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 مسئله طرح و مقدمه
 ساخت شد سبب و کرد متحول را ایران ةجامع کالن و خرد های عرصه همة اسالمی انقالب

 جاری آن در اسالمی های ارزش که بیابد دینی ای هجامع تشکیل به بیشتری گرایش آن اجتماعی

 یا سیاسی ای پدیده نه را انقالب رخداد اسالمی، انقالب گفتمان (.1372 الهدی، علم و )باهنر است

 این و بود اسالمی های آرمان تحقق آن اصلی هدف که کرد می معرفی اسالمی بلکه ،سیاسی نیمه

 سیاسی اسالم گفتمان حقیقتدر .شد می محسوب سانیان ةجامع تعالی به نیل برای بزاریا انقالب

 بر اسالمی انقالب دانست. می عقیم انقالبی متعهد مؤمن ةسوژ تکوین و یساز آخرت بدون را دنیا

 آن رأس در که یافت یمختلف وجوه انقالب این داشت. تأکید جامعه اخالقی و معنوی بعد ةتوسع

 این» اند: کرده اشاره باره دراین خمینی امام رفت.گ می قرار اسالمی و فرهنگی و ایمانی اهداف

 در .(19 :6 ج ،1397 خمینی، امام) «بود اسالمی تمام بلکه ،نبود سیاسی نیمه یا سیاسی ،انقالب

 شرطی را انقالب اسالمی انقالب گذار بنیان انقالب، مذهبی ةکارویژ و اسالمی تعالیم به ناظر بحث

 به بشری ةجامع ایصال و مکتبی مقاصد به نیل برای ای وسیله و الهی های آرمان تحقق برای ضروری

 یاهداف که دانست می ها ارزش انقالب را ایران اسالمی انقالب ایشان کرد. می تلقی انسانی تعالی

 بشری سعادت و اخالقی معنویت برقراری و مذهبی های ارزش و ها آرمان حاکمیت یعنی ،تر متعالی

 بعدی اسالمی انقالب(. 63و  54: 19 ج ؛264 :14 ج ؛299 :13 ج ،1397 خمینی، امام) است داشته

 است. خاص یانسان تربیت و سازی انسان آن هدف که شود می محسوب فرهنگی

 مهم موضوعات از یکی است، شده بنیان شریعت و دینبراساس  سیاسی نظام که کشوری در

 ساخت در که هایی حوزه از یکی رو نای از است؛ دینی امر و دین ةمقول سینما، و فرهنگ هنر، در

 امام بود. سینما نهاد ،یافت استحاله آن نهادی ساخت و شد متحول سراسری و کل طور به فرهنگی

 این فسادآمیزشدن با اما ،دانست می فاخر هنری را آن بلکه ،نداشت ای معارضه نهاد این با خمینی

 و 1359 انقالب اساس براین (.44 :2412 ،3ج ،یسی)نف بود مخالف آن ةزانیست دین تولیدات و نهاد

 تکوین در اساسی نقش و آورد پدید ایران در را سینما از جدیدی ةگون ،آن پیامدهای و اولیه شرایط

 میان، این در (.15 همان،) داشت فرهنگ و فیلم صنعت چارچوب و اسالمی ملی هویت

 فیلم چراغ داشتن نگه روشن و سینما ادنه احیای برای سینمایی متصدیان و فرهنگی گذاران استیس

 انقالب دلخواه مضامین و ندکرد پیگیری سینمایی سازمان در را انقالب غایات و ها آرمان ،سینما و
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 به را مضامین دیگر و معادگرایی ن،امستضعف از حمایت مستکبران، با ستیز تعهد، تشرع، تدین، مانند

 .کردند عرضه و تولید سینما قاب در را صیخا دینی ةسوژ و دادند سوق سازی فیلم ةحوز

 بدان ادامه در که طور همان ایران سینمای ةحوز در آن به وابسته مفاهیم و دین ةمقول ةمطالع

 ةحوز جایگاه و اهمیت به مسئله این و است داشته وجود نیز این از پیش ،شود می اشاره

 گردد. بازمی حوزه این پژوهشگران اهتمام و ایران اجتماعی علوم میدان در دین شناسی جامعه

 روش نظر از دارد. قرابت سینمایی گفتمانی بازنمایی مطالعات با رویکرد حیث از مطالعه این

 رمزگان و عناصر تحلیل به شناسی نشانه روش هب که است نزدیک مطالعات از دسته آن به نیز

 که پردازد می موضوعاتی از فراتر ای مقوله به نیز موضوع حیث از .پرداختند دینی های فیلم

 اند. پرداخته دین سینمای های سیاست و شدن عرفی زندگی، سبک حول پیشین مطالعات

 دینی ةسوژ های گونه و دینی سینمای های گفتمان شناسایی خالل از ،مطالعه این در اساس براین

 دینی یسینما های گفتمان در دینی ةسوژ که دهیم می پاسخ پرسش این به انقالب از پس

 .است چگونه آن یدیندار نوع و ابعاد و  شده برساخت چگونه

 برساخت های مکانیسم فهم پی در گفتمانی و فرهنگی تحوالت به توجه با دیگر  عبارت  به

 از ما فهم هستیم. دینی سینمای های گفتمان ذیل نجارسازیهب اشکال و دینی سینمای در سوژه

 بود. خواهد برساختی و گفتمانی آن برساخت و سوژه ةرابط

 شوند نمی خلق قدرت مغناطیس و چندگانه های دایره از برون ها فیلم که داشت توجه باید

 زبان، ةدیچیپ درهم ةتود در و روایی و فنی رمزگان ةواسط به گفتمانی، برونداد ةمثاب به و

 قاعده این از نیز دینی و سینمایی های سوژه میان، این در .دنشو می حادث قدرت و ایدئولوژی

 بازتولید فیلم خالل از را خود نیز گفتمان و است گفتمانی یمحصول فیلم پس ؛نیستند مستثنا

 شود. می وارد حلول آن در و کند می

 مفهومی چارچوب
 و شناسی روش شناسی، معرفت شناسی، هستی به که است برساختی تفسیری همطالع این الگوی

 نشان گرایی برساخت رویکرد اساسی های یهفرض ت.اس ناظر خود ةویژ متنی تحلیل تکنیک

 اینکه جای به معانی ندارند. قرار ها انسان آگاهی از مستقل ای گونه به معنا و حقیقت ،دهد می
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 یا واسطه زبان تفسیری-برساختی سنت و ردیکرو در د.نشو می برساخته شوند، یافته و کشف

