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 موضوع بيان

فرهنگ ايرانیان و يكي از عناصر سازندة اصلي و  یايراني همواره از اجزا ةدر جامعدين 

 (.11:1341 های جامعه بوده است )معیدفر، دهي به تغییرات و دگرگوني مهم در شكل

منازعات پس از پیروزی سال  13تا  14. سال شدپیروز  1314در سال  اسالمي انقالب

نظام سیاسي  عنوان بهو تصويب جمهوری اسالمي  1313فرودين دوازده انقالب است كه تا 

 .تثبیت اولیه گفتمان انقالب اسالمي است های سال 13تا  11بین  های سال. كند ميادامه پیدا 

كاريزماتیک امام  رهبریو وقوع جنگ تحمیلي  ،اشغال سفارت آمريكا در اين دوران شاهد

ساله عمالً حاكمیت جمهوری اسالمي و قدرت روحانیت را  جنگ هشتخمیني هستیم. 

تهرانیان، ) تثبیت كرد و ديگر نیروهای سیاسي و فرهنگي را عمالً از گردونه حذف كرد

و  سازی راديو كمیت زدودن و پاکاوغم دولت و ح در اين دوران تمام هم(. 211:2663

جامعه  ةچهر ،سازی اسالمي ةعناصر سلطنتي و طاغوتي است. در پروژ ةاز كلی تلويزيون

جامعه با تمامي پیامدهای  ةو تغییری بزرگ در چهر است تحوالتي اساسي يافته

 (.2663 سمتي،) دهد شناختي و ايدئولوژيكش رخ مي روان

های سنتي )نمايش،  رسانههای جديد،  ( تا قبل از پیدايش رسانه2:2661) 0به اعتقاد داير

ازپیش  های ارتباطي جديد بیش اما رسانه پرداختند دين مي ةشعر، موسیقي و نقاشي( به مقول

دهند. درنتیجه در اين  ميقرار در دسترس عموم به لحاظ نمايشي و بازنمايي دين را  ةمقول

تر،  راهم شد كه معارف مذكور را در يک سطح گستردهدوران امكاني برای متولیان دين ف

 ةرسان از استفاده د.نای و سپس در سطح جهاني، به گوش همه برسان ابتدا در سطوح منطقه

است.  معاصر جهان ای رسانه های از فعالیت يبخش ديني، مفاهیم و ها پیام القای سینما برای

 محتواهای و مضامین حاوی ساير موضوعات، كنار در پیدايش ابتدای همان از نیز اين هنر

                                                      
1 - Dwyer 
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ديني  مفاهیم غیرمستقیم به نشر و ترويج يا صورت مستقیم بهكرده است و تالش  ديني بوده

، شرايط اولیه و 1314انقالب  توان گفت به لحاظ نسبت سینما و ساخت سیاسي مي بپردازد.

( و در 111:2612 پديد آورد )نفیسي، جديدی از سینما را در ايران ةگون ، پیامدهای آن

 اساسي در چارچوب صنعت فیلم و فرهنگ داشت. يتكوين هويت ملي اسالمي نقش

نظام  و بنا نهاده شد اسالم محوريت اساسي با قانون پس از انقالب اسالمي كه تبع به

گرديد، اين مقوله محوريت و  تشكیل اسالمي الگوی بر اساس سیاسي اجتماعي كشور

 ةادوار قبل و دوران پیش از انقالب پیدا كرد. بررسي موشكافان در مقايسه باه باالتری جايگا

ايران تنها كه دهد  رژيم پهلوی نشان ميبا و جايگزيني جمهوری اسالمي  1314انقالب 

و  است كشوری است كه انقالبي سیاسي و اسالمي را با محوريت روحانیان پیش برده

 داری و مدرنیزاسیون عرضه كند سوسیالیستي برای سرمايهتا جايگزيني غیر دكن ميتالش 

غربي وارداتي از  ة(. نظام اسالمي بعد از انقالب با دو هدف زدودن چهر34:2616 )خیاباني،

های فرهنگي رژيم پیشین قرار  در برابر سیاست ،آنبا اسالمي عناصر فرهنگ و جايگزيني 

نهادهايي مانند شورای عالي انقالب فرهنگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،  گرفت و

مشي را  ها و مطبوعات اين وظیفه را بر عهده گرفتند و اين خط و رسانه سازمان صداوسیما

و زير نظر مقامات نیستند های جمعي در ايران خصوصي  رسانه ي،كلطور پیروی كردند. به

اين  .دنشو ميتبلیغ نخبگان حاكم قلمداد برای و بلندگويي شوند  ميعالي كشور اداره 

ها بايد بر اساس متن و نص قانون اساسي و قوانین دولتي در خدمت تشريح و اشاعه  رسانه

 (.142همان:) انقالبي )پويش علیه امپريالیسم( باشند های ارزشو تبلیغ فرهنگ اسالمي و 

وزارت فرهنگ و ارشاد  توسطتنگاتنگ  صورت هبسینما در ايران صنعتي است كه 

اسالمي حفظ و  نظام  بهتا وابستگي آن گیرد  مياسالمي مورد نظارت و ارزشیابي قرار 

های دولتي و  (. سینما در ابتدای انقالب مانند ديگر رسانه3:2611شیراز، تضمین شود )پاک
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 های مصوب اساسنامه و تمان غالب جامعه، قانون اساسيوابسته به دولت اسالمي متأثر از گف

ار مختلف واما اين وضعیت در اد .شد محور شناخته مي دين ةيک رسان از همین جهت .بود

ابزاری فرهنگي  مانند بهسینما از آغاز انقالب  متغیری داشته است. شرايط ،سیاسي ـ اجتماعي

و از شود ای برای ترويج دين استفاده  وسیله عنوان بهتا از آن  است شايان بوده توجه مورد

هنری سازمان تبلیغات اسالمي مأموريت  ةنظیر بنیاد فارابي و حوز يهاي سازمان رو همین

 (.1316الهدی، )علمن را در ساحت سینمايي تحقق بخشنددي نظر وردميافتند تا كاركردهای 

 فرهنگي انقالبي همهاز بیش بسیاری باور به ايران اسالمي انقالب :سينمای بهار آزادی

 تجلیات ترين مهم گمان يب ،انقالب اين با مالزم یها آرمان و ها ارزش ،ديگر بیان  است. به

بود كه پس  ييها سینمای ايران يكي از عرصهاخته است. س نمايان فرهنگي ةعرص در را خود

 كرد. داد و خود را با تفكر اسالمي هماهنگ مي از پیروزی انقالب كامالً بايد تغییر رويه مي

گری نهاد سینما بنا شد. بر اين  حاصل از انقالبي ةسینمای دوران جديد بر خاكستر ويران

ی ا تازه بندی صورتارائه  ،مطرح است 1311تا  1314از سال كه اساس سینمای بهار آزادی 

ها در اين  . فیلمبودندی برای سینما ا تازهنقش  تدارکی قدرت در ها هيال و از سینما بود

عريان عملكرد رژيم گذشته پرداختند يا در راستای اهداف انقالب ساخته  نقد  به يا دوران

يي، برقراری زدا تشنجدر راستای شدند. نزديک چهار سال نخست انقالب تالش فراواني 

عمالً  و شود مي جانبه همهكشور درگیر جنگي  13ی تولید شد. در سال انداز راهآرامش و 

نقالب تعطیل ا از  ايران مدتي پس سینمای .گردد ميمنجر  نماهایساين رويداد به تعطیلي 

اقعي را كه ركن اساسي آن تا در اين فرصت، رسالت اصلي خويش را بازيابد و هنر و شد

 یها و ملت انقالبي ايران را در راه رسیدن به آرمان ندكبه جامعه عرضه  ،اخالق است

توسط  شده مطرحترين معیار  مهم كه ( معتقد است1336. میراحسان )اش ياری دهد الهي

شا و ابتذال جمهوری اسالمي در مورد سیاست هنری به مخالفت با رشد فح گذار انیبن
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ها و به مخاطره افتادن  وابستگي فرهنگي سینما، كاهش تولیدات فیلمهمچنین گردد.  برمي

  .(14-41: 0،2662)دويكتور صنعت فیلم از مشخصات تحوالت پساانقالبي است

آثاری  ةتولیدكنندسازان بود كه  هدف در سینمای پس از انقالب تربیت نسلي از فیلم

كه انقالب اسالمي آن را به ارمغان دهند اسالمي را نمايش  ای جامعه هصفحباشند كه روی 

 یهای جديد انقالب همگام با ورود به عرصه پس ازهای  سینمای ايران در سال .آورده بود

های  فیلم ةگون ،جنگ و دفاع مقدس و پرداختن به مضامین معنوی و اعتقادیهمچون 

داری كه متناسب با  هدف ةدر چنین برنام .داد قرارمذهبي را نیز در دستور كار خود 

گويي به عطش او به مسائل اعتقادی و مذهبي  های جديد مخاطب و نیاز به پاسخ دغدغه

شده در باور و  دار و تعريف هايي كه جايگاهي ريشه ورود به حیطه طبعاًشكل گرفت، 

ای جديد از سینما ثبت  توانست چهره هايي بود كه مي رند، از گزينهاعتقادات مسلمانان دا

سازان اسالمي متعهد و متدين ظهور كردند و قوانیني تدوين شد كه  كند. در اين دوران فیلم

توحیدگرايي و ديگر قوانین اسالمي را كه  شود ميهايي گرفته  جلوی فیلم" گفت: مي

جمله نبايدها و خطوط قرمز در سینمای از ."جم قرار دهدتها ها را موردتضعیف كند يا آن

و نبوت توهین به پیامبران، ائمه، اصول توان بدين موارد اشاره كرد:  اسالمي انقالبي مي

و مراجع تقلید، توهین به مقدسات و  اناسالمي و مجتهد ةفقیه و رهبر جامع امامت، واليت

عدم عنايت به برابری  ،رت، استفاده از مواد مخدراوامر اسالم، تشويق فحشا، فساد و شرا

اعتنايي  های غربي و بي تشويق فرهنگ ،افراد فارغ از تعلقات نژادی، قومي، زباني و باوری

ودكفايي و ، خمنافع ملي، های سیاسي جمهوری اسالمي ولويت، ابه شعار نه شرقي نه غربي

نوعي سعي در  به ها رويه. اين (34:2612 ،فرهنگي و سیاسي )نفیسي ،استقالل اجتماعي

به لحاظ (. 161:1313 )فاتحي، تئوريزه كردن مضمون سینمای انقالبي و ارزشي داشتند

                                                      
1 . Devictor 
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بیني و  رسد شناخت فرهنگ ايدئولوژيكي و اعتقادی اسالمي، جهان مضموني هم به نظر مي

شناخت نظام خلقت و جهان آفرينش، شناخت فرهنگ سیاسي داخلي و خارجي و مسائل 

ي، شناخت فرهنگ مالي و مكتب اقتصاد اسالمي، شناخت فرهنگ اخالقي و روابط الملل نیب

 0ی سینمايي بوده باشدها هيما درونن و ساير متون اسالمي در صدر آاجتماعي بر اساس قر

 توان شامل ميشصت را  ةی سینمای ديني در دهكاركردها ،لكُدر (.21:1344 نژاد، )طالبي

برشمرد.  ديني باورهای مبنای رفتار بر به هاآن ترغیب و مخاطبان معنوی تاحساسا انگیزش

  تبلیغ ، كالم  کيدر  و انساني های ارزشاخالقي و   مفاهیم  ةو اشاع  ترويج  ةمسئل همچنین

 (.1331 ،نوروزنژاد)  است  بوده حائز اهمیت  در جامعه  اخالق اسالمي

 1334تا  1341سینمای  :هشتاد هفتاد و ةسينمای دههای سياسی و  گفتمان ةمنازع

سینمای نیروهای اجتماعي و دوره اصالحات است. اين دوران مصادف است با نوعي 

و  رود كاهش ميهای ساختاری رو به  ايراني كه محدوديت  ةطراوت و شادابي در جامع

 خود ن وزارت ارشاد اسالميمحمد خاتمي در دوراسیدشود.  مي ترفضای فرهنگي باز

را از جايگاه اصلي آن خارج كنیم ما ديگر  سینما مسجد نیست و اگر سینما» كه معتقد است

سینمايي نخواهیم داشت. اگر با تولیدات سینمايي افراد را مورد هجوم قرار دهیم و زمان 

 )نفیسي، «اشتبدشكل خواهیم د ةها را بدل به زمان كار خانگي كنیم ما يک جامعفراغت آن

 تدريج وارد مدرن و غربي به یها بندی ها و صورت (. در اين دوران دال131:2612

هفتاد و هشتاد در سینمای ايران و  ةد. تحوالت دهوش ميهای اسالمي رسمي  ارزش

ها و تغییر مواضع ايدئولوژيكي را بايد متناسب با ديگر تغییر مواضع و تحوالت  جابجايي

سكوالر و  ةسیاسي ديد كه از لیبرالیسم سیاسي، دموكراسي، مدرنیتـ  تماعيايدئولوژيكي و اج

هفتاد و هشتاد شمسي،  ةسینمای ايران با تغییرات فرهنگي ده .كند فردگرايي دفاع مي

                                                      
 (.0/06/0006). به نقل از روزنامه اطالعات 0
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نويسي و  ای، افزايش استفاده و مصرف اينترنت، سنت وبالگ های ماهواره افزايش كانال

 عنوان نوآورترين سینمای ملي در جهان امروز شناخته لباً بهغا ،های اينترنتي رواج روزنامه

 (.3:2663 شده است )سمتي 

 «بازگشت»شاهد نوعي  ،شصت ةتقريباً دو دهه بعد از حیات پرتالطم انقالب اسالمي ده

های  سال كه در طوری هب ؛گذران جمهوری اسالمي هستیم ها و غايت بنیان ها، آرمان به ارزش

های ظهور گفتمان  شاهد به پرسش كشیده شدن گفتمان اصالحات و زمینه 1333تا  1343

جمهور شده  یسئشهردار سابق تهران كه حال رجايگزين )دوران پسااصالحات( هستیم. 

