-شـده-اسـت-و-بیانگر-اولویت-هـای-موضوعی-و-نشانه-شـناختی-
اسـت.-»اشـاره«،-»تأکیـد«-و-»پافشـاری«-متغیرهای-مختلـف-بیان-موضوعی-و-رمزگانی-اسـت.-
»اشـاره«-بیانگـر-مقوالتـی-اسـت-کـه-صرفـًا-در-یـک-صحنـه-از-فیلـم-آمـده-اسـت.-»تأکیـد«-
نشـان-دهندة-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-1:-بیان-موضوعی-و-رمزگانی-ابعاد-دین-در-فیلم-های-بررسی-شده-از-دهة-60

بیشـترین-تمرکـز-از-نظـر-تعداد-مقـوالت-در-مجمـوع-47-صحنة-بررسی-شـده-از-فیلم-های-
»توبـة-نصـوح«-و-»افـق«-از-دهـة-60-روی-بُعـد-رفتـاری-دیـن-و-پـس-از-آن-ابعـاد-عاطفـی،-
دانشـی،-پیامـدی-و-اعتقـادی-دیـن-بـوده-اسـت.-در-ایـن-صحنه-هـا-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-صرفًا-دارای-یک-اشـاره-بـوده-و-تأکید-و-

پافشـاری-بـر-روی-آن-صـورت-نگرفته-اسـت.
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نمودار-2:-بیان-موضوعی-و-رمزگانی-ابعاد-دین-در-فیلم-های-بررسی-شده-از-دهة-70

بیشـترین-تمرکـز-از-نظـر-تعداد-مقـوالت-در-مجمـوع-48-صحنة-بررسی-شـده-از-فیلم-های-
»از-کرخـه-تـا-رایـن«-و-»رنـگ-خدا«-از-دهـة-70-بر-روی-بُعـد-رفتاری-دین-و-پـس-از-آن-ابعاد-
دانشـی،-عاطفـی-و-پیامـدی-دیـن-بـوده-اسـت.-بعـد-اعتقـادی-دیـن-در-ایـن-فیلم-هـا-بازنمایی-
نشـده-اسـت.-همچنیـن-در-این-صحنه-ها-بیشـترین-اشـاره-بـر-بُعد-دانشـی،-بیشـترین-تأکید-بر-
بعـد-رفتاری-و-بیشـترین-پافشـاری-نیـز-بر-ابعاد-رفتـاری-و-عاطفی-دین-صورت-گرفته-اسـت.

نمودار 3: بیان موضوعی و رمزگانی ابعاد دین در فیلم های بررسی شده از دهة 80

بیشـترین-تمرکـز-از-نظـر-تعداد-مقـوالت-در-مجمـوع-35-صحنة-بررسی-شـده-از-فیلم-های-
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»خیلـی-دور--خیلـی-نزدیـک«-و-»طـال-و-مـس«-از-دهة-80-بـر-روی-بُعد-رفتـاری-دین-و-پس-
از-آن-ابعـاد-دانشـی،-عاطفـی-و-پیامـدی-دیـن-بـوده-اسـت.-بعد-اعتقـادی-دین-در-ایـن-فیلم-ها-
بازنمایی-نشـده-اسـت.-همچنین-در-این-صحنه-ها-بیشـترین-اشـاره،-تأکید-و-پافشـاری-بر-بعد-

رفتـاری-دیـن-صورت-گرفته-اسـت.

نمودار-4:-بیان-موضوعی-و-رمزگانی-ابعاد-دین-در-فیلم-بررسی-شدة-از-دهة-90

در-مجمـوع-27-صحنـه-بررسی-شـده-از-فیلـم-»شـیار-143«-از-نیمـة-اول-دهـة-90-به-ترتیب-
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.