 رای خاص یمعان ییبازنما یها نظام ،درواقع ندارد. معناتنهایی  به زین تیواقع و ستین خنثی

-یبرساختالگوی  در (.24 :1309 زاده، ی)مهد کنند می برساخت یا سازند یم زبان کمک به

 شود. می ساختهبر بلکه ،شود نمی کشف معنا تفسیری،

 اینبراساس  شود. یم برساخته گفتمانکمک  به زین قتیحق هکبل معنا، تنها نه گفتمانی رهیافت در

 خیتار بطن در ها گفتمان از یکهر .آیند شمار می به  گفتمانی نیز گفتارها انسانر ب عالوه ظریه،ن

 از، آن ثرکمت و متعدد میمفاه و انسان رو ؛ از اینهستند خود خاص ییمعنا یفرهنگ نظام از برساخته

 افتهی نضج ها گفتمان نیا در هک هستند یثرکمت یاسیس -یاجتماع نظام از برساخته، سوژه جمله

-263 :1375، )بر دارد قرار گرایی برساخت کانون در قدرت مفهومباید توجه داشت که  است.

 گفتمانی رهیافت در شود. می برساخته قدرت و ایدئولوژی زبان، رهگذر از واقعیتدر اینجا  (.204

 هستند. گفتمان ساختبر سوژه،ة مثاب بهخود  هکبل نند،ک دیتول رای خاص یمعانتوانند  نمی افراد تنها نه

 و ورگنسنی) است انسان شدن سوژه یها وهیش و سوژه فوکو مباحث در یزکمر موضوع جهیدرنت

 ةدیپد بود معتقد فوکو(. 344-343: 1307 و،کفو؛ 24 :1309 زاده، یمهد؛ 20 و 35 :1371، پسیلی

 بنابراین ؛است تقدر محصول فهمیم، می را آن معاصر غربی ةجامع در که ای گونه به بودگی، سوژه

 تیفرد خود قبال در ها سوژه به هک است یقدرت محصول و یگفتمان برساختی، امری سوژگی

 با متناسب یگفتمان ةسوژنیز  اجتماعی-یاسیس گفتمان رییتغ. (1374 ،اکبرزاده و ی)فرقان بخشد یم

 ؛بود یشناس ستانبا دوران دردنبال کشف قواعد  به فوکو (.1371)آقابابایی، ندک یم دیتول را خود

 تبیین با، وی رهیافتی چنین در(. 16: 1371 ه،یری)بش سازد یبرم سوژهة مثاب به را انسان هک یقواعد

ة شیو قدرت ساختار چگونهکه  دهد می نشان سوژه بندی صورت در قدرت گفتمانی سازوکار

 پدید را سوژه از متفاوت های گونه و یبودگ سوژه اشکال و کند می تعریف را زیستن و بهنجاربودن

-بهنجارسازی فرایند را آن خود که دارد را چیزی آن ترسیم ةدغدغ فوکو، دیگر بیانی به د.ورآ می

 و فراگیر صورت به مدرن دوران در جامعه ةندیفزا سازی همگن و دهی سازمان سازی، عقالنی

 (.361-364: 1307 و،ک)فو نامد می سراسری

 و مصداق یدیندار و یلکی مفهوم نید است. یدیندار و دین مطالعه، این دیگر مهم مفهوم

 مشخص دینی چارچوب در دینی اهتمام و درگیری داشتن معنای بهنیز  یدیندار است. آن از یا جلوه



 296    اسالمی انقالب از پس دینی های سینمای گفتمان در دینی سوژة برساخت

 تأثیرگذار باشد فرد های کنش و گرایش نگرش،بر  که نحوی به فرد(دیدگاه  زشده ا َ پذیرفته )دین است

 حیث از سوژه یدیندار وضعیت منظور تشخیص به ،مطالعه این در همچنین (.36: 1304، زند )شجاعی

 یدیندار سنجش برای مدلی» ةمقال در (1304) زند شجاعی مدل ازآن،  نوع همچنین و پیامدها و ابعاد

 استفاده (1373، پور حسن و زند )شجاعی اصفهان شهر جوانان یدیندار شناسی گونه ةمطالع و «ایران در

 این .شد تحلیل و افتی انطباق مدل این با ها آن  یدیندار و شده بازنمایی ایه سوژه شد. همچنین

 یدیندار های مدل نقد با که اسالم( تعالیم بر مبتنی و )بومی منتخب یالگوی عنوان به ها مدل

 شود. بیان می ادامه در است اسالم شریعت و ها آموزه ةپای بر و شده حاصل غربی شناسان جامعه

 یدیندار سنجش مدل. 1 جدول
 وجودی ابعاد

 انسان
 ترکیبی وجوه

 دین
 دینداری های نشانه دینداری ابعاد دین ابعاد

 پیامدهای
 دینداری

 دینی معلومات داشتن معتقدبودن  یاعتقاد معرفتی ذهن
 بینش واجد

 الهی

 روان
 معنا اهل --- بودن مؤمن  یمانیا عاطفی-معرفتی

 عبادی عملی - عاطفی
 و فردی ردنک عبادت

 جمعی
 عابد عبادت

 تن
 متخلق --- کردن عمل اخالقی اخالقی ارادی

 شرعیات عملی
 تکالیف به بودن متشرع

 جمعی و فردی
 هویت ابراز دینی، ظاهر داشتن
 شعائری اهتمام داشتن دینی،

 متقی

 جمعی تکالیف دینی مشارکت دینی شعائر عبادات جمعی فردی عبادات
 تکالیف
 فردی

 دفاع و جهاد دینی تعلیمات دینی عزاداری مجالس جماعت نماز یومیه نمازهای
 و طهارت
 نظافت

 نمازهای
 مستحبی

 دینی سرور مجالس جمعه نماز
 اماکن تعمیر و ساخت

 مذهبی
 منکر از   نهی و معروف  امر به

 و ها خوردنی
 ها آشامیدنی

 اعیاد نماز واجب روزة
ابرازهای  و چراغانی

 دینی
 اماکن تعمیر و ساخت

 المنفعه عام
 زکات و خمس

 و لباس
 حجاب

 خانواده و نکاح خیریه و وقف شریفه مشاهد زیارت حج مستحبی روزة
 چشم آداب
 زبان و

 قرآن مجالس قرآن تالوت
 استشفا توسل،
 جویی، تبرک اشتشفاع،
 انداختن سفره

 تفقه تعامالت الحسنه قرض

 --- وصیت و ارث انفاقات --- دعا مجالس دعا
 --- ودفن کفن عام اطعام --- اعتکاف ذکر

 1304 زند، شجاعی: منبع
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 پژوهش روش
استفاده  مختلف سطوح در 1گفتمان تحلیل روش از ها پرسش به پاسخ برای ،مطالعه ایندر 