المللي  است با وعده و شعار علیه نیروهای سیاسي داخلي و نفوذ خارجي و نیروهای بین

(. 213:2663دهد )تهرانیان،  انقالب جهت مي اول های سالاذهان را به سمت فضای 

 دولت اسالمي، چون مواردی 1334 سال در ويژه به نژاد، احمدی تبلیغاتي برجستة محورهای

برابر  در ايستادگي و اسالمي اقتصادی ةتوسع بر تأكید محوری، مسئوالن، عدالت يستيز ساده

محور و  یت گفتمان جايگزين عدالتتالش برای تثب 33تا  34های  سالفرهنگي بود.  تهاجم

بندی  (. گفتمان مذكور از مفصل34:1316بینیم )صديقي و نظری،  گرايي را مي مهدويتنو

نژاد در  بود. احمدی شده  حاصلهفتاد  ةهای گفتمان انقالب و گفتمان سنتي ده برخي نشانه

شصت  ةهمان طنین ده كرد. دال مردم هم فقیه تأكید مي بیشتر بر واليت سیاسیون ةمیان هم

 را در گفتمان او دارد.

 سال انتخابات در گرايي اصول سمت به نهادن گام» :نويسد مي( 32:1334) نوروزی

 های برنامه نامطلوب آثار برخي ديدن با آنان. بود مردم باوری دين ژرفای ةدهند نشان ،1334

 صدر در را اسالمي دولت آرمان رو، ينا از. شدند اسالم با آنها اهداف ةفاصل متوجه توسعه،

 را معنويت و عدالت شد مأمور كه دولتي ،ينبنابرا. نشاندند خود شعارهای و ها برنامه

 يادآور كه گرفت نام پیشرفت و عدالت گفتمان گفتمانش، و گرا اصول دولت دهد، گسترش
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جهانگیری و فتاحي  های فتهيا بر اساس .«بود انقالب ةطلیع اصیل شعارهای سوی به حركت

بندی گفتمان دولت دهم جدی است. از  انقالب در مفصل های ارزش( حضور دال 1316)

 ،تاجیک، (1316نشیند. مقدمي ) جای دال امت، ملت ايران مي سوی ديگر در اين گفتمان به

فقیه،  گرا را واليت محوری گفتمان دولت عدالت های دال( 1334) و پورسفیر روزخوش

آهنگر، سلطاني و  .دندان مي تهاجم فرهنگي، عدالت، تعالي مادی و معنوی دولت اسالمي

، اسالم، ها ارزشگفتمان اصولگرايي دال مركزی واليت و كه  معتقدند (1313خوشخونژاد )

فر  و حسینيمقاومت را به مركز گفتمان سیاسي فرهنگي خود آورد. راودراد  و معنويت

 سمت به حكومتي مسلط گفتمان دولت نهم، آمدن كار با روی بر اين باورند كه( 1312)

 بر تأكید لبي،طدنیا نفي فردگرايي، چون نفي معنوی هايي ارزش يعني شصت ةده های ارزش

 و فقیه واليت ةانديش در ركاب زندگي و شيكِ رياضت معنوی، اجر اخروی، رستگاری

 از وطن، دفاع و جنگ به بخشي تقدس رشادت، شهادت، چون ديگری های ارزش همچنین

 و كمونیسم صهیونیسم، با مبارزه و انقالب صدور ةانديش نهايت در و باطل علیه حق جنگ

 در خداوند رسمي ايدئولوژی ابتدای انقالب، مانند ديگر بار بنابراين .كرد كاپیتالیسم حركت

 مقابل در اسالمي طلبي عدالت غربي، دموكراسي مقابل اسالمي در جمهوری مقابل طاغوت،

 زندگي نشینان، كاخ مقابل در نشینان مستكبرين، كوخ مقابل در مستضعفین غربي، داری سرمايه

 نويسند مي( 1312پناه )شهری قرار گرفت. ايزدی و رضايی تجمالتي زندگي مقابل در ساده

 كه است اسالمي انقالبي ايران، انقالب گرايي، اصول و اجتماعي عدالت باور گفتمان به

 و سعادت به آنان رساندن و پذيریستم ،معنويت بحران رفعجهت  بشر راهنمايي آن رسالت

تا چه  ندمدار بود كه دولت نهم و دهم كه مدعي گفتمان عدالتاين .است و آخرتدنیاكمال 

برانگیز و  مناقشهموضوعي  اند هاجتماعي موفق بود ةدر عرص امراندازه در تحقق اين 

 .تأمل است كه بايد در مجالي ديگر به آن پرداخت قابل
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هشتاد  ةهای ناروشن پا به ده ممیزی ةسینمای ايران در اوج منازعات سیاسي و سیطر

 ةمنگندانستند كه سینمای ايران در اين دهه بیش از گذشته در  گذاشت. همه مي

فرصتي  ها یریدرگدر كشاكش  كه كردند ها قرار خواهد گرفت و شايد تصور مي بندی جناح

با اشاره به تحوالت  د.نی نو بیابند و مسیر جديدی بپیمايها عرصههم برای ورود به 

حال پرسش  ،سیاسي، اجتماعي و فرهنگي حیات نظام جمهوری اسالمي پس از انقالب

است كه سینمای ديني در گفتمان انقالب اسالمي و گفتمان اساسي در اين مطالعه آن 

و  شود چگونه بازنمايي مي)بازگشت( است  گرايي اصولكه موسوم به عدالت و  ای سیاسي

های  به بیان ديگر آيا همساني دال بعد آيا اين بازنمايي با يكديگر متفاوت است؟ ةدر وهل

هشتاد تحت عنوان گفتمان بازگشت با گفتمان انقالب  ةدههژمون در گفتمان سیاسي 

اين تفاوت در چه جهات و  يا افتراق؟ دارداشتراک سینمای ديني  ةدر حوز ،اسالمي

 آياوجوهي است. در حقیقت در اين مطالعه در پي پاسخ به اين پرسش بنیادين هستیم كه 

)در اواخر  گفتمان بازگشت همسان با گفتمان انقالب اسالميبازنمايي سینمای ديني در 

دوره سینمای ديني در اين دو  بندی صورتشصت شمسي( است؟  ةپنجاه و سالیان ده ةده

ديني در  ةسوژ باألخصدين و  ةنشان داده شود مقول بايدبر اين اساس چگونه است. 

  اند. بندی شده يافته و مفصل چگونه تعیُّن دينيهای سینمای  گفتمان

 چارچوب مفهومي

پردازد، زبان های انساني در جامعه ميهای سوژهبه نقش زبان بر ذهنیت و كنش گفتمان

با  زبان بلكه يک عمل اجتماعي نیز هست. ،هاست ارتباطي میان انسان ةتنها يک وسیل نه

ناشدني دارد و یر انكارجامعه است، بر ساختارهای اجتماعي تأث ةكه خود برساختآن

تنها مربوط به  ها نه يندها و تعامالت اجتماعي است. گفتمانافر ةو سازند كننده منعكس
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نیز هست كه چه  نيا ةدرباربلكه  ،اش فكر شودتواند گفته يا درباره چیزهايي است كه مي

معنا و  ةكنند تواند صحبت كند. گفتمان مجسم زماني و با چه آمريتي مي در چهكسي، 

ذهنیت و نیز ارتباطات اجتماعي، سیاسي )قدرت( است.  ةدهند شكلارتباط اجتماعي، 

های اجتماعي،  بندی گفتمان عبارت است از كاربرد زبان در رابطه با صورت ،رو ازاين

به نظم اجتماعي  حال نیدرعنظم اجتماعي است و  ةدهند بازتابسیاسي و فرهنگي زباني كه 

  (.111: 1341 )فركالف، دهد فراد جامعه شكل ميو كنش متقابل ا

رويكرد اصالت بازنمايي، حقیقتي وجود دارد  كه بر اساس : درحاليبازنمايی و گفتمان

، قائل به وجود يک 0اصالت بازنماييكه دير يا زود به آن خواهیم رسید، رويكرد ضد

 ،و كاظمي د )رضاييهای حقیقت اعتقاد دار حقیقت واحد در بیرون نیست، بلكه به رژيم

 هیچ واقعیت و است ممكن زبان طريق از تنها ،واقعیت به دسترسيدر اين فهم (. 1334

 كل نظام در تغییر سبب ها گفتمان در ندارد. تغییر وجود ای شده تعیین قبلاز و پیشیني

 منجر واقعیت اجتماعي بازتولید و تغییر ايجاد، به گفتماني نزاع رو، . ازاينشود مي اجتماعي

توانیم معنا را  آن مي ةواسط (. زبان در اين فهم ابزاری است كه به1316)مقدمي، شود مي

دهد. در مطالعات  عملي نمادين است كه جهان ابژه را نشان مي ،و بازنمايي بسازيم

یا و اعمال در جهان واقعي را سادگي معنای انعكاس نمادين اش فرهنگي، بازنمايي به

ق نشانه و ابژه بیروني داللت وجه بر تطاب هیچ تي از معناست كه بهدهد و برساخ نمي

تولید معاني از خالل  ة. شیوكند ميگرايي را خلق كند، بلكه تأثیری بازنمايانه از واقع نمي

پذيرد و اين گفتمان  های بازنمايي و همواره در گفتمان صورت مي رمزگان سینمايي، نظام

توان گفت.  و چه نمي توان ميچه متن خاصي چه  ةباركه در كند مياست كه تعیین 

طرفانه باشد، بنابراين مسئلة بازنمايي در مطالعات تواند بيكه بازنمايي نمي ازآنجايي

                                                      
1 .Anti-representationalistic approach 
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آن است  بندی صورتهای فرهنگي، جزئي جداناپذير نقد قدرت و پرسش از رويه

اين  اصلي در تحلیل گفتمان  ةبنابراين وظیف؛ (1334:11، زاده یمهد، به نقل از 2663)هال،

 آن چیست؟ راتیتأث؟ و كند ميبازنمايي چگونه عمل  توضیح داده شود است كه

 يک سینما يكي از انواع هنر مدرن، معاصر يا هنر هفتم و: مثابه يک رسانه سينما به

كه تصاوير متحرک را از خالل نمايش  است فناوریديداری شنیداری مبتني بر  رسانة

د. فیلم، رسانه و ورنوزدهم به وجود آ ةهای بزرگ نمايش در اواخر سد اساليدها در سالن

، از عناصر تصوير شود مينامیده  فیلماثر سینمايي كه  هم يک نوع متن است. يک

 است. شده   تشكیلگو، صدا و موسیقي( و ها( و صدا )گفت ای از فريم صورت مجموعه )به

نظر است  ای منسجم و هماهنگ از عناصر تصويری و صوتي مورد عنوان مجموعه فیلم به

، گرهابازيای از  و توسط مجموعه نامه فیلم(. يک فیلم بر اساس 234:1331 ير، )كیسبي

 .شود ميو عوامل ديگر ساخته  بردار فیلم، كارگردان

احساس اعتقاد به قوای الهوتي و ماورای طبیعي و رعايت يک  عنوان به دين

ارتباط با خود، ساير بندگان خدا و انجام مناسک عبادی در  ةقواعد اخالقي در زمین سلسله

)كتابي  شود تعريف مي منظور تعالي روح خالق و جلب رضايت او به به جهت كسب تقرب

 به هم كه و مقرراتي قوانین و عقايد از است ای مجموعه دين .(141-141: 1333و ديگران، 

و  اخالق هم و ديگو يم سخن او گرايشي اصول ةدربار هم و دارد نظر بشر فكری اصول

 معتقد استبرگر  . پیتر(1316 اسدی شیاده،) دهد مي قرار پوشش تحت را او زندگي شئون

دار شود  ای است برای آنكه سراسر گیتي برای انسان معني كوشش جسورانهين دكه 

و مفاهیم ديني  كند ميدين نظم اجتماعي را مشروع  ،وی ة(. به عقید243:1334 )همیلتون،

اعتبارشان را يي نما ساختار موجه به تعبیر برگريا  فرايندهای خاص رشته  کيجهان را با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 ،وی ةبه عقید نیز بر نقش دين در ساخت معنا تأكید دارد. كنند. الكمن حفظ و تحكیم مي

 . كند ميدوشادوش زندگي اجتماعي حركت  دين

اساسي و معضل پابرجا،  ةتعريف سینمای ديني مسئل ةدر حوز ،يكلطور : بهسينمای دينی

مصاديق متضاد و تعاريف نامشخص و وجود چارچوب مشخص در تعاريف و  فقدان

شده و اين قاعده باعث   ارائه، سینما و سینمای ديني و غايت آن است كه از دين يجامعریغ

در تعريف سینمای ديني  .شودسینمای ديني نامعلوم  ةها در حیطتعاريف آنكه  است شده

، سینمای مذكور سینمايي است كه حس خداجويي را در مخاطب تقويت كند شده  گفته

(. اثر ديني حتي نبايد به میزان اندكي واجد و 111:1333 كشاني، به نقل از 1336 )مدرسي،

 ها مؤلفهی از اين ا ذرهي و غیراخالقي باشد و حتي اگر دتیعقریغمبلغ اصول غیرشرعي و 

توان توجیهي برای ديني بودنش تصور كرد. فیلم ديني  بگذارد نمي پا ريزدور شود يا آن را 