تفاوت ها و شباهت های مقوله های دینی در دهه های مختلف
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جدول-3:-شباهت-ها-و-تفاوت-های-مقوالت-دینی-در-فیلم-های-بررسی-شده-از-دهه-های-مختلف
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14--بیـان-برخـی-مقوله-هـای-عاطفـی،-رفتـاری-و-بیـان-نشـدن-برخـی-مقوله-هـای-عاطفی-در-
فیلم-هـای-بررسی-شـده-از-دهـة-80-و-همچنیـن-بیـان-برخـی-مقـوالت-رفتـاری-و-دانشـی-در-
فیلـم-بررسی-شـده-از-دهـة-90-را-بایـد-در-راسـتای-تغییـر-اولویت-هـای-ارزشـی،-هنجـاری،-
فرهنگـی-و-اجتماعـی-سـینمای-دینـی-ایـن-دو-دهـه-و-پرداختـن-ایـن-نوع-از-سـینما-به-سـایر-
مسـائل-و-موضوعـات-در-مقایسـه-بـا-سـال-های-ابتدایـی-پیـروزی-انقـالب-و-دهـة-60-تحلیل-

و-تبییـن-کرد.
15--در-همیـن-راسـتا-بیـان-برخـی-مقـوالت-و-بیان-نشـدن-مقولة-رفتـارِی-)اخالقـی(-روحیة-
حماسـی-و-انقالبـی-در-دهـة-80-را-می-تـوان-بـه-تمرکـز-اجتماعـی،-اقتصـادی-و-فرهنگی-تر-و-
درعین-حـال-غیرسیاسـی-تر-بازنمایـی-دیـن-در-فیلم-هـای-بررسی-شـده-از-دهـة-80-نسـبت-داد.-
ایـن-موضوع-با-مسـئلة-سـیطرة-سـنگین-سیاسـت-بـر-نظامات-و-سـاختارهای-اجتماعـی-ایران-
در-همـة-دهه-هـا-و-سـال-های-پـس-از-پیـروزی-انقـالب-ناهم-سـو-اسـت،-بنابرایـن-بازنمایـی-
دیـن-در-فیلم-هـای-بررسی-شـده-از-سـینمای-دینـی-دهـة-80-را-می-توان-برخالف-روند-مسـلط-

اجتماعـی،-بازنمایـی-ای-غیرسیاسـی-تلقی-کرد.
16--ایـن-در-حالـی-اسـت-کـه-مقوله-هـای-سیاسـی-مجـدداً-در-فیلـم-بررسی-شـده-از-دهـة-
90-بیـان-شـده-اسـت.-ایـن-موضـوع-را-می-تـوان-ناشـی-از-شـرایط-خـاص-اجتماعـی-داخـل-
کشـور-متأثـر-از-شـرایط-بین-المللـی-نظیـر-تحریم-هـای-بین-المللـی-و-بی-ثباتی-و-جنگـی-منطقة-
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خاورمیانـه-تحلیـل-کـرد.-در-همیـن-راسـتا،-بیـان-مقـوالت-مرتبط-بـا-فرهنگ-و-مذهب-تشـیع-
در-فیلـم-بررسی-شـده-از-دهـة-90-را-می-تـوان-متأثـر-از-روند-شـکل-گیری-و-توسـعة-گروه-های-
افراطـی-ضدشـیعی-در-منطقـه-و-کشـورهای-اطـراف-ایـران-در-سـال-های-انتهایـی-دهـة-80-و-
ابتدایـی-دهـة-90-دانسـت--بیشـترین-تجلـی-فرهنگ-شـیعی-در-سـینمای-دینی-دهـة-90-بوده-

است.
17--بازنمایـی-غالـب-نیروهـای-اجتماعـی-در-فیلم-هـای-بررسی-شـده-بیانگـر-نـگاه-اجتماعی،-
واقع-گرایانـه-و-کلی-نگـر-سـینمای-دینی-و-مذهبـی-ایران-در-خصوص-نیروها-و-اقشـار-مختلف-
جامعـه-اسـت.-در-ایـن-میان-مشـخصًا-جریان-های-سیاسـی-)احـزاب(-موضوعیت-نداشـتند-و-
بازنمایـی-نشـدند؛-ایـن-در-حالـی-اسـت-که-جریان-هـای-سیاسـی-و-احزاب-ازجملـه-نیروهای-
اجتماعـی-فعـال-در-جمهـوری-اسـالمی-ایـران-هسـتند.-این-موضـوع-را-می-توان-خـأ-موجود-