 در .د شدخواه استفاده فرکالف روش از )زبانی( متن تحلیل برای دیگر  بیان  به .شده است

 چگونه که است موضوع این دادن نشانپژوهشگر،  هدف گفتمانی و ختیشنا نشانه های تحلیل

 ،بازتولیدسوی  به چگونه فیلم یک و خورد یم گره ایدئولوژی و قدرت به فیلم و سینمایی زبان

 کند. می حرکت قدرت روابط و منافع و قدرت تجلی

  فرکالف نورمن منظر از گفتمان تحلیل سطوح
 در ایدئولوژیک یندهایافر به گفتمانی اعمال و زمانی های هپدید بررسی در انتقادی تحلیل

 و کند می توجه گفتمان در نابرابری و سلطه ایدئولوژی، قدرت، و زبان میان روابط گفتمان،

 قرار خود ةمطالع موضوع و هدف کنشگران ای زمینه دانش همراه به را غیرزبانی و زبانی عناصر

 شامل که کند می استفاده تحلیل برای بعدی سه مدلی از فرکالف(. 24: 1397 )فرکالف، دهد می

 و غایب عناصر، توصیف ةمرحل در متن تحلیل برای است. تبیین و تفسیر توصیف، ةمرحل سه

 در .شده است توجه متن )بافتار( 2پود و تار و آن ضمنی و صریح محتوای یعنی ،متن در حاضر

 اجتماعی هویت ،ماجرا به گفتمان نوع و هادین موقعیتی، بافت تشریح منظور به ،تفسیر ةمرحل

 کیدأت همراه هب تبیین همچنین است. شده پرداخته سخنگویی اقتدار و ها آن میان روابط فاعالن،

 بر بازتولیدی تأثیر چه ها گفتمان دهد می نشان راتیتأث و ها ایدئولوژی اجتماعی، عوامل رب

 شود. میمنجر  ساختارها آن تغییر یا حفظ به که تأثیراتی دارند؛ ساختارها

 و فرم حیث از که است انقالب از پس سینمایی های فیلم همة پژوهش نیا مطالعه مورد ةجامع

 ابتدای از (1304) زاهدی مستندات بر بنا .باشند داشته دینی موضع و مضمون موضوع، و محتوا

 .گرفته است قرار دینی مایسین ةحوز دردر سینمای ایران و  فیلم 154 هشتاد ةده اواسط تا انقالب

 انقالب از پس سینمای در که است سینمایی متون با مترادف دینی سینمای ة حاضر،مطالع در

 نمایش و اکران مجوز واند  شده تولید اسالمی جمهوری فرهنگی و رسمی چارچوب در اسالمی

                                                           
1. Discourse Analysis 
2. Texture 
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 در گیری نمونه است. فیلم ساختاری عناصر دینی، سینمای ذیل نمونه انتخاب معیار .دان داشته

 انتخاب بر مطالعه این هدفمند ةنمون انتخاب اشکال میان از است. 1هدفمند نوع از کیفی پژوهش

 و سینما و فیلم ةحوز نظران صاحب با مفصل مکاتبات بر مبتنی .بنا شده است تنوع حداکثر ةویش

 آن نمایش و تولید لسا که شد انتخاب گانه 44ای  نمونه تیدرنها ،ها فیلم داستان ةخالص ةمطالع

بررسی دقیق  تا شود می تالش کیفی اعتبار )حصول( حیث از .بوده است 1374-1361 زمانی ةباز

 همچنین .شود ارائه جزئی حاتیتوض مرحله هر در و مدنظر قرار بگیرد اتیجزئ رکذ با لمیف تیروا

 بر کیدأت و تمرکز جمله زا معیارهایی ،براین افزون باشد. خوانندهکنندة  توجیه باید متون ریتفاس

 و متن درونی انسجام ،کافی کارمد و هداشو ةئارا ،شده دهستفاا های تکنیک و تتوضیحا حضوو

 د.نشو می محسوب کیفی ةمطالع این اعتباریابی دیگر های روش مختلف طالعاتیا منابع نتایج مقایسه

 تولید سال تفکیک به مطالعه های نمونه .2 جدول

 فیلم نام
 سال

 یدتول
 فیلم نام

 سال

 تولید
 فیلم نام

 سال

 تولید
 فیلم نام

 سال

 تولید

 1309 قانون کتاب 1303 مجنون بید 1396 ای شیشه آژانس 1361 نصوح ةتوب

 چشم دو

 سو بی
 1396 خدا رنگ 1362

 خیلی ،دور خیلی

 نزدیک
 1309 2 ها اخراجی 1303

 1303 نان تکه یک 1396 پروانه یک تولد 1363 استعاذه
 چشمان با یزندگ

 بسته
1309 

 سوی به بلمی

 ساحل
 1307 مس و طال 1305 است نزدیک خدا 1397 تو آن از بهشت 1364

 1307 قند حبه کی 1305 دوشیزه مصائب 1397 باران 1366 شب پرستار

 1374 ماه روی بوسیدن 1306 ها گنجشک آواز 1397 ماه نورر زی 1369 بان دیده

 1371 رسوایی 1306 ها اخراجی 1304 آب روی ای خانه 1360 مهاجر

 1371 مهر سربه 1306 تنهایی شب هر 1304 نورا 1394 نیاز

 1372 143 شیار 1306 شب 1301 است روشن چراغی اینجا 1393 پری

 من با لیلی

 است
 1306 خدا برای استشهادی 1302 مارمولک 1394

 هم با ها فرشته

 آیند می
1372 

 های بچه

 آسمان
 1374 2 رسوایی 1309 شکسته دل 1302 قدمگاه 1395

                                                           
1. Purposeful Sampling 
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 پژوهش یها یافته
  مقدس دفاع و اسالمی انقالب گفتمان

 ،شعائری فقهی، عبادی، که است متعارف و عرفی ،رسمی یدیندار، دینی های سوژه یدیندار

 نمود آنان سیرت و صورت در دیندار های سوژه تدین .شود محسوب می باواسطه و توسلی

 را خود شرعی و فقهی مسائل و دارند مشارکت دینی اجتماع درها  هاین سوژ همچنین .دارد

 گفتمان در شود. می تلقی واجب ایشان براینیز  دینی مرجعیت به رجوع .کنند می رعایت دقیق