های ديني و  غ ارزشبلّدين كمک كند و مُ ةمقول در موردبايد به افزايش اطالعات جامعه 

از دل  ها مشخصهسوی ديانت باشد و بايد دانست همگي اين  مشوق انسان در حركت به

هنر و سینمای ديني خود بايد  ةكشف و بازيابي است. سازند  متن و تنها اثر ديني قابل

سینمای ديني آن است  ةوظیفبر دل نشیند. كه از دل برآيد الجرم  يزيرا سخن ،دار باشد دين

عنوان الگو از آن  پذير جلوه دهد و ما در زندگي روزمره بتوانیم به كه مقدسات را تحقق

در روزمرگي و  شده غرق(. فیلم ديني فیلمي است كه بتواند بشر 11استفاده كنیم )همان:

در باب تبارشناسي معنا بزند.  غافل را بلرزاند، از موقعیتش به او خبر دهد و بتواند تلنگری

صورت مفصل به بحث،  های ديگر ب و مفهوم و جعل عنوان سینمای ديني بايد در مطالعه

 .پرداختپژوهش و واكاوی 

 روش مطالعه
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و  1برای پاسخ به سؤاالت و تعقیب اهداف مطالعه، روش تحلیل گفتمان مطالعه اين

فاده تركیبي است يروش از نوعي بهو  گزيند يشناسي گفتماني را در سطوح مختلف برم نشانه

برای تحلیل متن )زباني( از روش فركالف و برای تحلیل متون  ،ديگر  بیان  به. كند مي

شناختي  های نشانه در تحلیلشناسي گفتماني استفاده خواهیم كرد.  تصويری از روش نشانه

چگونه زبان سینمايي و فیلم به و گفتماني هدف محقق نشان دادن اين موضوع است كه 

خورد و يک فیلم چگونه در جهت بازتولید و تجلي قدرت،  قدرت و ايدئولوژی گره مي

  .كند ميمنافع و روابط قدرت عمل 

های  تحلیل انتقادی در بررسي پديده: سطوح تحليل گفتمان از منظر نورمن فرکالف

ر گفتمان، روابط بین زبان و قدرت، يندهای ايدئولوژيک دازماني و اعمال گفتماني به فر

ايدئولوژی، سلطه و نابرابری در گفتمان توجه كرده و عناصر زباني و غیرزباني را به همراه 

(. در 26:1341دهد )فركالف، ای كنشگران هدف و موضوع مطالعه خود قرار مي دانش زمینه

فركالف به دلیل  رهیافت ،های گوناگون به تحلیل گفتمان انتقادی میان انواع رهیافت

مند بودن آن در استفاده از ابزارهای نظری و روشي بیش از بقیه توجه شده است.  نظام

توصیف، تفسیر  ةكه شامل سه مرحل كند ميبعدی برای تحلیل استفاده  فركالف از مدلي سه

 است. تبیینو 

است كه در : به نظر فركالف متن زبان نوشتاری يا گفتاری است و بر اين عقیده توصيف

سو  از يک اند. برای تحلیل متن  ای شده نشانهای چند طور فزاينده ها به جوامع امروزی متن

پرداخت و از سوی بايد به عناصر غايب و حاضر در متن يعني محتوای صريح و ضمني آن 

                                                      
1. discourse analysis 
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های  يبین تواند درون متن توجه داشت. تحلیل محتوای ضمني متن مي 1ديگر بايد به تاروپود

 ، فراهم كند.شود ميعقل سلیم در نظر گرفته  چیزی كه تحت عنوان مورد باارزشي در

تفسیرها تركیبي از محتويات خود متن و ذهنیت مفسر است و مقصود از ذهنیت : تفسير

در سطح تفسیر بايد  گیرد. است كه مفسر در تفسیر متن بكار مي« ای دانش زمینه»مفسر 

 پرداخت. متن ةماي ساختار و جان و انسجام موضعي، ممعنای كال، كالم ظاهر به

يند اجتماعي اعنوان بخشي از يک فر توصیف گفتمان به تبیین، ة: هدف از مرحلتبيين

دهد كه چگونه  و نشان مي كند ميعنوان كنش اجتماعي توصیف  گفتمان را به ،تبیین است.

ها  دهد كه گفتمان تبیین نشان مي همچنین بخشند. گفتمان را تعین مي ساختارهای اجتماعي،

به حفظ يا تغییر آن ساختارها تأثیراتي كه  ؛توانند بر آن ساختارها بگذارند مي يچه تأثیرات

 ها ايدئولوژی ثیرات وأعوامل اجتماعي، ت در سطح تبیین همچنین بحث از شوند. ميمنجر 

 ضرورت دارد.

 شناختي نشانه تحلیل در روشي گفتماني يشناس نشانه از مقصود: گفتمانی شناسی نشانه

 گفتماني كاركردهای به و رود مي فراتر ها نشانه دستوری و ساختاری توصیف از كه است

 آن، ةگسترد تعريف در متون را گفتماني شناسي پردازد. نشانه مي بینامتني روابط بستر در متون

 مناسبات در و فرهنگي و تاريخي ترهایبس در و گفتماني های نظام بینامتني، در روابط در

 روابط ها نشانه با كه است گفتماني اين شناسي نشانه اساسي كند. فرض مي بررسي اجتماعي

 مقابل در يا اند و مشروعیت هژموني ايجاد خدمت در ها شود. نشانه مي بازتولید قدرت

شود  زده مي ومتمقا گفتمان خلق به دست ها نشانه از استفاده با مسلط های گفتمان

 (.1313 )سجودی،

                                                      
1 . texture 
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از  ای مجموعه مثابه بهفیلم  كه شناسي گفتماني معتقديم های مبتني بر نشانه در تحلیل

به اين  پذير است. قابلیت بصری و به لحاظ گفتماني تأويل 1واجد قابلیت بصری ،ها نشانه

طالح ديگری كه . اصشود ميهای گوناگون برساخته  به شیوه« ديد»اشاره دارد كه در آن 

های بصری را در خود دارد رژيم مشاهده است. اين  های ضمني قابلیت همان داللت

و هم چگونگي ديدن از طريق  شود مياصطالح به اين اشاره دارد كه هم چیزی كه ديده 

های چندگانه و مطالعات  )تحلیل( گفتمان .(21:1314ز، )رُ شود ميفرهنگ برساخته 

هايي  گفتمان كند مياشاره ( 4،2614؛ به نقل از وانگ2661) 0لورانطور كه ها چندگانه آن

های دال )صوتي، بصری و ...( ارجاع  و گونه شناسي بیش از يک نوع نشانه بر هستند كه

(. اين مجموعه و 214:2614 )وانگ، شود ميشناسانه در آن فضا محقق  دارد كه كنش نشانه

ابزاری كاربردی جهت  جعبه ،5وونلیو ون  سهای تحلیل كر طور خاص تكنیک به

شناسان  دهد. به باور نشانه های بصری انتقادی تجربي در اختیار پژوهشگران قرار مي تحلیل

شكل و معنا و تأثیر  ،شده در ساخت تصاوير گرفتهكار ههای ب فناوریفناورانة وجه  گفتماني

مدار به  وجه تركیب .سازد معین مي يده شدن تصوير رادچگونگي و  كند ميتعیین  را هاآن

در تأثیر يک تصوير  كه شود ميپردازد. اغلب گفته  های شكلي و فرمي تصوير مي مؤلفه

تواند معاني بازنمودی  بندی مي ( تركیب11:1314بندی آن است )رز،  ترين وجه تركیب مهم

بندی به يكديگر مرتبط  عاتي، برجستگي و قابارزش اطال ةو گذرای تصوير را به سه شیو

يک از عناصر با توجه تا هرشود  ميسازد. محل قرارگیری عناصر موجود در تصوير باعث 

زمینه و  زمینه و پس به محل آن دارای ارزش اطالعاتي خاصي باشند. برجستگي به پیش

بندی هم  و قابشود  ميجلب نظر كه باعث دارد های متفاوت ارتباط  ها و كنتراست اندازه

                                                      
1. visuality 
0 . Halloran 
4 . Jiayu Wang 

5 . Kress, G. and van Leeuwen 
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تواند عناصر درون تصوير را به يكديگر مرتبط  كه ميدارد ها و بردارهايي  اشاره به خط

های تركیب شامل رنگ، نور،  (. مؤلفه241:1311سازد يا از هم جدا كند )كرس و لیوون، 

دهي فضايي )آرايش يا  مانديد، فاصله، محتوا، سا ةپردازی )قاب باز يا بسته(، زاوي صحنه

اگر پرسپكتیو تصوير بینندگان را در  ،است. برای نمونهبندی فضايي( و پرسپكتیو  تركیب

ها از باال نگاه كنند فرض بر اين است بر موضوع تصوير نوعي موقعیتي قرار دهد كه آن

و قرار دارند دستي  ايینقدرت دارند و اگر از پايین نگاه كنند آنگاه از جهاتي در موقعیت پ

اگر زاويه مستقیم و يكسان باشد رابطه از نوع برابری است. فاصله و كلوزآپ نیز دال بر 

تواند نشان از  ديد نیز مي ةمبتني بر صمیمیت میان تصوير و تماشاگر است. زاوي ةرابط

فراهم  0نظر طهپنداری را در موقعیت نمای نق ذاتبیگانگي، فاصله و جدايي باشد يا هم

 سازد.

 ةمورد مطالعه در اين پژوهش كلی ة: به لحاظ موضوعي جامعمطالعه ةجامعه و نمون

صورت مصرح يا مضمر و از حیث هدف يا  های سینمايي پس از انقالب است كه به فیلم

 هايي كه از حیث فرم و محتوا پردازی به سینمای ديني متعلق باشند. در واقع فیلم شخصیت

آماری اين مطالعه قرار  ةجامع ةو موضوع، مضمون و موضع ديني داشته باشند، در زمر

 های ارزش و دين نحویبه كه هايي فیلم تعداد انقالب از پس های سال طول درگیرند.  مي

 كشور سینمايي های فیلم از توجهي قابل حجم اند كشیده تصوير به مختلف اشكال در را ديني

هشتاد در  ة( تا اواسط ده1334. بنا بر مستندات زاهدی )اند داده اختصاص خود به را

. در اين مطالعه تولید شده استسینمای معناگرا و ديني  ةفیلم در حوز 116سینمای ايران 

نخست سوژه و قهرمان فیلم و سپس مضامین  ةها در وهل معیار برای تمییز و انتخاب فیلم

                                                      
1. POV (point of view shot) 
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است. از بین اشكال  1گیری در پژوهش كیفي از نوع هدفمند بود. نمونهمحوری فیلم 

. در يک تحقیق مبتني استحداكثر تنوع  ةهدفمند اين مطالعه بر انتخاب شیو ةانتخاب نمون

شترين اطالعات را ـرين و بیـد بهتـباشد كه بتواننمواردی نمونه بايد شامل همة ، كیفي

از فهرستي تهیة در اين مطالعه پس از هش در اختیار محقق قرار دهند. دربارة موضوع پژو

صورت اجمالي مطالعه شد و  ها به خالصه و مضامین فیلم ،ايران دينيهای سینمای  فیلم

و اين شد تهیه فهرستي بررسي گرديد. سپس  شان یساز اهمیت اين آثار، ماندگاری و جريان

 هاآنسینمايي ارائه گرديد و از  و پژوهشگران نظران صاحب، به متخصصانت فهرس

های سینمايي ديني ايران پس از انقالب اسالمي را ذكر و  ترين فیلم درخواست شد تا مهم

)ايمیل( اينترنتي های مستقیم حضوری و ارتباطات  مرقوم نمايند. اين مسیر از خالل تماس

ناظر بر دو دوران سیاسي گانه از آثار سینمای ديني  هشانزدي تفهرسمحقق گرديد. در نهايت 

، بلمي (1313) ، استعاذه(1312) سو ، دو چشم بي(1311) نصوح ةتوب شاملاجتماعي 

 ها اخراجي، (1313) مهاجر(، 1314) بان ، ديده(1311) شب، پرستار (1314) ساحلسوی  به

بوسیدن روی ، (1331) مس، طال و (1334) كتاب قانون، (1334) 2 ها اخراجي(، 1331)

 و ،(1312) 143 اریش، (1312) آيند ها باهم مي فرشته(، 1311(، رسوايي )1316) ماه

 برگزيده شد. (1314) 2رسوايي 

 طور به و ئیاتذكر جز با فیلم روايت تا است شده : از حیث اعتبار كیفي تالشاعتباريابی

همچنین تفاسیر  گردد. ارائه جزئي توضیحات مرحله هر در و گیرد قرار مورد بررسي دقیق

كید أتو جمله تمركز معیارهايي از ،كننده باشد. افزون بر اين توجیه خواننده برای متون بايد

، انسجام كافيارک مدو هد ائه شوده، اراستفارد اموی هات و تكنیکتوضیحاح ضووبر 

. همچنین بنا بر اصل دنشو ميكیفي محسوب  ةهای ديگر اعتباريابي مطالع روش وني متندر

                                                      
1.purposeful sampling 
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د ـباشد كه بتوانمواردی نمونه بايد شامل همة ، گیری در تحقیق كیفي در نمونهبسندگي 

شترين اطالعات را دربارة موضوع پژوهش در اختیار محقق قرار دهند. در ـرين و بیـبهت

. نمونه همچنین بايد محقق شده استگیری  سندگي در نمونهباين امر ق ـصورت تحق

 خودش باشد. ةدوران و زمان يمعرف و نماياي

 ها تحليل یافته

يک از توصیف و تفسیر هر ةگانه هستند و ارائ های اين پژوهش شانزده كه نمونه رو ازآن

ابراين آنچه در ادامه بن .تواند به خود اختصاص دهد چند ده صفحه را مي اًها مجموع نمونه

های  شناختي فیلم توصیف و تفسیر گفتماني و نشانه ةآيد تحلیل و تبیین برآمده از مرحل مي

كلمات مجاز سینمای ديني است. اين امر همچنین تصمیمي در راستای رعايت قانون تعداد 

 .است و پرهیز از اطناب و تطويل پژوهشي ةدر يک مقال

 تفسیر متون سینمايي به تفكیک فیلمتوصیف و  .1جدول 

 گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس .1

 عبارات برگزيده فیلم

ارزش تجربي: معلوم و مجهول 

 سازی: مثبت يا منفي اسم

 ای: حُسن تعبیر، من يا ما ارزش رابطه

 ارزش بیاني: مثبت يا منفي

 ها استعاره

 نصوح ةتوب

 گرايي آخرت گرايي، جمع امروز و فردا رفتني هستیم.