در-سـینمای-دینی-و-مذهبی-دانسـت.
18--بازنمایـی-شـخصیت-»دینـدار«-در-فیلم-هـای-بررسی-شـده-بـا-ظاهری-سـاده،-دارای-مقولة-
مشـخِص-اخالقـِی-»حجـب-و-حیـا«-و-غالبـًا-به-عنـوان-شـخصی-»شهرسـتانی-یا-روسـتایی«-را-
می-تـوان-برآمـده-از-نگـرش-غالـب-جامعـه-بـه-افـراد-متدیـن،-دینـدار-و-مذهبی-قلمـداد-کرد؛-
رویکـرد-سـینمای-دینـی-در-چنیـن-بازنمایی-ای،-در-تقویـت-این-تصویر-ذهنی-نیز-مؤثر-اسـت.-
19--تغییـر-بازنمایـی-حجـاب-زن-از-الگـوی-چادر-به-روسـری-و-شـال-به-ترتیـب-در-دهه-های-
60،-70-و-80،-هم-راسـتا-بـا-شـرایط-اجتماعـی-پـس-از-دهة-60-و-تغییرات-هنجاری-و-ارزشـی-

سـال-های-پـس-از-این-دهه-بوده-اسـت.
20--برخـالف-روندهـای-اجتماعـی-دهه-هـای-اخیـر-کـه-تجمـالت-بـه-زندگـی-عمـوم-مردم-
خصوصـًا-طبقـة-متوسـط-راه-پیـدا-کـرده-اسـت،-فیلم-هـای-بررسی-شـده-از-سـینمای-دینـی-
پـس-از-انقـالب-همچنـان-سـادگی-متعلـق-بـه-دهـة-60-را-در-فیلم-هـا،-زندگـی-شـخصیت-ها-
و-ارائـه-الگـوی-زندگـی-حفـظ-کـرده-اسـت.-در-ایـن-میـان-تحلیـل-فیلم-هـای-بررسی-شـده-
نشـان-می-دهـد-کـه-همچـون-رونـد-مشـهود-اجتماعـی-سـال-های-پـس-از-دهـة-60-مبنـی-بـر-
شـکل-گیری-سـبک-های-زندگـی-نامتجانـس-بـا-شـریعت-و-مذهـب-در-جامعـه،-این-سـبک-ها-
نیـز-در-سـینمای-دینـی-و-مذهبـی-بازنمایـی-و-نمایـش-داده-شـده-اند.-بی-توجهـی-بـه-تولیـد-
محتـوای-آگاهی-بخـش-در-خصـوص-برخـی-صفـات-رفتـاری-نظیـر-مصرف-گرایـی-و-عـدم-
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اتخـاذ-رویکـرد-اصالحـی-در-ایـن-خصـوص-ازجملـه-نقاط-ضعف-سـینمای-دینـی-و-مذهبی-
اسـت. بوده-

21--معرفـی-شـخصیت-بی-دیـن-)یـا-دارای-ایمـان-و-اعتقـاد-سسـت(-در-دهـة-70-به-عنـوان-
رزمنـدة-دفـاع-مقـدس-و-فـردی-بسـیجی-و-قـرار-دادن-فـردی-از-طبقـة-روحانیـت-در-جایگاه-
شـخصیت-ضدقهرمـان-در-دهـة-80-را-می-تـوان-از-یـک-طـرف-نتیجـة-دگرگونـی-جامعـه-در-
نشـناختن-روحانیـت-و-برخی-اقشـار-به-عنوان-گروه-هـای-مرجع-در-نتیجه-تحـوالت-اجتماعی-
دهـة-70-دانسـت-و-از-طـرف-دیگـر-منعکس-کننـده-و-ارائه-دهنـدة-نقـد-درون-گفتمانـی-)انتقاد-
از-برخـی-رویکردهـای-روحانیـت-و-پشـیمانی-و-تحـول-برخـی-رزمنـدگان-دفـاع-مقـدس(-

سـال-های-پـس-از-دهـة-60-قلمـداد-کرد.
22--نبـود-رزمنـدة-دفـاع-مقـدس-در-شـخصیت-های-دینـدار-فیلم-هـای-بررسی-شـده-از-دهـة-
80-و-نزدیک-تـر-شـدن-شـخصیت-بی-دیـن-)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-شـخصیت-های-دینـدار-و-ثانیـًا-تقابـل-جدی-تـر-و-عمیق-تـر-
شـخصیت--دینـی-و-غیردینـی-در-سـینمای-دینـی-ایـن-دهـه-اسـت.-ایـن-رویکـرد-متأثـر-از-)و-