 گفتمان به تأسی و حسین امام ویژه به ،ائمه مانند دینی های واسطه و توسل با ها سوژه، مذکور

 توان می یادشده متون گفتمانی تحلیل با درمجموع جویند. می تقرب الهی قرب به عاشورا

 و دین و سیاسی رخدادی ةمثاب به ،انقالب میان مستحکم پیوندی مذکور گفتمان در کرد استنباط

 و شریعت شود، وارد می سیاسی ةعرص به دین که هنگامی دیگر، عبارت به است. برقرار مذهب

 ایدئولوژیک بنیان بهبا اتصال  نیز دینی ةسوژ نگامه آن. سیاسی( )اسالمیابد  می سیاسی وجه

 عین دیانت مقدس دفاع و اسالمی انقالب گفتمان در .شود مبدل می سیاسی ةسوژ بهخود، 

 انقالب خدمت در و سیاسی دینی ةسوژ و شود محسوب می دیانت عین سیاست و سیاست

 در و دارد بعد چند آن  یدیندار که است متشرع و دیندار نیز سیاسی ةسوژ است.

 )که خان لطفعلی نصوح، ةتوب فیلم در نمونه برای شود؛ می تعریف زمانه مسلط های چارچوب

 انقالبی( و دیندار های )سوژه صاحبانش به غصبی اموال و مظالم رد برای است( شده استحاله

 در شود. واریز امام صد حساب به مادی وجوه و ها پول خواهند می افراد این اما ،کند می رجوع

و در این  شود می محافظت شدت به دینی های ارزش از مقدس دفاع و اسالمی انقالب گفتمان

 یدیندار جامعه سایر افراد .است «ضالین» و ها دین بی با وجود دارد، تنازعیاگر  میان،

 ندارد. اسالمی امت اتاعتقاد و باورها در جایینیز  تردیدها و شبهات .دارند متحدالشکلی

 ن شهرگریزی و روستاگرایی گفتما

های رادیکال  های متظاهرانه، فقهی، سختگیرانه و قرائت در این فضای گفتمانی کمتر شاهد دینداری

های  دینداری و باورهای دینی سوژهة یبناز متون دینی هستیم. در روند رخدادهای فیلم نیز بر قوت، 

نیازی به استحاله و دگردیسی ندارند؛ زیرا واجد ها  شود. آن مثابة قهرمانان روایت افزوده می دینی، به

 مواجه بدیعی ایمان دینی راستین هستند، اما سیر روایت آنان را با رویدادهای دینی و متافیزیکی
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 مقدس دفاع و اسالمی انقالب گفتمان در دینی ةسوژ یدیندار ابعاد .3 جدول

 اثر نام

 دینی ةسوژ

 یان)سخنگو

 اقتدار گفتمان،

 (سخنگویی

 اداتعب

 شعائر

 دینی

 

 مشارکت

 دینی

 تکالیف

 جمعی فردی
 فردی جمعی

 نصوح ةتوب

 ،خان لطفعلی

 ،اصغر

 ،یحیی اوس

 مسجد روحانی

 

 عبادات

 یومیه، نماز

 تالوت

 ذکر قرآن،

 دعا و

 نماز

 جماعت
 دینی تعلیمات توسالت

 دفاع، و جهاد

 معروف  به امر

 از نهی و

 و ارث منکر،

 تشیع وصیت،

 ودفن نکف و

 و لباس

 حجاب،

 آداب

 و چشم

 زبان،

 ظاهر

 دینی

 نمایشی و توسلی شعائری، فقهی، عبادی، یدیندار :یدیندار نوع

 روحانی اصغر، یحیی، اوس (:کاتالیزور )قهرمان دینی های واسطه

 

 دینی ةسوژ تو آن از بهشت فیلم درکنند.  کند و آنان مراتب باالتری از سلوک دینی را طی می می

 ادغام طبیعی فضای آن در، روستا به بردن و با پناه گریزد می اجتماعی های سرخوردگی و شهر از

 کندذهن دینی ةسوژ است روشن چراغی اینجا فیلم در پردازد. می دینی سلوک به و شود می

 تابانده دلش بر غیب از نوری و بیند می دینی ةصادق های خواب ،دارد برعهده را زاده امام حراست

 راه که بیند می  در خواب را ائمه محلی( اجتماعی )از مطرود ةسوژ قدمگاه فیلم در شود. می

 نان تکه یک فیلم در .گشایند می را او پیشین زندگی معمای رمز و دهند می نشان وی به را صحیح

 با مواجهه در . همچنینگزیند برمی مقصود و معبود به رسیدن برای متفاوت مسیری دینی ةسوژ

 سر از را وجدآوری دینی ةتجرب و گزیند برمی را درست صراط و راه خود یها یدوراه

شمار  به انفسی یامر ایمانی فرازهای و دینی ةتجرب و است نادیدنی روح قلمرو گذراند. می

 دینی هجرتی یعنی مقصد؛ یک نه است )معنوی( سفر یک مانند ها سوژه این برای زندگی .آید می

 دینی ةحیرا و عطر از سرشار و روستایی فضای ،است نزدیک خدا لمفی در عرش. به فرش از

 برای استشهادی فیلم در .مهیا شده است آسمانی معبود به زمینی معشوق از سوژه بستر عروج
 دینی حاللیت آنجا در دینی ةسوژ کهاست  رازآلود فضایی غیرشهری و روستایی محیطنیز  خدا
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 از )پس کشد می پر آسمانی محبوب آستان به مینیز ةگمشد معشوق یافتن ضمن و گیرد می

  طلبی(. حاللیت و روستایی اجتماع در اش گذشته اعمال حسابرسی

 از سرشار شهر، مرکز از دور فضای این اما ،کند می کارگری باران فیلم در دینی ةسوژ

 زند. می موج آن در دینی ةسوژ دیگرخواهی و است دوستی نوع و خیرخواهی منش و روحیه

 یایه عرصه ،شود نمی مشاهده آن در مدرنیت از نشانی که شهر جنوب های محله ،نیاز فیلم در

 ،مذهبی و دینی های آموزه به تأسی با و گذرد می فردی نفع از دینی ةسوژ ها آن در که هستند