 سازی متاع دنیا منفي ماند. مالِ بد، بیخِ ريش صاحبش مي

ابدی ما  ةما و خان ةعاقبت هم

 جاست. همین
 گرايي گرايي، آخرت جمع

اِی بدبخت لطفعلي؛ خدا از سر 

 تقصیراتت بگذره.
 سازی، شماتت نفس منفي



اجتماعي -سياسي دوران دو در ديني سينماي بازنمايي  

 

11 

 گرايي، رهايي نفس جمع بايد خودمان را آزاد كنیم.

وكتاب مشكل است. مردم منو  حساب

حالل كنین. رو به خدا آوردم. 

چیزم غصبي است. همه حق  همه

ام بگیريد.  شماست. بريد از زن و بچه

 قدر گناه نكنید. مردم اين

سازی، شماتت نفس، جمالت  منفي

 امری

 سو دو چشم بي

 سازی مثابه آموزشگاه، مثبت جنگ به جنگ درس بزرگي است.

در فصل جوشش جمع آور است  گريه

خوش كردن. بوزينگان  خاطر آب دل به

 تاب دلخورند به كرمک شب

سازی برای ديگری،  حسرت

 ة)بوزينگان( استعارديگری  سازی منفي

 گرايي آب؛ زالل بودن خودی، جمع

كنیم. دعا كن  تكلیف تون را معلوم مي

 خدا ما را بطلبه.

گرايي،  قاهر جمعي، جمع ةاراد

 اييتقديرگر

بازار سیاه درست كردند تا به مردم 

ها ي فشار بیاورند. آنالله حزب

خواهند به  خواهند جهاد نكنند. مي مي

مردم مستضعف فشار بیاورند تا مردم 

را از انقالب ناراضي كنند. اين كفر 

است و ظلم و نفاق؛ بايد تكلیف را 

 يكسره كنیم

اهلل در  خود و ديگری )حزب ةمواجه

قاهر  ةر و ظالم و منافق(، ارادبرابر كاف

 جمعي

 سازی )انتساب صفت خائن( منفي مُشتِ معلمِ خائن برای ما باز شده.
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 استعاذه

شیطان به عزت خدا قسم ياد كرده كه 

كند؛ مگر بندگان  همه را گمراه مي

 مخلص خدا را.

نسبت خود و ديگری در هیئت انسان 

 و شیطان

تو اهل  اون مرد اين راه نیست. فقط

ها فكر رستگاری نیستن. اين كاری. اين

فكر خودت باش. گلیم خودت را 

 بكش بیرون.

 ايجاد شكاف و منیت

 

تنهايي خانه ساخت. جمع منشأ  بايد به

فساده. بقیه دارن برای هم نقشه 

كشند. فكر خونه مستقل باش تا  مي

 آزاد زندگي كني.

 تقابل فرد و جمع

شیطان پلید از كجايي پلید مكار لعنتي؟ 

ای  من دور شو؛ تو بر من احاطه

 نداری.

 سازی )انتساب صفت پلید( منفي

بدون من در چنگال نفر ديگه اسیر 

میشي. دستت را به من بده تا از اين 

 منجالب نجاتت بدم.

 توصیف كريه موقعیت، منجالب

شده از بهشت، ما نوحیم  ما آدمیم رانده

يونسیم، در پي نجات فرزند گمراه، ما 

ما يوسفیم در زندان و در پي نجات 

خويش از عزيز مصر، ما به ندای 

دهیم، ما  فرشته درون گوش مي

 انسانیم.

 گرايي جمع

 سوی ساحل  بلمي به
وقتي شهدا به اين شهر برسن؛ تازه اين 

 شهر خرمشهر میشه.

 توصیف درخشان موقعیت

 سازی و حسن تعبیر( )مثبت
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 پرستار شب

هستیم و اقیانوس بیكران اينجا فقط ما 

ترين  هايي كه از عمیق آينده و نامه

 شود. تاريخ نوشته مي ةلحظ

 گستردگي و حركت عظیم ةاستعار

هايي كه ما را مثل خط سفید به  راه

دنبال خودش كشید و عطر ياسي سفید 

كه مثه طنین پرشكوه آواز كلیسايي 

هاست كه نثار  بود، اين شكر بوته

 آسمان میشه.

روشني و سپیدی )حُسن  ةتعاراس

 تعبیر(

خطي سپید از ستاره تو را به آسمان 

داد و تو سوختي در شعاع  پیوند مي

نور آن و تو حجم اين شب را درک 

كردی چراكه طلب از خاک بود.  نمي

تا اينكه روح دمیده شد بر تو و از 

عشق گُر گرفتي. آنگاه از میان تاريخ با 

دی و پرهای سوخته عبور داده ش

باران كرده تا از  ها شب را ستاره فرشته

ه زخاک به آب برسي و بر آب تن را تا

 كني. خط سپید تو سوختن از نور بود؛

كه يقین دارم كه خرد آينه و آب از 

جويباری در دل صبح سرازير میشه تا 

 لويي ديگر ببخشد.فرداهای ما را تأل

سوژه از خاک تا افالک،  ةاستحال

كائنات، صبح، آب،  ةستعاراستفاده از ا

 روشني در راستای حُسن تعبیر

 

 بان ديده
ما هدايتگر آتشیم و اصل هدايت با 

 اونه
 گرايي، تقديرگرايي، ايمان جمع

 مهاجر

بهتر است غصه تكلیف را بخوريم نه 

 تشكیالت را
 گرايي امری، وظیفه ةجمل

 هشداری ةتوكل، جمل ذكره نه فكر اآلن وقتِ
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را آوردی اينجا؛ دلت را تو تنت 

 نیاوردی

سازی  روح )منفي –تقابل جسم 

 ضمني اولويت بر جسم(

مذهبي، زيارت  ـ های ديني  اشعار حافظ و باباطاهر، متني از گلستان سعدی، آيات قرآن، نوحهبينامتنيت: 

 عاشورا، سرگذشت شهدا دفاع مقدس

باال، غیاب نگاه  ةدالیتاز پايین دوربین، نمای نزديک، مُرو، نمای  ه: نورپردازی شديد، زاويه روبزبان بصری

 خیره به مخاطب

 . گفتمان بازگشت2

 فیلم
 توصیف

 

 تفسیر

 ارزش تجربي: معلوم و مجهول

 سازی: مثبت يا منفي اسم

 يا ما ای: حُسن تعبیر، من ارزش رابطه

 ارزش بیاني: مثبت يا منفي

 ها استعاره

 ها اخراجي

شبه حُر  يک از مجید بدترهاش هم

شده و تفاوت حريت و خريت يک 

 نقطه است.

استفاده از صنعت ادبي جناس برای 

 تفكیک

انجام تكلیف و جان دادن در راه خدا 

؟ هچه نیازی به پرسش از كفن دار

نمیشه كالس شرعي گذاشت و میرن 

ها باشیم.  گیرن. ما بايد خادم اين ياد مي

 ها طال ساخت. بايد از نخاله

ود و ديگری ضمن رويكرد تفكیک خ

 حمايتي و اشتمالي.

 ارزش بیاني منفي )نخاله(

 معلوم و مجهول ةجمل

داری به ريش نیست و به ريشه  دين

است و ريشه اين افراد در آب است نه 

 خاک.

استفاده از صنعت ادبي جناس برای 

 تفكیک
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با زور و اجبار نمیشه افراد را اصالح 

 كرد.
 جای سلبي ي بههای ايجاب كاربرد روش

اينجا يه چیزی گرفتارم كرده. مملكت 

 واسه همه ماست.

 يابي عنصر ملیت و وطن اهمیت

 )هويت ايراني(

 2ها  اخراجي

عزت و شرف ايراني اسالمي چیزی 

نیست كه بشه با اين فشارها لگدمالش 

و انقالب  نیزم رانياكرد. بايد ابروی 

حفظ شود؛ فردا عزت و شرف يک 

ان شماست. ساز غیرت ملت در دست

بزنین و اختالف نداشته باشین. در يک 

 جبهه باشین علیه دشمن.

اهمیت هويت ايراني، بازنمايي امت 

 واحده

 رسوايي

ايمان بايد از سرچشمه گرفته شود نه 

 از شخصي مانند من )روحاني(

اسالم به ذات خود عیب ندارد هر 

 عیب كه هست از مسلماني ماست.

لمانان، استفاده از داری مس نقد دين

 استعاره

 2رسوايي 

ای.  ديگر نه ريشي مانده و نه ريشه

اند اگر برای همه  مردم خواهان عدالت

 باشد.

استفاده از صنعت ادبي جناس برای 

آلود  بازنمايي وضعیت وخیم و بحران

 موجود

جای مُچِ مردم، دستشان را بگیريد.  به

روحاني بايد بین مردم باشد. در اين 

 لم خبرهای ديگه هم هست.عا

استفاده از صنعت ادبي مجاز برای 

 بازنمايي رويكرد حمايتي

 یی ديني و عاشورايي، سرگذشت شهداها نوحهآيات قرآني، اشعار حافظ، سعدی و رودكي، بينامتنيت: 

 خمیني، كالم مصطفي چمران امام ةدفاع مقدس، صحیف

 بندی سوژه و امكان و وقوع استحاله( ي )مبتني بر قطب: موقعیت متغیر دوربین و عناصر فنزبان بصری

 دالیته، نماهای از پايین دوربیننمای متوسط و نزديک دوربین، نگاه مبتني بر تقاضا، نورپردازی زياد، مُ
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 انقالب اسالمي و دفاع مقدس ةگفتمان سينمای دیني در عصر و زمان

انقالب  ةه انقالبي به عظمت و گسترتوان فرض كرد ك گفت نمي توان ميبه لحاظ تحلیلي 

 ةاما دامن ،پیدا كند ای و جهاني ای ملي و منطقه اسالمي ايران به وقوع بپیوندد و آوازه

سیاسي  و   های فرهنگ و سیاست و اقتصادی بخشي آن به اليه تأثیرات و اثرگذاری و تحول

 اجتماعي كشور، نظام و اساسي قانون در اسالم محوريت دروني تسری پیدا نكند. با

 مصادر حكومتي در علما و شد تشكیل اسالمي اصیل الگوی بر اساس اسالمي حكومت

ساله چونان بهمني عظیم  شدند. انقالب اسالمي ايران و در ادامه رخداد جنگ هشت حاضر

فرهنگ  ةجامعه را تغییر داد و هنجارهای ديني و اخالقي را مجدداً به عرص های ارزش

ديني، مذهبي و  ةماي درآورد. اين جهان ارزشي و هنجاری و عرفي كه خود بنعمومي 

های رسمي كشور  گذاری در سیاستبايد  اخالقي داشت اكنون ضمانت قانوني يافته بود

سینما و  ةهای فرهنگي مقول گرفت. يكي از عرصه شد و مورد تبعیت قرار مي لحاظ مي

و جرياني تازه در آن شد استحاله  كامالً دچاريران پس از انقالب تلويزيون بود. سینمای ا

های سیاسي و فرهنگي  . نیروهای انقالبي و مؤمن و متعهد در مسند مسئولیتگرفتنضج 

سازی در تمام مراحل ساخت، تولید، توزيع، نمايش و  جريان فیلم ةو اراب ندگرفت قرار

كننده معنا و  . در اين فضای گفتماني سینمای سرگرمگرفتندر دست تحلیل و اكران را نیز د

آمیز ای تعهد ويژهمفهومي ندارد. سینما يک مدرسه و آموزشگاه رسمي و دولتي است كه كار

راستین انقالب را عملیاتي سازد و در راستای  های ارزشو مسئوالنه دارد و قرار است 

بیشتر جامعه و عناصر و اركان آن بكوشد. سینمای ديني در سازی هرچه  اسالمیت و اسالمي

هايي كه انقالب اسالمي در حال تثبیت و ريشه  گیری انقالب اسالمي و سال اوان شكل

كه ساخت آثاری پالوده، منبعث از تعالیم ديني و دستورات و  است گرفتن است، سینمايي

 دهد. كتب مذهبي را در دستور كار قرار مي
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نصوح، دو چشم بي شو،  ةهای سینمای ديني شامل توب رو فیلمِ تبیین پیش در تحلیل و

انقالب »بان، مهاجر در گفتمان سینمای  ساحل، پرستار شب، ديده سوی بهاستعاذه، بلمي 

ای كه نام آن را گفتمان انقالب اسالمي  ی دينيگیرند. سینما قرار مي «اسالمي و دفاع مقدس

هايي مانند تعهد، اسالم، تدين،  فضايي گفتماني است كه در آن دال ،نامیم و دفاع مقدس مي

تشرع، مذهب، شیعه، تكلیف، باور، امت، جهاد، استغفار، توبه، شهادت، ايثار، رشادت، 

زند. در اين  معروف و نهي از منكر در آن موج مي  به سلحشوری، دفاع حق علیه باطل، امر

زنان، حقوق بشر، آزادی  ةگي، فرديت، تجدد، مسئلهايي مانند سبک زند فضای گفتماني دال

اند. سینمای ديني مبتني بر گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس در انديشه و  و تكثر غايب