اثرگـذار-بـر(-بینـش-حاکـم-اجتماعی-بوده-اسـت.
23--بنابرایـن-بـا-توجـه-بـه-رویکرد-دیالکتیکی-اتخاذشـده-از-جامعه-شناسـی-هنـر-و-تأکید-این-
رویکـرد-بـر-کنـش-متقابل-اثر-هنـری-با-کنشـگران-و-روابـط-اجتماعی-می-توان-جامعه-شناسـی-
دیالکتیـک-سـینمای-دینی-پـس-از-انقـالب-را-دارای-چارچوبی-واقع-گرایانـه-و-انتقادی-و-متأثر-
از-همـة-بازیگـران-اجتماعـی-غیـر-از-گروه-هـای-سیاسـی-و-احـزاب-قلمـداد-کـرد-که-بـا-اکثر-
روندهـای-اجتماعـی-جامعـة-ایرانی-هم-سـو-اسـت.-البتـه-اسـتثنائاتی-نیز-وجود-دارد:-سـینمای-
دینـی-در-برخـی-مقـوالت-ناظر-بر-ابعـاد-اجتماعی-دین،-برخـالف-روندهـای-اجتماعی-دارای-
ثبـات-اسـت؛-همچنیـن-ایـن-سـینما-در-دهـة-80-برخـالف-رونـد-سیاسـی-حاکـم-بـر-جامعة-
ایرانـی-غیرسیاسـی-بـوده-اسـت.-عالوه-بـر-ایـن،-سـینمای-دینـی-و-مذهبـی-پـس-از-انقـالب-
برخـالف-افزایـش-رونـد-تجمل-گرایـی-در-سـال-های-اخیـر-همچنـان-ارزش-هـای-دهـة-60-را-

حفـظ-کرده-اسـت.
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منابع
ــینما،- ــت،-در-س ــا-حقیق ــطه-ب ــورد-بی-واس ــرای-برخ ــنگی-ب ــین-)1380(،-تش ــدی،-محمدحس احم

ــی. ــر-ایران ــگ-و-هن ــران:-پژوهشــگاه-فرهن ــا(.-ته ــه-گفتگوه ــران-)مجموع ــن،-ای دی
ــه-و- ــی-جامع ــرد-دیالکتیک ــر؛-رویک ــی-هن ــری-جامعه-شناس ــی-نظ ــد-)1384(،-مبان ــالم-زاده،-وحی اس

ــاب،-شــماره-8،-صــص-156-169. ــر.-نشــریه-بین هن
اشــرف،-احمــد-)1388(،-طبقــات-اجتماعــی،-دولــت-و-انقــالب-در-ایــران،-ترجمــة-ســهیال-ترابــی-

فارســانی،-تهــران:-نیلوفــر.
اکبرلــو،-منوچهــر-)1390(،-ابهامــات-در-مفهــوم-ســینمای-دینــی،-ســینمای-دینــی-از-منظــری-دیگــر-

)مجموعــه-مقــاالت(.-تهــران:-حــوزة-هنــری.
اکــو،-امبرتــور-)1385(،-ســطوح-تجزیــه-رمــزگان-ســینما،-در-ســاخت-گرایی،-نشانه-شناســی-ســینما.-

ترجمــة:-عالءالدیــن-طباطبایــی،-تهــران:-هرمــس.
ــا-و- ــای-فرهنگــی-)چالش-ه ــای-نقش-ه ــانه-ای-و-ایف ــای-رس ــر،-محمدجــواد-)1385(،-فناوری-ه باهن

راهبردهایــی-در-توســعة-فرهنگــی(،-فصلنامــه-رســانه،-شــمارة-67،-صــص-7-24
بهار،-مهری-)1393(،-دین-و-رسانه،-تهران:-انتشارات-علم.

پرتــو،-امیــن-)1395(،-سیاســت-و-حکومــت-در-ایــران.-در-جامعــه،-سیاســت-و-فرهنــگ-در-ایــران.-
بــه-کوشــش-تقــی-آزاد-ارمکــی.-تهــران:-علــم.