 بار دیگر نیز آسمان های بچه فیلم در کند. می دینی ترجمان را دوستی نوع و دیگرخواهی

 مندانه فضیلت فقری با شهر جنوب در که شوند می محسوب دینی های سوژه خردسال کودکان

 گرا دین فضای این و شندک می نفس دینی اتمسفری در و کنند می تحمل را زیآم عسرت زندگی

 کند. می تربیت و آورد می پدید را گرایی جمع در شده ذوب و دیگرخواه و خیرخواه های سوژه

 روستاگرایی و شهرگریزی گفتمان در دینی ةسوژ یدیندار ابعاد .4 جدول

 اثر نام

 دینی ةسوژ
 یان)سخنگو

 اقتدار گفتمان،
 (سخنگویی

 عبادات

 شعائر
 دینی
 

 مشارکت
 دینی

 تکالیف

 جمعی فردی

 فردی جمعی

 یک تولد
 پروانه

 ،دایی
 ،ماندنی

 ،رضا سید
 الدین شهاب سید

 نماز
 دعا یومیه،

 ذکر و

 مجالس
 قرآن

 لسمجا
 عزاداری
 دینی

 --- دینی تعالیم
 ظاهر
 دینی

 باواسطه شعائری، توسلی، عبادی یدیندار :یدیندار نوع
 دینی معلم دایی، (:کاتالیزور )قهرمان دینی های واسطه

 

است  خودآیین، مفروض ةسوژ خودمحورانه، درتف گفتمان در :خودمحورانه تفرد گفتمان

 های ساخت برابر در که (گشته گم کرده، عصیان هویت، بی گمراه، :تر جزئی سطحی )در

 مقوالتی از یکییابد.  می را خود ةگمشد فردیت و کند می علم قد سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

 تدین، ةحوز ،کشد می چالش به را آن فرم و محتوا و موجودیت خودمحور دجویرتف ةسوژ که
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 نحو به دینی ةسوژ است من با لیلی فیلم در است. دینی اعتقادات و باورها ی،دیندار

 هراس گریزد، می مقدس دفاع گفتمان از او است. یطلب زندگی و زیرگُ جنگ انگیزی شگفت

راز و  خدا بااش  های فردی و در خلوت زند می موج او در دنیوی حیات و زندگی به میل ،دارد

 سر بر برادرش و خانواده باو  دارد دانشجویی هویت پری فیلم در پری شخصیت کند. می نیاز

 باور نظام چون ؛است معنایی بی و پوچی حس دچار او .کند ستیزه می دینی سلوک و اعتقادات

 در دینی ةسوژ سرکشی و عصیان شاهد خدا رنگ فیلم در است. شده لغزان و سست اش دینی

 ةرادا برابر در سوژه که جایی است؛ دینی سینمای در نادر ای لحظه این هستیم. الهی ةاراد برابر

 تقدیر به رضا و وردآ یدرم لرزه به را متافیزیکی قدرت ةاریک ،کند می سرکشی انخدایگ

 دفاع و اسالمی انقالب گفتمان دین سینمای در الهی تقدیر به رضایت )برخالف دهد نمی

 شورش الهی خواست هیعل، خدا به باور با وجود دینی ةسوژ ،مجنون بید فیلم در مقدس(.

 این کند. می نعمت کفران بینایی از پس و کشد می چالش به را او کمتح. همچنین کند می

 و نکردن شکرگزاری در سوژه کفر است. دین( بدون معنای در )نه کافر ای سوژه سوژه،

 ةجامع یدیندار مسیحی دیندار ،دوشیزه مصائب فیلم در است. خالق برابر در فرازی گردن

 درصدد، شخصی ةخان در شیعی دینی مراسم یبرگزار کند و با تقبیح می نقد را اکثریت

 در را خود هویت مرفه ةطبق ةسوژ شکسته دل فیلم در است. خود فردی هویت از زدایی اسالم

 سخره و نقد به را حکومتی اسالمی ایدئولوژی و یابد می معتقد های سوژه یدیندار نقد

 شخصیتی و مدرن دگیزن سبک با است دختری معرف بسته چشمان با زندگی فیلم .گیرد  می

 سوژه اماکند،  می دار خدشه را سوژه فردیت که محلی سنتی اجتماع در خودمحور تفردجوی

 ةسوژ قند، حبه کی فیلم در دارد. برنمی قدرت با وگریز جنگ های بازی و مقاومت از دست نیز

 که است یغیرمؤمن مرفه فرد با ازدواج درصدد فامیل بزرگان خواست برخالف )پسند( فیلم

 در سرکش ةسوژ است(. غایب او کردارهای در یدیندار های )نشانه دارد مهاجرت سودای

 یگشتگ گم و فساد گرداب در وقتی ها آن است. گمشده )پرستی( دنیا سراب و معنا برهوت

 تا و یابند می نجات قرآن( حافظ پسر )روحانی، دینی های واسطه کمک به شوند، گرفتار می

 روند. ونمیفر ویل چاه انتهای

 



  8998 زمستان، 4، شمارة 8مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دورة    676

 خودمحورانه تفرد گفتمان در دینی ةسوژ یدیندار ابعاد. 5 جدول

 اثر نام

 دینی ةسوژ

 یان)سخنگو

 اقتدار گفتمان،

 (سخنگویی

 عبادات

 شعائر

 دینی
 

 مشارکت

 دینی

 تکالیف

 فردی جمعی جمعی فردی

 روی ای خانه

 آب

 خردسال کودک

 قرآن حافظ

 تالوت

 دعا قرآن،

 ذکر و

 --- --- استمداد ---

 ظاهر

 دینی،

 آداب

 و چشم

 زبان

 توسلی فقهی، عبادی، یدیندار :یدیندار نوع

 قرآن حافظ کودک (:کاتالیزور )قهرمان دینی های واسطه

 

  تکثرگرایی و تساهل گفتمان

 اما هستند، روحانی ،دینی های سوژه یا فیلم انقهرمان ماه نور زیر و مارمولک فیلم دو در

 با محسوس چرخشی روحانی این شناختی جامعه بخشی هویت ،سینمایی ازیپرد شخصیت

 که است فردی ها فیلم این هردوی در دینی ةسوژ دارد. مقدس دفاع و اسالمی انقالب گفتمان

 در اما ،دارد نزدیک پیوند جامعه باو  یستن سنتی او زندگی سبک ،دارد بودن امروزی به میل

 گفتمان این در مطلوب ةسوژ نیست. سلبی و خشن قهری، ةویش به جامعه ارشاد و اصالح پی

 شخصی دینی ةتجرب یک را یدیندار دینی، سوژه دارد. طمأنینه از آکنده روحی و لیّن قول

 ة)سوژ شده نقد روحانیت نهاد بار نخستین برای تکثرگرا و تساهل یدیندار گفتمان در داند. می