شهری  های كالن و آرمان شمول است. داعیه درانداختن طرحي نو و رسمي تازه و جهان فكر

شويند و  ور رخت از شهر و محل زندگي ميهای ديني به اين منظ دارد )فیلم استعاذه(. سوژه

روند. از همین روست كه  گونه به مصاف با طبیعت و نفسانیت خود مي در سفری هجرت

هايي  دهند سوژه و پرورش مي كنند مي هايي كه اين گفتمان در درون خود تولید سوژه

های  رزش، پرهیاهو و سرمست از فضای انقالبي و جنگي هستند كه يكسره بااگرا آرمان

نهیم.  نام مي «قدسيِ انقالبي»های  ها را سوژه . ما اين سوژهنوا هستند هممسلط و روح زمانه 

های نظیر روحاني، مبارز  همنوا در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس در سوژه ةسوژ

ا يكسره ه . اين سوژهكند ميرزمنده، شهید و ايثارگر و عارف سالک وارسته تبلور پیدا 

اند  انقالب اسالمي از حیث سیاسي و فرهنگي و اجتماعي و ديني را دروني كرده های ارزش

ايثار و بذل جان خود  ةها شیفتمطلوب برای گفتمان مسلط هستند. آن ةو مصداق يک سوژ

شتابند و در راه حقیقت به فیض شهادت  اند. عاشقانه به جنگ مي در راه اسالم و انقالب

د. در عرفان اسالمي مقصود از آزادی، آزادی از خود، عبوديت و بندگي است. از رسن مي

های ديني  ترين سوژه آزادترين و وارسته انقالبي های قدسي گفت سوژه توان مياين منظر 
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اين گفتمان هستند. در گفتمان مذكور دفاع اصل است و نه جنگ؛ دفاع نیز قدسي است و  

های ديني در اين فضای  ان را نیز مقدس ساخته است. سوژهيكسره رازآلود كه زمان و مك

شوند و دفاع از اسالم در قیاس با  ها حاضر مي گفتماني از سر تكلیف و وظیفه در جبهه

. بان، مهاجر، بلمي به سوی ساحل( )ديده دفاع از مام وطن و كشور برای آنان ارجحیت دارد

قدسات، ديانت، انقالب )اسالمي( و دفاع از م عنوان بهدر اين فضای گفتماني، جنگ 

آرايي در برابر  . در گفتمان مذكور جبهه و خط مقدم و صفشود مي بندی صورتاعتقادات 

زندگي )روزمره(  يكلطور ( تمام زندگي است و بهشود مينشین  دشمن )كه با دال كافر هم

فاع مقدس از سنگین و سهمگین جنگ قرار دارد. گفتمان انقالب اسالمي و د ةزير ساي

های گفتماني  و ديگری شود ميها و فضای استعاری خود است كه هژمون  خالل اين سوژه

در اين فضای گفتماني شامل   راند. ديگری و به حاشیه ميكند  ميرا از مدار فرهنگي طرد 

افراد طاغوتي وابسته به رژيم پهلوی )سابق( و كنشگران اكتیويست چپ، منافقان و افراد 

و  گیرند قرار مي امان امت اسالمي بي ةدنیادوستي هستند كه مورد هجم ةخورد فريب ةدسا

ساز تقويت ديني و  سو(. رخدادهايي هم كه زمینه شوند )فیلم دو چشم بي مذمت واقع مي

يا زنگ بیدارباش از خواب غفلت را برايش به  شوند ميدر سوژه  مباني مذهبي اسالمي

آگاهي است. گفتمان انقالب اسالمي و  های جنگ و مرگ د حضور در جبههنآور درميصدا 

دار مسیحي را  ای كه حتي قادر است دين گونه دفاع مقدس گفتماني جاذب و گیراست به

از وجه ، متشرعانه سوق دهد داری دينسمت اسالم و  به ،شیعي دار مسلمانِ دين ةواسط به

گرا متمايل سازد و از انحطاط، گمراهي و سیاهي نجات  عتشیّ گرا به قطب اسالم و غرب

 ةقاعد كه يا باآن جز بخشد )فیلم پرستار شب(. ديگری گفتماني در اين فهم گريزی ندارد

بايد  0تنفیر ةخان و پرستار( يا بر اساس قاعد ای همنوا گردد )لطفعلي استحاله تبديل به سوژه

                                                      
 (.13: 0011. تنفير يعني کاري کردن که فرد فرار کند؛ ايجاد نفرت روحي کردن )مطهري، 0
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 احتكارگر ةطور كل رخت بربندد )معلم چپ، فروشند اني بهنفي بلد كند و از فضای گفتم

واحد و  ةاين فضای استعاری و گفتماني ما با يک پیكر در (.سو در فیلم دو چشم بي

رو هستیم كه همسو و يكدل است. در  هاسالمي روب ةت واحدمّتنیده به نام اُ منسجم و درهم

دهه نمود يافته است تفرقه و گسستي  نيا ينيداين فضای گفتماني كه در آثار سینمايي 

زنند. در اين گفتمان روحانیت مرجعیتي  وجود ندارد و همه به يک ريسمان چنگ مي

پوشي دارد. روحاني كنشگری سیاسي و ديني است كه به تبلیغ و  چشم اساسي و غیرقابل

علیه مصاديق  وشود  ميپردازد. او پیشاهنگ اصالح و تربیت ديني محسوب  تعلیم دين مي

آمیز را از امت  تا مصاديق حداقلي و قلیل مفسده كند مياسالمي قیام  ةفساد در جامع

دار مؤمن مجرب  دين ةروحاني در كنار سوژ ةكند. سوژ  انقالبي پاک ةاسالمي و جامع

 سالک )اوس يحیي در فیلم توبه نصوح( كساني هستند كه هدايت و ارشاد ديني را در

طاغوتي از مسیر سقوط  ةشوند تا سوژ هايي محسوب مي و واسطه دارند  بر عهدهجامعه 

 نجات يابد. 

سعي  وزيست است  ای ساده ديني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس سوژه ةسوژ

اش را معطوف به حقیقت ديني و مسیر  پوشي كند و زندگي از مظاهر دنیايي چشم كند مي

تر از فكر است )فیلم  اهلل سوق دهد. در اين فضای گفتماني دال ذكر بسیار مهم يمذهبي و ال

گیرد.  تعقل در سايه توكل قرار مي ،اين گفتمان سینمای ديني مهاجر(. در حقیقت در

رسمي و متعارف است كه نوعاً عبادی، فقهي،  داری دينهای ديني نیز يک  سوژه داری دين

شان شدت و  داری دار عالوه بر آنكه دين های دين ست. سوژهشعائری و توسلي و باواسطه ا

میزان بااليي دارد و در صورت و سیرت آنان نمود دارد همچنین در اجتماع ديني حاضرند 

كنند و رجوع به  و مشاركت دارند. آنان مسائل فقهي و شرعي خود را دقیق رعايت مي

ها با  در گفتمان مذكور سوژه. همچنین شود ميمرجعیت ديني برای ايشان واجب تلقي 
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های ديني مانند ائمه و باألخص امام حسین و تأسي به گفتمان عاشورا به  توسل و واسطه

استنباط كرد  توان ميجويند. درمجموع با تحلیل گفتماني متون يادشده  قرب الهي تقرب مي

دين و  مثابه رخدادی سیاسي و كه در گفتمان مذكور پیوندی مستحكم مابین انقالب به

 كند ميكه دين به عرصه سیاسي ورود پیدا  مذهب برقرار است. به عبارتي هنگامي

آن هنگام سوژه ديني نیز به بنیان  )اسالم سیاسي( كند مي)شريعت( و وجه سیاسي پیدا 

گردد. در گفتمان انقالب  سیاسي نیز مي ةو بدل به سوژ شود ميايدئولوژيكش دوخت 

ديني يكسره  ةنت عین سیاست و سیاست عین ديانت بوده و سوژاسالمي و دفاع مقدس ديا

دار و متشرع است كه  سیاسي و در خدمت انقالب است و سوژه سیاسي كامالً دين

به بیان  تعريف است. های مسلط زمانه قابل اش چندبعدی است و در چارچوب داری دين

تیم. در اين جامعه و ساخت ها هس سوژه 1داری ايدئولوژيک ديگر در اينجا مواجه با دين

برای شود.  های مدرن اسالمي مي سازی شريعت فوريت دارد، ارزش سیاسي ساخت و پیاده

مظالم و اموال  دِخان )كه استحاله شده است( برای رَ لطفعلي ،نصوح ةنمونه در فیلم توب

د ولیكن اين افرا كند ميدار و انقالبي( رجوع  های دين غصبي به صاحبانش )سوژه

حساب صد امام واريز شود. در گفتمان انقالب   ها و وجوه مادی به خواهند كه پول مي

و  ردزن در سايه مردانگي قرار دامستحكم است،  خانوادهبنیان اسالمي و دفاع مقدس 

ها و  دين تنازعي اگر هست با بي، شوند مي حراست قوياًديني  های ارزش، غايب است

و ترديدها جايي در  شبهات و متحدالشكلي دارند داری دينمعه است و الباقي جا« ضالین»

 ديني ةسوژزبان روايي فیلم در گفتمان مذكور  ات امت ايراني اسالمي ندارد.اعتقاد باورها و

و الفبای بصری و فني فیلم نیز با كنند  ميرا قهرماناني دلیر و مجاهد و نستوه بازنمايي 

                                                      
محور است. نگاه کنيد به:  وسيله. حکومت نيز شريعت الب اينجا هدف است و اسالمسازي امر مقد  مواجه هستيم. انق . در اينجا با سياسي0

 کند. گراي راديکال ياد مي داري اسالم داري با عنوان دين ( نيز از اين نوع دين0000(. شپرد )0000؛ ميرسندسي،0010پي،  )نيک
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 ةايجاد يک پهن ،ديني در جلوی صحنه ةسوژ قرار دادندازی شديد، راهكارهايي مانند نورپر

ديني در قاب  ةزمینه، قرار دادن سوژ روشن آسماني يا فضاهای بهشت گونه سرسبز در پس

و نمای  پايین برای جلوه دادن ابهت سوژه ةبرداری از زاوي از نمای بسیار نزديک، فیلم

دالیته و سازد. مُ ديني گفتمان رسمي برمي ةه از سوژگون مجموعاً ايماژی قهرمان نزديک

بازنمايي لحظات سوژه در جريان روايي فیلم  ةدرخشش و وضوح تصوير در هنگام

 باالست.

 گفتمان بازگشت

، رسوايي و 2ها  ها، اخراجي گیرند شامل اخراجي هايي كه در اين گفتمان قرار مي فیلم

، كتاب قانون 143 اریشآيند، بوسیدن روی ماه،  هم ميها با ، طال و مس، فرشته2رسوايي 

نخستین انقالب های  سالو فضای گفتماني  ها ارزشدر اينجا شاهد رجعتي به  هستند.

يک ارجاعي ويژه و  اما اين؛ گیری نظام جمهوری اسالمي هستیم اول شكل ةاسالمي و ده

های  ندارد. در فضای گفتماني فیلموجود  ای فرد است و اساساً همساني خاص و منحصربه

گر بازسازی دوران دفاع مقدس، اسارت، سبک زندگي روحانیت و نقد  يادشده نظاره

شده در اين  های بازنمايي داری هستیم. دين ابزاریرسمي  ةدولتي و متظاهران داری دين

 ائری است.های متعارف عبادی، فقهي، توسلي و باواسطه و ضمناً شع داری گفتمان دين

های ديني  يک سنخ نیستند. يک دسته از سوژهاز ديني مولود اين گفتمان لزوماً  ةسوژ

كنند. اين  جبهه را پیدا مي مپن پرولتاريا هستند كه امكان حضور در جنگافرادی لُ

ديني ديگر  ةحضور در خط مقدم و وساطت و ارشادات يک سوژ ةواسط های ديني به سوژه

)ره( از شهدا و مبارزان  ينیخم امامشوند.  مي «آدم»راه  اهلي و سربه ،ر روحانييعني كاراكت

ره  شبه يک هااين»گويد:  و مي برد مي نامواقعي  یروشني از عرفا های نمونه عنوان بهراه خدا 
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آنچه عرفا و شاعران عارف در طول سالیان متمادی در پي  ةبه هم يكسرهرفتند و  صدساله

با اعمال  هاآنرا از شعار به عمل تبديل كردند.  ...لقاءاهللستند، دست يافتند و عشق به آن ه

در حقیقت «. 0خود را به اثبات رساندند طلبي شهادتدفاع از اسالم،  های جبههخود در 

رزمندگان نیز ديگر  ،سازی دارد. بر اساس بازنمايي گفتمان بازگشت جنگ قابلیت انسان

اند و حتي  ها بر اساس میل به زندگي به میدان نبرد رو آوردهنیستند. آن يک سنخ اعالی ناب

ای ناب و متمايز در بازنمايي  اند. اين لحظه جهاني دل به دريای نبرد زده برای سوداهای اين

اگر در گفتمان  ،ديگر  عبارت به .های ديني ناظر به آن فضا است های نبرد و سوژه جبهه

ذات زندگي بود و زندگي  ،يک تكلیف شرعي مثابه بهع مقدس جنگ انقالب اسالمي و دفا

جنگ در  ةگفتمان بازگشت میل به زندگي و تلذذ در ساي در ،جز آن مفهومي ديگر نداشت

 توان ميای را  (. چنین بازنمايي2 ها اخراجي و ها اخراجياست ) گیری وتقُحال رشد و 

ديگر در بازسازی فضای  ةر و تفسیر كرد. نكتهای نبرد تعبی زُدايي از جبهه نوعي تقدس

گرايي است. در حقیقت اگر در گفتمان دفاع  گرايي با ملي گفتماني دفاع مقدس پیوند اسالم

در فضای استعاری گفتمان بازگشت شاهد  ،مقدس و انقالب اسالمي دال ملیت غايب بود

وخاک و وطن  لقي تام به آبهای ديني نیز تع حضور محسوس و بارز اين دال هستیم. سوژه

های ديني  دوم از سوژه ةكنند. دست فشاني نمي خاطر حفظ دين جان دارند و صرفاً به و دين 

اند )مادران شهید(. در اينجا نیز  مادراني هستند كه فرزندانشان را تقديم وطن و انقالب كرده

های ديني  ين سوژهايثارگری، جانباز بودن هستیم. ا و ارزش شاهد بازگشت دال شهادت

گرايي و مصلحت  استقامت و ايستادگي هستند كه ارزش و دال جمعهستة مصداق بارز و 

ها نشاني از فرديت و نفع شخصي ديده  زند. در اين سوژه جمعي در وجودشان موج مي

بارز آن است كه در سینمای ديني پس از انقالب اسالمي تنها در سه فیلم  ةشود. نكت نمي

                                                      
 466و  033، شماره ييرامون عرفان امام خمين، پجهاد عارفانه (،0000. مجله اميد انقالب ) 0
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شده است كه دو نمونه از آن در   ديني به لحاظ جنسیتي از زنان برگزيده ةن و سوژقهرما

استنباط كرد كه  توان مي ،(. درواقع143اند )بوسیدن روی ماه و شیار  گرفته اين گفتمان قرار

های فمینیستي در فضای كالن اجتماعي و فرهنگي جامعه، در متون  با تقويت گفتمان

محوری  ةمثابه كاراكتر اصلي و سوژ هايي از حضور زن به رگهم شاهد توانی ميسینمايي نیز 

زن در نوعي  يكلطور باشیم. از ياد نبريم كه در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس به

 غیاب ساختاری بود.