جوادی-آملی،-عبداهلل-)1373(،-شریعت-در-آیینه-معرفت.-قم:-رجا.
دو-وینیو،-ژان-)1379(،-جامعه-شناسی-هنر،-ترجمة-مهدی-سحابی،-تهران:-مرکز.

ــی- ــت-گذاری-فرهنگ ــکافی-سیاس ــادات-)1389(،-کالبدش ــفیعی،-سمیه-س ــعید؛-ش ــی،-محمدس ذکای
ــی،- ــات-فرهنگ ــه-مطالع ــران،-فصلنام ــی-دخت ــبک-زندگ ــوزة-س ــران-و-ح ــالمی-ای ــوری-اس جمه

ــمارة-20،-77-120 ش
ــران:-انتشــارات-دانشــگاه- ــات،-ته ــر-و-ادبی ــای-جامعه-شناســی-هن ــم-)1390(،-نظریه-ه راودراد،-اعظ

تهــران.
ربیعی،-علی-)1380(،-جامعه-شناسی-تحوالت-ارزشی،-تهران:-فرهنگ-و-اندیشه.

ســازمان-ســینمایی-وزارت-فرهنــگ-و-ارشــاد-اســالمی-)1395(.-تازه-تریــن-آمــار-فــروش-فیلم-هــا-در-
نــوروز-95.-دریافت-شــده-از-http://cinema-org.ir/?p=newsdet&newsid=2271-در-تاریــخ-1395/07/10.-

سجودی،-فرزان-)1387(،-نشانه-شناسی-کاربردی،-)ویرایش-دوم(،-تهران:-علم.
ســیف-الهی،-ســیف-اله-)1381(،-جامعه-شناســی-مســائل-اجتماعــی-ایــران:-مجموعه-مقــاالت-و-

ــینا. ــان-س ــران:-جامعه-پژوه ــا.-ته نظره
ضمیران،-محمد-)1382(،-درآمدی-بر-نشانه-شناسی-هنر.-تهران:-نشر-قصه.

ــناختی- ــتارهای-جامعه-ش ــات،-جس ــر-و-ادبی ــر-)هن ــگاری-هن ــت-اهلل-)1391(،-مردم-ن ــی،-نعم فاضل
ــران:- ــک(،-ته ــی-و-گرافی ــیقی،-عکاس ــم،-موس ــی،-فیل ــعر،-نقاش ــة-ش ــناختی-در-زمین و-انسان-ش

ــا. فخراکی
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فراستخواه،-مقصود-)1394(،-ما-ایرانیان.-تهران:-نی.
فروغــی،-یاســر-)1395(،-دیــن-و-دینــداری-در-ایــران،-در-جامعــه،-فرهنــگ-و-سیاســت-در-ایــران.-بــه-

کوشــش-تقــی-آزاد-ارمکــی.-تهــران:-علــم.
ــف،- ــع-مختل ــری-در-جوام ــزی-و-دین-پذی ــر-دین-گری ــانه-ها-ب ــش-رس ــد-)1390(،-نق ــانی،-مجی کاش

تهــران:-پژوهشــگاه-فرهنــگ،-هنــر-و-ارتباطــات.
ــارات- ــران:-انتش ــان،-ته ــرت-صافاری ــة-روب ــینما،-ترجم ــی-س ــتین-)1380(،-نشانه-شناس ــز،-کریس مت

ــگ-کاوش.- فرهن
محمدی،-مجید-)1380(،-دین-و-ارتباطات،-تهران:-کویر.

مطهری،-مرتضی-)1364(،-مقدمه-ای-بر-جهان-بینی-اسالمی،-قم:-دفتر-انتشارات-اسالمی.
مهــدی-زاده،-ســیدمحمد-)1387(،-رســانه-ها-و-بازنمایــی،-تهــران:-دفتــر-مطالعــات-و-توســعة-

رســانه-ها.
وارســته،-محمدجــواد-)1377(،-ســینما-از-نــگاه-اندیشــه،-تهــران:-انتشــارات-پژوهشــگاه-فرهنــگ-و-

هنــر-اســالمی.
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