 و توسلی عبادی، وجه آن یدیندار که است ای سوژه دینی، ةسوژ این و است( ناقد یک دینی

رو  نیا از ؛است رواداری و گیری سهل به معتقد تشرع و فقهی حیث از اما ،دارد باواسطه

 دینی ةسوژ یابد. می بروز و ظهور گفتمان این در گرا اخالق و پاک قلب یدیندار گفت توان می

 توجه آن مغز به باید دین، ظاهر و ستهپو از بیش که است باور این بر دینی یپیشوای عنوان به

 دین به اجتماعی های گروه حداکثری جذب برای را زمینه دین، از مدرن و نو خوانشی با و کرد

 تکثر و تنوع گرایی تساهل و یدیندار گفتمان در شده برساخت اسالم بنابراین ؛آورد فراهم
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 لطف بندگانش به واست  بخشش سراسر نیز خداوند .است منعطف و رحمانی اسالمی دینی،

 و کند می نیاز و نذر خیابانی دختر سالمت برای رضا سید ماه نور رزی فیلم در نمونه برای ؛دارد

 به شبانه روحانی نیز مارمولک فیلم در دهد. می قرار تفقد مورد را پل زیر نشین حاشیه افراد

 خوانشی و مدرن تلقی که است ایدئولوژی این واجد مذکور گفتمان پردازد. می فقرا رسیدگی

 و مردم پیوند به تواند می تنها نه تفریطی یا افراطی مواضع از اجتناب و دین از روز به و معاصر

 است و مجرم و بزهکار های سوژه ةاستحال به قادر بلکه ،ببخشد قوت دین نهاد و روحانیت

 سازد. می «یاهل» هایی سوژه ایشان از و گرداند میباز دین نهاد کانون به را آنان

 تکثرگرایی و تساهل گفتمان در دینی ةسوژ یدیندار ابعاد .6 جدول

 اثر نام

 دینی ةسوژ
 یان)سخنگو

 اقتدار گفتمان،
 (سخنگویی

 عبادات
 شعائر
 دینی
 

 مشارکت
 دینی

 تکالیف

 جمعی فردی
 فردی جمعی

 ماه نور زیر

 حسن سید

 نماز
 یومیه،

 و دعا
 ذکر،

 تالوت
 قرآن

--- 

 سالت،تو
 استمداد،
 استشفا

 دینی، تعالیم
 کار انجام

 خیر

 تعامالت

 ظاهر
 دینی،
 و لباس

 حجاب،
 آداب
 و چشم
 زبان

 شعائری توسلی، عبادی، یدیندار :یدیندار نوع
 روحانی (:کاتالیزور )قهرمان دینی های واسطه

 مارمولک

 رضا
 فضلی
 و غالمعلی
 مجتبی

 مجاور آقای

 نماز
 و یومیه

 تالوت
 قرآن

 نماز
 جماعت

 مجالس
 سرور
 دینی،
 و چراغانی
 ابرازات
 دینی

 تعلیمات
 اطعام دینی،

 عام

 معروف امربه
 منکر از نهی و

 و لباس
 حجاب

 شعائری توسلی، فقهی، عبادی، یدیندار خودساخته، پاک، قلب یدیندار :یدیندار نوع
 زندان در وارسته روحانی (:کاتالیزور )قهرمان دینی های واسطه
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  شتبازگ گفتمان

 و توسلی فقهی، عبادی، متعارف های یدیندار گفتمان این در شده بازنمایی های یدیندار

 از دسته یک نیست. سنخ یک لزوماً گفتمان این مولود دینی ةسوژ است. شعائری و باواسطه

 این کنند. می پیدا را جنگ ةجبه در حضور امکان که هستند لمپن افرادی دینی، های سوژه

 یعنی ،دیگر دینی ةسوژ یک ارشادات و وساطت و مقدم خط در حضوردلیل   به دینی های سوژه

 بازگشت، گفتمان بازنماییبراساس  شوند(. می )آدم شوند می راه سربه و اهلی روحانی کاراکتر

 رو نبرد میدان به زندگی به میلبراساس  ها آن نیستند. ناب اعالی سنخ دیگر نیز رزمندگان

 و ناب ای لحظه این اند. زده نبرد دریای به دل جهانی این سوداهای برای حتی و اند آورده

 اگر دیگر  عبارت  به .فضاست آن به ناظر دینی های سوژه و نبرد های جبهه بازنمایی در متمایز

 و بود زندگی ذات شرعی تکلیف ةمثاب به جنگ مقدس دفاع و اسالمی انقالب گفتمان در

 ةسای در تلذذ و زندگی به میل بازگشت گفتمان در اما ،نداشت دیگر مفهومی آن جز زندگی

  (.2 یها اخراجی و 1ی ها )اخراجی است گیری قوت و رشد حال در جنگ

 اند زمینی بلکه ،نیستند آسمانی و ای اسطوره یهایهسوژ دیگر ،گفتمان این درنیز  ها رزمنده

 اخالقی. معایب و محاسن از ای آمیزه ،هستند معمولی اشخاصی آنان ناسوت. عالم درگیر و

 اند کرده انقالب و وطن تقدیم را فرزندانشان که هستند مادرانی دینی های سوژه از دوم ةدست

 این هستیم. جانبازبودن و ایثارگری شهادت، دال بازگشت شاهد نیز اینجا در شهید(. )مادران

 و گرایی معج دال و ارزش که هستند ایستادگی و استقامت بارز مصداق دینی های سوژه

 شخصی نفع و فردیت از نشانی ،ها سوژه این در زند. می موج وجودشان در جمعی مصلحت

 این است. روحانی کاراکتر بازگشت گفتمان در دیگر ةشد بازنمایی دینی ةسوژ شود. نمی دیده

 آیند، می هم با ها فرشته و 2 ییرسوا مس، و طال ،2 و 1 های اخراجی فیلم پنج در دینی ةسوژ

 است ای سوژه متون این در شده بازنمایی روحانی دارد. رواییاز نظر  ساز سرنوشت وجودیتیم

 ای سوژه او داند. می تکلیف و محبت عنصر دو از ناشی را اسالم در دینی خُلق که اخالقی

 نوع از اش یدیندار که است متساهل و گیر سهل برخورد، خوش گزیده، خلوت خیرخواه،

 است. تفقهی کمتر و باواسطه معاشرتی، لی،توس شعائری، عبادی،
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 بازگشت گفتمان در دینی ةسوژ یدیندار ابعاد .7 جدول