و ديگر در گفتمان بازگشت كاراكتر روحاني است. اين كاراكتر  ةشد ديني بازنمايي ةسوژ

ها باهم  ، فرشته2های يک و دو، طال و مس، رسوايي  ديني در پنج فیلم اخراجي ةسوژ

شده در اين متون  ساز به لحاظ روايي دارد. روحاني بازنمايي آيند، موجوديتي سرنوشت مي

ای است اخالقي كه خلق ديني در اسالم را ناشي از دو عنصر محبت و تكلیف  سوژه

اش از نوع  داری برخورد و متساهل است كه دين خواه، خوشای خیر . او سوژهداند مي

 وعبادی، شعائری، توسلي و باواسطه و كمتر تفقهي است. روحاني صاحب كرامات است 

های الت  انديشد و از همین رهگذر سوژه های دين مي اهل مدارا و مروت. او به جاذبه

صراط مستقیم دين به و  كند يمها( و بدنام )رسوايي( را نیز اهلي  شهری )اخراجي پايین

های اجتماعي و فسادهای  نگران آسیب ديني دل ةدهد. همچنین اين سوژ جهت مي

. در گفتمان كند ميگسترش در جامعه است و نسبت به آن احساس وظیفه و تكلیف  بهرو

ها و انحرافات اجتماعي است. جامعه از اين  بازگشت يكي از مقوالت مفهومي آسیب

شده است كه شخصیت  هايي ايجاد سیب خورده است و در آرايش جامعه تفاوتوضعیت آ

و نه  داند مي. او راه را در اصالح و ارشاد هاستآنوفصل  روحاني درصدد تالش جهت حل

ديني روحاني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس(.  ةتنبیه و مجازات )برخالف سوژ

از منظر سلوک و سبک زندگي فردی است.  در گفتمان بازگشت بازنمايي روحانیت
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بخشد. در حقیقت سبک  زندگي مادی است و به آن هويت و جهت مي پوش تن ،معنويت

، كه آكنده از فضای توكل شود ميچونان يک الگوی برتر معرفي و بازنمايي  آنانزندگي 

داری مردمي  داری اين سنخ دين دين زيستي و حضور در جامعه است. ساده ،تدين

)طال و  داند معاشرتي( است كه كسب رضای خدا را در گرو همدلي و همیاری مردم مي)

آنچه در اين سبک زندگي اهمیت دارد . (2، رسوايي و رسوايي آيند ها با هم مي مس، فرشته

ديني روحاني برای تأمین  ةای كه سوژ گونه محور و ديني است به پیوند ايدئولوژی زندگي

آفريني كند و اين كردار را نوعي جهاد  در فیلم سینمايي نقش شود ميمعاش حاضر 

مآب(،  داران دولتي )بوروكرات . ديگری در اين گفتمان، دينكند مياهلل تفسیر  سبیل في

 ةمسئوالن شهری، قضايي، بازاری متظاهر و اهل نفاق و ريايي است كه از دين صرفاً پوست

داران و افراد جامعه  دين درمقايسه بادافعه انه و پرسختگیر ةاند و روي فقهي آن را برگرفته

هويدا است. در اين فیلم  2دارند. نمود اين كد مفهومي در فیلم كتاب قانون و رسوايي 

نژاد يک مدير دولتي است كه رحمان توانا را در تربیت و تمشیت همسر  شخصیت هرسي

يعني از ؛ دارد 1داری ابزاری دين ،گفتمان ظاهرالصالح در اين ةسوژ گذارد. فشار مي  تحت

(. 2برد )رسوايي و رسوايي  تدين به منظور رسیدن به مقاصد اجتماعي و اقتصادی بهره مي

های  در بین سوژه كه گفت تحلیل متون مذكور در گفتمان بازگشت نشان داد توان مي

 يهاي است و سوژهمند  سیاسي نظام جمهوری اسالمي تنها كاراكتر روحاني است كه فضیلت

های اخالقي شده و از تدين  همگي دچار مفسده بانفوذنظیر شهردار و قاضي و بازاری 

گر  تسهیل ةيک واسط صرفاً اند. در گفتمان بازگشت روحاني ها فاصله گرفته حقیقي فرسنگ

 ةامعج ،تواند با تبشیر و تنذير اخالقي ديني است كه مي ةو اسو بلكه قهرمان روايت ،نیست

بیاورد و متحد سازد  گرد همزده و سرشار از اختالف و تفرقه را حول عمود دين  بحران

                                                      
 ( است.0000. مفهوم متعلق به خسروخاور )0
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زبان بصری فیلم نیز از تمهیدهای مختلفي برای بازنمايي بصری آنان در  (.2)رسوايي 

تصويربرداری از سوژه  ،برد. برای نمونه راستای ايدئولوژی گفتمان سینمای ديني استفاده مي

سمت  يابد و بیشتر به و هرچه مراتب ديني سوژه ارتقا مي شود ميتوسط آغاز از نمای م

صورت  )نمای نزديک( يا بهشود  ميدارد دوربین نیز بیشتر به او نزديک  اصالح قدم برمي

 .كند ميتراز او را در قاب تصوير جايابي  هم

 ابعاد گفتمان سینمای ديني -2جدول 

 قدسگفتمان: انقالب و دفاع م

 بان و مهاجر سوی ساحل، پرستار شب، ديده سو، استعاذه، بلمي به توبه نصوح، دو چشم بي گفتمان( ةمتون )نمايند

مطلوب  ةسوژ

 يا دلخواه

 (ن)سخنگويا

ديگری 

گفتماني 

 ة)سوژ

 مطرود(

 داری دين

 مطلوب
 رخداد

بافت 

 موقعیتي
 گفتماني و مضامین فضا بافت نهادی

 قدسي انقالبي

 ةسوژ

طاغوتي، 

ب، ضدانقال

 منافق و بعثي

 داری دين

، 1عبادی

فقهي، 

شعائری، 

توسلي، 

باواسطه، 

ايدئولوژيک، 

 مقلدانه

 ،آگاهي مرگ

 ،هجرت

 ،دفاع مقدس

 وقوع معجزه

 ةشهر و محل

 سنتي

خانواده، 

تعلیم و 

تربیت 

)مدرسه(، 

سازمان 

نهادی دين 

)مسجد(، 

محافل 

مذهبي، 

اسالم، عبوديت،  تعهد،

تدين، تشرع، مذهب، 

تكلیف، باور، امت، 

جهاد، استغفار، توبه، 

شهادت، ايثار، رشادت، 

تقديرگرايي، 

سلحشوری، دفاع حق 

 به علیه باطل، امر

 معروف و نهي از منكر، 

                                                      
داري يا بيشتر به سوژه، مؤکد بودن يک  ( است. معيار براي انتساب يک نوع دين0030زند ) پور و شجاعي حسن ةشناسي، مطالع .مبناي اين نوع0

هاي واجب ديني همچون نماز و روزه  داري کساني است که به عبادت دين داري عبادي، ديني است. دين ةداري )بارز بودن( در سوژ نوع يا وجه دين
داري مناسکي مبتني بر تمايل و  خورد. دين لطمه مي شان داري دينکه اگر نمازشان قضا شود به  طوري به ؛پايبندي ويژه و تام و تمامي دارند

داري فقهي مربوط به  دينعت، حضور در هيئات، تکايا، مساجد است. اي خاص براي شرکت در مراسم و مناسک جمعي ديني مانند نماز جما عالقه
ي است که افراد فقاهتکساني است که معتقدند قطعاً بايد در فروع و احکام دين از مرجع تقليد، تبعيت و پيروي کرد. چون مرجع صاحب علم و 

براي شفا يافتن، شفاعت و رفع نيازها به ايشان چهارده معصوم،  ةائمداري توسلي، تديّن کساني است که همواره به  . ديناند بهره يب آنعادي از 
بودن و  خالقي، خوبايي، رعايت اصول گو راستداري يعني  ، تديّن کساني است که معتقدند که دينگرا اخالقداري  . دينشوند يممتوسل 

 تدين فرد و ارتقاي مراتب وجودي مذهبي شخص است. ديني در هاي نقش واسطه اي مبتني بر داري داري باواسطه دين دين دستگيري از مستمندان.
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سازمان ديني 

 سیاسي

 

فرهنگ عاشورايي، امت، 

پیوند ديانت و سیاست، 

سازی  فوريت پیاده

شريعت، سودای 

شهری،  آرمان

، دين گرايي جمع

، قرائت شده نهادينه

 رسمي از دين

 گفتمان بازگشت

آيند، بوسیدن  ها باهم مي ، طال و مس، فرشته2، رسوايي و رسوايي 2ها  ها و اخراجي اخراجي گفتمان(: ةمتون )نمايند

 ، كتاب قانون143 اریشروی ماه، 

مطلوب  ةسوژ

 يا دلخواه

 )سخنگويان(

ديگری 

گفتماني 

 ة)سوژ

 مطرود(

 داری دين

 مطلوب
 رخداد

بافت 

 موقعیتي
 گفتماني و مضامین فضا بافت نهادی

مؤمن مُصلح 

 مُكلّف

منافق، مديران 

دولتي متشرع 

و رياكار، 

دار  دين

متعصب 

مقدس   خشكه

 داری دينبا 

 ابزاری

 داری دين

عبادی، فقهي، 

شعائری، 

توسلي، 

باواسطه، 

معاشرتي 

)مردمي(، 

 محققانه

مفقوداالثر 

، شدن فرزند

 ،شهادت

وقوع زلزله، 

بیماری 

العالج صعب

، دشواری 

 معاش تأمین

شهر تهران، 

های  محله

، شهر پايین

خط مقدم، 

 گاه اسارت

 ،خانواده

تعلیم و 

تربیت 

 ة)حوز

 ،علمیه(

 ،بازار

سازمان 

نهادی دين 

 )مسجد(

سازمان 

سیاسي، 

 قضايي

عبوديت، صبر، تحمل، 

خودگذشتگي، روزی از

هلل، ا لیسب يفحالل، جهاد 

فرهنگ عاشورايي، 

شهادت، ايثار، مقاومت، 

، رأفت كرامت گرايي، ملي

های  اسالمي، آسیب

اجتماعي، محبت، عشق، 

های  ی، روشگر یاري

تربیت ديني ايجابي، زن 

مثابه قهرمان ديني، نقد  به

مسلمانان،  داری دين

مثابه تیپ ديني  روحاني به

 مطلوب اجتماعي
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 گيری بندی و نتيجه جمع

های سیاسي، جنگ  منازعات سیاسي بین گروه ،ای ع انقالب اسالمي و پس از دورهبا وقو

مرزبندی سیاسي و شفاف شدن  ةحادث شد. سپس دور اشغال سفارت آمريكا و تحمیلي

 ةرسید. ده ها و تثبیت خط امام و تثبیت جمهوری اسالمي فرا مواضع بین انقالبیون و لیبرال

مدار مبتني بر انقالب اسالمي و جنگ  انقالبي و گفتمان ارزش تثبیت حاكمیت ةشصت، ده

تحمیلي )دفاع مقدس( است. انقالب اسالمي مختصات سیاسي و فرهنگي و اقتصادی خود 

كه  كند ميدهد و حمايت  رواج مي ،طلبد سینمايي را مي ،انقالب اين را به همراه داشت.