 اثر نام

 دینی ةسوژ
 یان)سخنگو

 اقتدار گفتمان،
 (سخنگویی

 عبادات
 شعائر
 دینی
 

 مشارکت
 دینی

 تکالیف

 فردی جمعی جمعی فردی

 2 رسوایی

 شریف
 شهردار

 قضایی مسئول
 یوسف حاج

 مازن
 دعا یومیه،

 ذکر و

--- 

 ابرازات
 دینی،

 توسالت

 تعلیمات
 دینی

 معروف امربه
 از نهی و

 منکر،
 ،اتییجزا

 تعامالت

 و لباس
 حجاب

 آداب و
 و چشم
 زبان

 ابزاری، فریبانه، عوام ظاهرگرایانه، یدیندار :یدیندار نوع
 معاشرتی شعائری، باواسطه، توسلی، فقهی، عبادی، یدیندار

 روحانی (:کاتالیزور )قهرمان نیدی های واسطه

 دینی ةسوژ برساخت سازوکارهای
  افالک تا خاک از استعال؛ مکانیسم

 دلخواه و پسندیده و مطلوب ها آن  یدیندار که شود می دینی های سوژه شامل مکانیسم این

 هژمونی چارچوب در و چندبعدی متعارف یدیندار است؛ اسالمی جمهوری رسمی گفتمان

 گفتمان و بازگشت گفتمان های سوژه برخی و انقالبی قدسی های سوژه یاردیند مسلط.

 از بیشتر ها سوژه این تدین یدیندار نوع از نظر است. دسته این از روستاگرایی و شهرگریزی

 که اندیندار این است. تجربی گاهی و باواسطه و توسلی شعائری، فقهی، عبادی، یدیندار سنخ

 های سوژه کنند. نمی ایجاد رسمی گفتمان برایای  مشغولی دل ،اند گرفته قرار الهی هدایت مسیر در

 سرعت را سیر این تنها گفتمانی مکانیسم و هستند صعودی سیری حال در اینجا در دینی

 روحانی، اسیر، ایثارگر، جانباز، شهید، رزمنده، شامل سوژه این شناسی تیپ از نظر بخشد. می

 و سالک و عارف زاهد، اللهی، حزب ن،امجاهد ن،متوکال ن،امطهر ،نیکوکاران ابرار، عابد، موحد،

 اسالم دین و خداوند موضع با محض اطاعت در سوژه این .است انقالبی متدین متشرع مؤمن

 در مندانه فضیلت نفسانی کیفیات است. سوژه دینی و اخالقی بلوغ تجلی اطاعت این .قرار دارد

 حُسن آنان است. شدهتبدیل  ملکه به ثبات و استمرار بسب به و شده راسخ ها سوژه این وجود
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 سخاوت، صبر، الهی، اوامر به عمل زهد، عبادت، در رغبت پرهیزکاری، تام نمود و دارند خلق

 در استعالبخشی مکانیسم هستند. تقوی و بودن برخورد خوش طیب، کالم ی،دامن پاک تواضع،

 آزمون شهادت، آزمون مقدم، خط و جبهه در رحضو با ها سوژه سنخ این بر مترتب دینی سینمای

 فقدان و ها گرفتاری و ها سختی برابر در استقامت و صبر العالج، صعب بیماری یک به ابتال و

 برای بخش استعال رخدادهای ترین مهم از یکی شود. می محقق مفقوداالثرشان( یا )شهادت فرزند

 مانند رزمنده دینی های سوژه است. سمقد دفاع و جبهه در حضور اینجا در دینی های سوژه

 را شهادت شربت شیدا، و واله و کنند می عزیمت مقدم خط به شهرها از عاشقانه راغب قهرمانانی

 در ،اند مانده  عقب مقدم خط از یا اند نشده شهادت فیض صاحب کهنیز  دسته آن .نوشند می

 نقص که آنان دارند. قرآن و ماسال راه در ایثارگری و شهادت آرزوی و برند می سر به حسرت

 دین گفت توان می شاکرند. و هستند جسمانی مشکل این پذیرای دل و  جان با نیز دارند جسمانی

 برای را انسان و کند توجیه را ها ناکامی کوشد میو  ها دشواری و ها عدالتی بی به است پاسخی

 به دین نظام نیز  فوق گفتمان و نیدی سینمای در .توانمند کند وضعیت آن با کنارآمدن و مواجهه

 در ایستادگی توانایی ها سوژه که طوری به؛ است بخشیده عمیقی درونی توانمندی ها سوژه این

 بر خداوند به اتکال و یمانا نیروی به اتکا باگاهی  و کنند می پیدا را ها فالکت و مشکالت برابر

 از خبری انتظار چشم ها دهه که نیز رانیماد دنظرم سینمایی متون در کنند. می غلبه مصائب آن

شمار  به ایستادگی و صبر ةاسو و استقامت و ازخودگذشتگی مظهر هستند،خود  مفقوداالثر فرزند

 ةسوژ گرداند. می شیرین را ها تلخی و کند می ایجاد مقاومت دینی ةسوژ در مذهبی ایمان .آیند می

 مصائب برابر در العملش عکس اگر و اردد معینی حساب جهان در چیزی هر داند می باایمان

 ینیب خوش و روحی بهجت آنان شود. می جبران خدا طرف از دیگر نحوی به ،باشد مطلوب

 از رپُ ِ دست با و دهد می الهی ابتال و عدالت و حکمت به تن سرمستانه دینی ةسوژ دارند. درونی

 و بندگی مراتب در و یابد یم قاارت عبودیتش آنگاه شود. می خارج تشرع و یدیندار سنجش ةورط

 و شهید یک به متدین مؤمن دیندار یک از و کند می صعود و عروج باالتری درجات به سلوک

 یابد. می تحول اهلل الی مهاجر

  الهوتی عالم به ناسوتی جهان از ،پاالیش مکانیسم

 نگفتما ةسوژ و خودمحور تفردجوی ةسوژ که است بلندمدت و تدریجی روندی پاالیش
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 او یها گرایش و مسیر و سوژه مذهبی و دینی سامان در تغییری و کند  می متحول را بازگشت

 و دارند سالمی و پاک فطرت که ستها سوژه از دسته آن شامل مکانیسم این آورد. می وجود به

 هدایت فطری، کششبراساس  سنخ این شدندیندار) است حاضر آنان در دینی باورهای

 دینی غفلت دچار اسبابی و دالیل بر بنا اما است( خاص یرخداد با مواجهه و دینی های واسطه

 شده ایجاد سستی ها آن اعتقادات برخی در و اند خودمحوری و منیت اسیر شده، مذهبی و

 بنابراین ؛نیست آن بهنجارساز ایدئولوژی و دینی سینمای گفتمان دلخواه وضعیت این است.