ما در اين عصر سینمايي است متعهد و هايش باشد )سینمای آرماني(. سین منطبق با آرمان

ناظر به تحول ساخت سیاسي و  ها آرمانهای انقالب اسالمي. اين  سرسپرده به آرمان

سیاسي داخلي و مبارزه با استكبار جهاني و ايادی آن در شرق  ةسرنگوني طاغوت در حوز

 دموكراسي ربراب اسالمي در جمهوری مقابل طاغوت، در خداوند رسمي ، ايدئولوژیو غرب

مستكبرين،  مقابل در مستضعفین غربي، داری سرمايه در مقابل اسالمي طلبي عدالت غربي،

 در گرايي تجمالتي، اسالم زندگي مقابل در ساده زندگي نشینان، كاخ مقابل در نشینان كوخ

 رزمندگان دنیاگرايي، مقابل در گرايي آخرت يزيدی، مقابل در حسیني زدگي، غرب مقابل

 است. شیطاني ةانديش در مقابل ديني ةانديش و سپاه كفر مقابل در اسالم

فرماست  شصت بر سینمای ايران حكم ةسینمای ديني آنچه تقريباً تا پايان ده ةدر حوز

هايي از  ها گويي رونوشت داللت بر نوعي فرهنگ يكدست و منسجم و يكپارچه دارد. فیلم

سینمای  ةتاريخي فرهنگي در حوز ةكه بر اين دور را . گفتمانياند نابيک واقعیت تاريخي 

كه   گفتماندر اين  ايم. نام نهاده« گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس»ديني حاكم است 

 ،كند ميو نظم گفتماني پیدا  شود مي بندی صورتذيل كالن گفتمان جمهوری اسالمي 

ديني در اينجا در ديالوگي  ةدارند. سوژرا در خود  داری دينها همگي میزاني از  سوژه
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انقالبي است و در  ،شده(. نهاد ديني هم دار نهادمند يا نهادينه پیوسته با نهاد ديني است )دين

بندی ايمان و رذالت بازنمايي  در گفتمان مذكور قطب خیر و شر در قامت مفصل اقتدار.

و متحد است و وحدت كلمه در جامعه منسجم  .1و تكلیف بر نتیجه ارجحیت دارد شود مي

 فرماست. آن حكم

ديني همگي مؤمناني متعهد و انقالبي هستند كه يا در شهرها  ةقهرمان در كسوت سوژ

های انقالب اسالمي را حراست و  آرمان ،سودای دين و عمل انقالبي دارند يا در خط مقدم

ماعي يكدست و يكپارچه و متحد شده در اين گفتمان اجت بازنمايي ةجامع كنند. پاسداری مي

گفتمان  ديني ةدارد. سوژوجود باكي ويژه  نوعي تهور و بي در بین آحاد آن، است كه

میل به  كهآناست. اين سوژه بیش از « قدسي انقالبي» ةسوژ انقالب اسالمي و دفاع مقدس،

گفتمان انقالب تعالي دارد. در  حق ةآرمان شهادت و عروج به مرتب ،زندگي داشته باشد

ي و امت اسالمي دوست جامعهگرايي،  اسالمي و دفاع مقدس مقاومت، فداكاری، آرمان

ديني در اين گفتمان در برابر نعمت الهي زهد پیشه  ةسوژ ،رو همینمحوريت دارند. از

از رحمت  گاه چیه؛ آنان است ها و شدائد روزگار صبور و شاكر كند و در برابر سختي مي

. مصائب برای اين اند معترفشوند و به تقدير و حكمت الهي معتقد و  س نميالهي مأيو

 روح است. انساني كه خود را مخلوق خدا و آفرينش را امری هدفمند ةسازند ،سنخ سوژه

و زندگي كند  فرض ميخود را موجودی جاودانه  داند ميسوی خدا  بهعزيمت و مرگ را 

. بر اساس اين تفكر داند ميرسیدن به سرای ابدی  ةبلكه مقدم ،يمادی را نه هدف اصل

 ها نزديكي به خدا و يا دور شدن از اوست. معیار سود و زيان انسان

                                                      
  يکما در جنگ براي  .جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد ،جنگ ما»کند  بيان مي( 004: 0013خميني ) . امام 0

 «.ايم و نتيجه فرع آن بوده است ايم که ما براي اداي تکليف جنگيده فراموش کردههم نادم و پشيمان از عملکرد خود نيستيم. راستي مگر  لحظه
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گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس با سوژگي سیاسي و انقالبي  سوژگي ديني در

با در اينجا  ،ديگر  بیان  بهاند.  تنیده ديانت و سیاست درهم ةخورده است و عرص گره

هستیم. در اين جامعه و ساخت سیاسي ساخت و مواجه ها  سوژه ايدئولوژيک داری دين

و  اند پراهمیت. مناسک شود مياسالمي  ،مدرن های ارزشسازی شريعت فوريت دارد،  پیاده

ای قدسي ه سوژه داری دينهای مدرنیته اصالت دارند.  آموزه در مقايسه باتعالیم اسالم 

های عبادی، فقهي، شعائری، توسلي و باواسطه است و دين در فضای  داری انقالبي دين

 اجتماعي جلوه و نمود بیروني خاصي دارد.

رون یبلكه ب ،نیستند داران دين ةديگری در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس از جامع

جامانده از  بعثي، افراد وابسته يا به اند. آنان شامل سیاسیون چپ و منافق، دشمن از اين حلقه

شوند و جامعه از لوث  معدومدوران پهلوی )طاغوتي( يا غافالن دنیادوستي هستند كه بايد 

اسالمي ندارند و ناگزير از گريز و رانده  ةهیچ جايي در جامع ديگریآنان پاک شود. وجود 

اهلل  كاری، سلوک مؤمنانه، فنای في. در عصری كه شهامت، شهادت، ايثار، فداهستند شدن

و سوژگي جز با دروني كردن و شوند  ميمحوری گفتمان انقالب اسالمي محسوب  های دال

شود  محوجامعه  ةاقلیت ضدانقالب بايد از صحن ؛شود مذكور محقق نمي های دالتعلق به 

 باشد.های قدسي انقالبي  درخشش و تابش سوژه ةعرص ،تاريخ ةتا صفح

زن در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس غايب است و گفتمان شكل و صورتي 

ای مطیع و سازگار و راضي به عدل الهي  قدسي انقالبي سوژه ةسراسر مردانه دارد. سوژ

تمكین كرد. تمكین عاشقانه  آنالهي است كه بايد به  ةاست. هر آنچه پیش آيد خیر و اراد

ها موجود در زندگي روزمره يا جسماني و  وكاستي ديني كم ةسوژ و پاكبازانه است.

 رسیدن روز پاداش است. انتظار نصرت الهي و فرا پوشد چون چشم اجتماعي را چشم مي
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و  اند بسته دلاند. آنان به ساخت و رهبری سیاسي  و متدين مؤمنو  راه سربههمگي  ها سوژه

 اركان قدرت راسخ است. بهوابستگي امت 

سیاسي و دمیده شدن نوعي سرخوردگي سیاسي  ةكست گفتمان اصالحات در عرصش

آبادگران در  عنوانگرايان ارزشي تحت  هايي از اصول های گروه متوسط و پیروزی ةدر طبق

طلبان  اصالحانتخابات شوراهای اسالمي شهر و روستا و غفلت ساخت سیاسي و نیروهای 

شد كه  منجر گرا گفتماني ارزشي و انقالبي و عدالت برآمدنه بی ضعیف جامعه ها تودهاز 

. محور اين ندشد آن محسوب مي ةاش نمايند جمهور نهم و حامیان سیاسي و مردمي رئیس

های فرهنگ و جامعه نیز تسری يافته بود، عدالت و احیای  گفتمان سیاسي كه به عرصه

محور و  متوسط ةیاس با رويكرد طبقمستضعفان )در ق ،راستین انقالب اسالمي های ارزش

انقالبي و  ةامام و روحی ةفقیه، بازگشت به سیر ستیزی، واليت مدني(، غرب ةمبتني بر جامع

گرا و  اری كالن بود. برای اين گفتمان، نیروهای مدرنذگ یاستسدولت و  ةجهادی در حوز

طلبان، نیروهای  به غرب، اصالحمتوسط متمايل  ةبوروكراتیک سیاسي، روشنفكران، طبق

 شدند. ديگری محسوب مي ،اعتدال و سازندگي ةچپ سیاسي و جبه

تبلیغي و مورد ترويج و اشاعه اين گفتمان بیشتر ناشي از دال اسالمیت كالن  های ارزش

گونه كه برای دولت اصالحات بود(.  تا آزادی )آن استگفتمان جمهوری اسالمي 

های انقالب در سطح گفتمان سیاسي و  دوران شاهد احیای آرمانرو در اين  همین از

گفتمان »سینمای ديني نیز نام اين گفتمان را  ةفرهنگي هستیم. به همین دلیل در حوز

  نام نهاديم.« بازگشت

گفتمان سینمای ديني در اين  است.« مكلف صلحمؤمن مُ» ةگفتمان بازگشت مولد سوژ

  به. قهرماني كه كند ميعنوان يک ناجي و قهرمان برساخت  هشخصیت روحاني را ب ،دوره

چگونه زيستن )علم اخالق( را به  ةتكلف )با خلوص( همچون يک مبلغ ديني شیو از دور
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قدرت كالم و نفوذ  و تعهد به تكلیف دارد. او دهد الناس آموزش مي افراد جامعه و عوام

جای دستگیری مردم از نوع انتظامي و  تواند به و ميدارد روحي قدرتمندی بر بزهكاران 

 تهذيب ديني و مذهبي باشد. عامل امنیتي، همیار آنان جهت رفع مسائل و معضالتشان و

هايي مانند  گرايي و ارزش های ديني در اين گفتمان راضي و شاكرند و میل به جمع سوژه

 .كند ميايثار و ازخودگذشتگي در آنان غلیان 

، عبادی، فقهي، شعائری داری دينهای ديني از سنخ  سوژه داری دين ،تدر گفتمان بازگش

و  ها اند. جايي هم برای قرائت كل غايب های متجددانه به داری توسلي و عبادی است و دين

تفاسیر ديني مدرن وجود ندارد و حق سخنگويي و هدايت و ارشاد با روحانیت است. 

ز و فداكار و وارسته است كه تدينش وجه روحانیت در اين گفتمان يک روحانیت دلسو

های ديني در گفتمان انقالب اسالمي و دفاع  سوژه داری دينسیاسي ندارد )برخالف 

ديني است كه به زندگي  ای مداران است. روحاني سوژه مقدس( و حتي علیه سیاست

قب كالم و عوا در خصوصفارغ از دلواپسي  عنداللزومو  پردازد شخصي و تدبیر منزل مي

شده در گفتمان  روحانیت بازنمايي ،ديگر  بیان  پردازد. به سیاسیون مي ةنقدهايش به تخطئ

مردمي و  ةدر خدمت نهاد سیاست(، وجهباشد )بازگشت بیش از آنكه دولتي و سیاسي 

( 1مردمي )معاشرتي داری ديناين سنخ  داری دينگفت  توان ميمحبوب دارد. از اين منظر 

فقهي حتي  داری دين. داند ميكسب رضای خدا را در گرو همدلي و همیاری مردم است كه 

خشک  داری دينديگر آن  شود ميآن هنگام كه توسط ضابط ديني همچون روحاني ترويج 

اهل  روحاني بلكه ،گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس نیست ةگیران و غلیظ و سخت

 ب است.ارواداری و جذ

                                                      
 ( است.0000هوشنگي ) ة. اين مفهوم متعلق به مطالع0
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دوران جنگ و دفاع مقدس و انقالب اسالمي بازنمايي  های ارزششت در گفتمان بازگ

وقتي قهرمان  ،ديگر  بیان  ، همانند وضعیت پیشین نیست. بهبندی صورتاما اين  شود مي

حضور در جبهه با میل به زندگي و نیازها و مقاصد دنیوی  و شوند سینمای ديني زنان مي

گرايي  گرايي به اسالم ملي همچنین اع مقدس( ويي از گفتمان دفزدا تقدسخورد ) پیوند مي

بندی گفتماني تازه و حادثي  گفت با يک مفصل توان ميخورد  و پیوند ميشود  مي  افزوده

 .شود ميانقالبي و اسالمي محسوب  های ارزشنوعي جعل  رو هستیم كه به هروب

طوف به دفاع در گفتمان بازگشت سینمای ديني قسمي معبه لحاظ موضوعي و مضموني 

نخستین انقالب است و قسمي از آن  ةهای نبرد در ده مقدس و بازنمايي خط مقدم و جبهه

پردازد. در شكل و  جانبازی و مفقوداالثر شدن شهدا مي ةمسئل ،به پیامدهای جنگ تحمیلي

و مؤمنانه معرفي و  الگوعنوان يک سبک زندگي  شمايلي ديگر سبک زندگي روحانیت به

اجتماعي  انحرافاتها و مسائل و  با فزوني گرفتن آسیبو در قسمي ديگر  شود ميي بازنماي

 هستیم.مواجه 

از حیث زنانه، اگر در سینمای گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس با غیاب ساختاری 

قهرمان ديني  عنوان بهزن مواجه هستیم اما در گفتمان بازگشت با ظهور زنان سنتي متدين 

ديده است كه  مادری داغ ،ديني ةسوژ «بوسیدن روی ماه»در فیلم رويیم. برای نمونه  هروب

ديني مانند  ةنیز سوژ «143شیار »بخشد. در فیلم  ازخودگذشتگي و ايثار را ترجماني تازه مي

ايستادگي و مقاومت و  ةفیلم بوسیدن روی ماه زني است كه در نقش مادر اسو

يدئال، اها معرف زن آرماني،  مر و فرامین الهي است. اين سوژهبرداری در برابر اوا فرمان

مثابه قهرمان در  زن به ةبرساخت سوژ ،تأمل ای قابل . نكتهاند محجوب، نجیب و سعادتمند

اگرچه زنان  ،ديگر  بیان  شصت و غیاب ساختاری زن است. به ةفضای پس از ده

ی بوده و به لحاظ فرهنگي و شده در سینمای ديني در نوعي قلت عدد بازنمايي
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اما همگي محصول و  ،كنند پیدا مي يهای سنتي سوژگ شناختي نیز سراسر در نقش جامعه

های فمینیستي در ساخت اجتماعي و فرهنگي جامعه  مولود دوراني هستند كه گفتمان

های  وزهو بر اساس آم اند كرده تری پیدا زنان در جامعه حضور فعال و قدرت بیشتری گرفته

 .اند تهزده و مفروض داش  مدرنیستي و فمینیستي هويتي تازه برای خود رقم

داران  ديگر اين گفتمان با گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس نقد دين ةوجه ممیز

 ،اگر ديگری برای گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس ،ديگر  عبارت به؛ است

تند  ةاما در اين گفتمان سوي ،شدند ها محسوب مي ن و طاغوتيداران، ملحدان، كافرا يندغیر

گردد كه  برمي ظاهرالصالحمسلک و داران مسلمان زاهد ديني و دين ةنقد ديني به جامع

 داری دين اند تا باطن و مغز آن. و درگیر ظاهر ديندارند گرا از دين  فهمي قشری و جزم

كاركرد  و قاضي بي دولتيمدير ، مدار وانفسا سیاست آنان از نوع ابزاری است و در اين

 ةجامع برند. رنج مي و سوءمديريت هستند و بعضاً از فساد یكاركردكژاند يا دچار  شده

های انقالبي و اسالمي انحراف يافته  و از ارزش اختالف است و معاصر نیز دچار تفرقه

 است.

، آيات قرآن و احاديث و روايات ديني های سینمای ديني به لحاظ بینامتنیت در گفتمان

قابل اهمیت ديگر  ةنكت .آيد مي حساب بهيک ارجاع بینامتني )مصرح يا مضمر( اساسي 

 ؛شباهت گفتمان انقالب و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت از حیث بینامتنیت است

خمیني و  های ديني، زيارت عاشورا، كالم امام ها نوحه در هر دوی اين گفتمان كه طوری به

 د.نگرد شهدا بینامتني اساسي در كنار آيات قرآن و ابیات حافظ و سعدی محسوب مي

هايي  همچنین بین گفتمان انقالب اسالمي و دفاع مقدس و گفتمان بازگشت همپوشاني

تدين،  موجود است. مضامین مشترک در اين دو گفتمان سینمای ديني شامل اسالم، تشیّع،
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ای(، تقديرگرايي، همنوايي و رضايت به امر و حكمت  شناسنامههويت انتسابي ) تشرع،

 الهي است.

 منابع 

 ( 1311احمدی، ظهیر)، «سینما از منظر ديني و موعودگرايي؛ محتمل  ةشناسي رسان آسیب

 ةفصلنام، «موردی فیلم سینمايي طال و مس ةشدن ايران از مسیر سینما؛ مطالع در عرفي

 123-116ص  ، تابستان، ص13 ة، شمار، سال نهمآدينه عصر

 ةمقايس آمل، شهرستان در زنان داری دين انواع بررسی ،(1316) اسدی شیاده، مريم 

كارشناسي ارشد مطالعات  ةنام پايان ،مادرانشان داری دين با ۰۶ ةده دختران داری دين

  .دانشگاه علم و فرهنگفرهنگي، 

 ( 1336اسفندياری، امیر)، سينماگران نگاه از دينی سينمای ايران؛ دين سينما در ،

 ،تهران: شركت انتشارات سورة مهرپژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي

 مباني اجتماعي و اقتصادی تحول در گفتمان» ،(1312پناه، امیر ) رضاييو  ايزدی، رجب-

 ،معاصر سياسی جستارهای دوفصلنامة ،«های سیاسي مسلط در جمهوری اسالمي ايران

 .44 -44 ص ، زمستان، ص4 ةردو

 تحلیل گفتماني » ،(1313نژاد، امیرعلي )خوشخو و اصغرآهنگر، عباسعلي، سلطاني، علي

متحد اصولگرايي در  ةپايداری و جبه ةهای جبهگفتمان گرا به خردهانشقاق جريان اصول

اول، بهار و تابستان،  ة، سال ششم، شمارشناسیزبان هایپژوهش«. 1316انتخابات 

 .1 تا 11ص  ص

 ،نهمين بر تأکيد با گرا اصول تمانگف در عدالت مفهوم جايگاه ،(1334) حسن پورسفیر 

 و مديريت اقتصاد، دانشكدة ارشد، كارشناسي نامة پايان ،جمهوری رياست انتخابات دورة

 شیراز دانشگاه اجتماعي علوم

http://lib.usc.ac.ir/265?p_p_id=DigLib_SingleKeywordsSD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_DigLib_SingleKeywordsSD_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FviewCompleteOneRecord&_DigLib_SingleKeywordsSD_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_SingleKeywordsSD_diglibCode=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_serverNumber=0&_DigLib_SingleKeywordsSD_databaseId=0&_DigLib_SingleKeywordsSD_countResultSearch=&_DigLib_SingleKeywordsSD_numberPage=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_fromRecord=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_idBiblioRecord=51767&_DigLib_SingleKeywordsSD_docID=&_DigLib_SingleKeywordsSD_selectSearch=search1&_DigLib_SingleKeywordsSD_whichSearchInFederate=&_DigLib_SingleKeywordsSD_notSearch=True&_DigLib_SingleKeywordsSD_methodToCall=viewCompleteOneRecord
http://lib.usc.ac.ir/265?p_p_id=DigLib_SingleKeywordsSD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_DigLib_SingleKeywordsSD_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FviewCompleteOneRecord&_DigLib_SingleKeywordsSD_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_SingleKeywordsSD_diglibCode=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_serverNumber=0&_DigLib_SingleKeywordsSD_databaseId=0&_DigLib_SingleKeywordsSD_countResultSearch=&_DigLib_SingleKeywordsSD_numberPage=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_fromRecord=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_idBiblioRecord=51767&_DigLib_SingleKeywordsSD_docID=&_DigLib_SingleKeywordsSD_selectSearch=search1&_DigLib_SingleKeywordsSD_whichSearchInFederate=&_DigLib_SingleKeywordsSD_notSearch=True&_DigLib_SingleKeywordsSD_methodToCall=viewCompleteOneRecord
http://lib.usc.ac.ir/265?p_p_id=DigLib_SingleKeywordsSD&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_DigLib_SingleKeywordsSD_struts_action=%2Fext%2Fsearch%2FrelatedSearch&_DigLib_SingleKeywordsSD_textSearch=%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8D%D8%B4%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8D%D8%A7%D9%87%E2%80%8C+%D8%B9%E2%80%8D%D9%84%E2%80%8D%D9%85%E2%80%8C+%D9%88+%D9%81%E2%80%8D%D8%B1%D9%87%E2%80%8D%D9%86%E2%80%8D%DA%AF%E2%80%8C&_DigLib_SingleKeywordsSD_tagSearch=14&_DigLib_SingleKeywordsSD_diglib=localhost%3A8080&_DigLib_SingleKeywordsSD_diglibCode=1&_DigLib_SingleKeywordsSD_serverNumber=0&_DigLib_SingleKeywordsSD_databaseId=0&_DigLib_SingleKeywordsSD_notSearch=True
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 انتخابات رياست دورة بررسي نهمین ( »1334روزخوش، محمد ) و تاجیک، محمدرضا

)دانشگاه  انسانی علوم و ادبيات ةدانشکد ةلمج«. جمهوری ايران از منظر تحلیل گفتمان

 .16 -124ص  ، ص11 ة، شمار11، سال خوارزمی(

 نژاد در تحلیل گفتمان محمود احمدی» ،(1316فتاحي، سجاد ) و جهانگیری، جهانگیر

پنجم،  ة، دورايران اجتماعی مطالعات مجله«. انتخابات رياست جمهوری دور دهم

 .23 -44ص  ص، پايیز، 3 ةشمار

 داری جوانان شهر  شناسي دين گونه» ،(1313زند، علیرضا ) شجاعي و پور، آرش حسن

چهارم، زمستان،  ة، شمار11پیاپي  ة، شمارکاربردی شناسی جامعه ةفصلنام، «اصفهان

 .14 –31ص  ص

 نشر آثار مركز تنظیم و ، انتشارات 21، جلد خمينیامام ةصحيف، (1341اهلل ) خمیني، روح

 .امام خمیني

 اجتماعي و  ةدين، سرمايه اجتماعي و توسع» ،(1333گنجي، مهدی ) و كتابي، محمود

 .112 تا 111ص  ، ص2 ة، شماراصفهان دانشگاه پژوهشی ةمجل ،«فرهنگي

 ةگانتحلیل بازنمايي ايدئولوژی در سه» ،(1312فر، آيدا )حسیني و راودراد، اعظم 

 .114 -133 ص ص ،11 ، پیاپي1 ة، شمار3 ةدور ،فارسی-رسانه جهانی لهمج ،«هااخراجي

 ( 1314رز، ژيلیان) ،الدين  جمالسید ة، ترجمتصوير تحليل شناسی روش و روش

  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطاتتهران: ، زاده جهرمياكبر

 ةفصلنام، «تلويزيون در جنسیت سیاست» ،(1334) كاظمي، عباس و ي، محمدرضاي 

 .31 –113 ص ص ،3ة شمار، 1ة ، دورزنان پژوهش

 های  های قومي در سريال بازنمايي اقلیت» ،(1334) كاظمي، عباس و رضايي، محمد

 11-113ص  ص، 4 ةشمار ،، سال اولايران فرهنگی تحقيقات ةفصلنام، «تلويزيون
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 ( 1334زاهدی، تورج)، انتشارات بنیاد  تهران: ،ايران معناگرای سينمای به نگاهی

 سینمای فارابي

 ( 1313سجودی، فرزان)، سخنراني در پژوهشگاه علوم انساني و گفتمانی شناسی نشانه ،

 http://www.ihcs.ac.ir/fa/news/4141، خرداد 16مطالعات فرهنگي، 

 عاملیت انساني و گفتمان انقالب اسالمي: » ،(1316نظری، حسن ) و هرنگصديقي، ب

 «.31تا خرداد  41شناختي عاملیت انساني و تحوالت معنايي آن از خرداد تبیین جامعه

 .114 _141ص  ، ص12 ، شماره4 ة، دوراجتماعی پژوهش فصلنامة

 انقالب از پس سينمای تحليلی تاريخ سينما، حضور در ،(1344نژاد، احمد ) طالبي، 

 انتشارات بنیاد سینمای فارابي تهران:

 دين و رسانه برای دستیابي  ةكاوشي نظری در رابط( »1316) عبدالرسولالهدی، سید علم

 .11 تا 33ص  ، ص3 ة، شماررسانه و دين ةفصلنام ،«ديني ةبه رسان

 ( 1313فاتحي، محسن)، «بابايي تا سینمای ژانوسي: تحلیل اجتماعي  ناز سینمای خا

، سال رسانه ،، فرهنگجامعه ترويجیـ  علمی ةفصلنام، «اخیر صدسالسینمای ايران در 

 34 _112، صص سیزدهم، زمستان ةچهارم، شمار

 ( 1341فركالف، نورمن)، تهران: ،پیرانفطمه شايسته  ةترجم ،گفتمان انتقادی تحليل 

 .ها لعات و تحقیقات رسانهمركز مطا

 رجمةت، بصری طراحی دستور تصاوير، خوانش ،(1311) ونلیوون، تئو. و كرس، گونتر 

 نو انتشاران هنر ، تهرانسجاد كبگاني

 ( 1333كشاني، اصغر)، (0833-083۶) اسالمی انقالب پيروزی از پس دينی سينمای، 

 مركز اسناد انقالب اسالمي انتشارات تهران:

 چشمهنشر  تهران: پنجم، اپبهمن طاهری، چ ة، ترجمفيلم درك ،(1331ير، اَلن ) كیسبي. 

 ( 1344مطهری، مرتضي)، انتشارات صدرا تهران: . چاپ بیستم،نبوی ةسير در سيری. 
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 ( 1341معیدفر، سعید)، نور علم تهران: ،اجتماعي معاصر در ايران سائلمشناسي  جامعه. 

 ( 1316مقدمي، محمدتقي)، «معرفت«. و موف و نقد آنتحلیل گفتمان الكال ةنظري 

 .11 -124 ص دوم، بهار، ص ة، سال دوم، شماراجتماعی و فرهنگی

 اول،  ةم، شماريازده ة، دورفارابی ةفصلنام ،«رهبری سینما» ،(1336احسان، احمد )میر

 .21 -34ص  ، ص41مسلسل  ةشمار

  كید أثیر آن بر تنوع دينداری با تأايدئولوژی و دين و ت ةرابط ،(1333)میرسندسي، محمد

 .1331پايیز  بر ايران، متین،

 انتقادی های ديدگاه و رايج های انديشه: رسانه های نظريه (1334) محمدسید زاده، مهدی، 

 .مشهریه نشرتهران: 

 ،علمی ةفصلنام گفتمان، پنج در اسالمي جمهوری ،(1334) محمدجواد نوروزی

 31 -111 ص ص ،13 ةشمار چهارم، سال ،اسالمی انقالب مطالعات پژوهشیـ

 ةنامپايان ،اسالمی اخالق و سينما در جستاری ،(1331صالح )نوروزنژاد، محمد 

 دانشكده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر تهران.كارشناسي ارشد سینما، 

 4و  3 ةمتین، شمار ةفصلنام، ايدئولوژی، دين و انقالب ايران ،(1343)پي، امیر  نیک. 

 ( 1316همیلتون، ملكم)، انتشارات  تهران: محسن ثالثي، ةترجم، دين شناسی جامعه

 .ثالث

 شهر در شخصيت نظام ابعاد و داریدين انواع ةرابط بررسی(، 1331به )هوشنگي، طی 

 شناسي. كارشناسي ارشد، دانشگاه عالمه طباطبايي، گروه جامعه ةنام ، پايانقم
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