 اهتمام سوژه اصالح و ارشاد هدایت، برای و شوند می کار هب دست قدرت ایدئولوژیک های نظام

 های سوژه برای جبهه در حضور یا آگاهی مرگ اثر در پاالیش دهند. می نشان خود از ای ویژه

 «آدم» را اخالقی و دینی صالحیت بدون افراد جنگدارد؛ یعنی  بازگشت گفتمانمعنای  دینی

 مقدم خط و جبهه نورانی فضای و جنگ دهد. یم جهت مستقیم صراط به را ها آن و کند می

 ازنیز  ها سوژه کند. می مهیا خالص متدین های سوژه و دینی های واسطه با پیوند برای را زمینه

 در و شوند می هدایت صلحمُ دینی های سوژه با تعامل و مقدس( )دفاع حادثه یک رهگذر

 که است میل بی قهرمانی مانند ابتدا رد دینی ةسوژ کنند. می صعود الهوتی عالم تا موارد برخی

نیاز  قدرتمند کامل( دینی ةسوژ با مواجهه یا )حادثه بیرونی و درونی نیروی یک به تحول برای

 گاه و آید برمی )تخلیه( نفس ةتصفی و تهذیب فرایند درصدد دینی بیدارباش از پس و دارد

 در ،دارد زندگی به میل که نیز ههجب از گریزان ةسوژ زُداید. می نفسش از را ها رذیلت خرده

 گیرد می تصمیم ،شود می استحاله جنگ و جبهه غیرمادی های ارزش از مشحون موقعیت همین

 زندگی سبک و رویه تغییر به ناظر همچنین پاالیش شتابد. می جبهه به داوطلبانه آینده درو 

 در اما ،است شده زمین روی فساد به منجر که است مجرم( )حتی منحرفی نابهنجار ةسوژ

 و تصفیه برای ای زمینه هالکت، از پیش و نیست مسدود او برای راه دینی سینمای گفتمان

 دینی های شخصیت به ،شود مؤمن دین به ؛ به شرطی کهدارد وجوداو  برای پاالیش و اصالح

 با و بردارد گام دهد می نشان آنان که راهی در و ،باشد داشته اعتقاد دینی مرجع عنوان به

 این در رخدادها و دینی های واسطه بپردازد. اش گذشته و مافات جبران به توبه و خودشناسی

 از را سوژه که هستند متشرعی اندیندار ةزمر در آنان دارند. بدیل بی کارکردی مکانیسم

 )چونان دینی های واسطه این .کند می ترسیم برایش را رو پیش خطرناک اُفق و آگاه نقایصش
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 مسجد روحانی یا فرد ةخانواد اعضای توانند می ،کنند می بیدار را سوژه که کاتالیزور( قهرمانی

 یمسلمانان یدیندار روند اصالح بر پاالیشهمچنین  باشند. جنگ و جبهه رزمان هم یا محل

 است. نشسته دینی گری قشری و جهل تعصب، غبار ها آن  یدیندار بر که استناظر   شیعی

 و شده قائل تفکیک مسلمانان یدیندار و اسالمی یدیندار میان اینجا در یدین سینمای گفتمان

 ةمثاب به قرآن به رجوع به کرده است. همچنین نقد را ی مذکورها سوژه سنخ این بازنمایی با

 یدیندار از و شود پالوده ها آن  تشرع و یدیندار رهگذر این از تا خواند فرامی قانون کتاب

 فراهم مکش مکانیسم برای را زمینه معموالً تهذیب و پاالیش مکانیسم بگیرد. فاصله عوامانه

 اسالمی یدیندار یعنی جامعه مسلط دینی گفتمان خدمت دردرمجموع  پاالیش این د.کن می

 روایت فرجام و ابتدا در ها سوژه این زیرا ؛دارد را یزشدهتجو و چندگانه ابعاد که است شیعی

 برای مختلفی تمهیدهای از نیز فیلم بصری زبان .دارند قرار متفاوت موقعیت در فیلم گفتمان

 نمونه برای کند؛ می استفاده دینی سینمای گفتمان ایدئولوژی راستای در آنان بصری بازنمایی

 و یابد  می ارتقا آن دینی مراتب هرچه و شود می آغاز متوسط نمای از سوژه از تصویربرداری

 یا نزدیک( )نمای شود می نزدیک او به بیشتر نیز دوربین ،ددار برمی قدم اصالح سمت به بیشتر

 ؛دارد اهمیت اینجا در نیز نورپردازی کند. می جایابی تصویر قاب در را او تراز هم صورت به

 کند می حرکت گرایی جمع به ،دکش می دست خودمحورانه یها گرایش از سوژه وقتی مثال برای

 ةنقط ترین مرتفع در تنها نه ،دهد می انجام یگرید حق در ایثار دینی معارف بر مبتنی و

 شود. می تشدید نیز طبیعی نورپردازی بلکه گیرد، قرار می فیلم لوکیشن جغرافیایی

  مکش مکانیسم

 این است. مکش انقالب از پس دینی سینمای گفتمان در سوژه برساخت دیگر مکانیسم

 دلخواهی و مطلوب وضعیت در که رود می کار به سینمایی های سوژه از قسمی بارةدر سازوکار

 یا ،دارند آن  به خنثی موضع یا ،دارند ضدیت دین با یا آنان ندارند. قرار مذهبی و دینیاز نظر 

 و نوخواهی برای. همچنین اند گرفته فاصله تشرع و تدین از اکنون و اند بوده متدین این از  پیش

 ابراهیمی ادیان مذهبی های اقلیت نکهای یا کنند تالش می خود  دینی سامان سازی مدرن

 و محدود صورت به ها سوژه این ةهم به دینی سینمای گفتمان شوند. می محسوب (رمسلمانیغ)

 زیرا ؛دارد تام مشغولی دل و نگرانی آنان بارةدر اما ،دهد می بیان و اظهار فرصت ای شده تعریف
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 این توان می شناسی تیپاز نظر  مایند.پی می را تباهی( و سقوط به )رو نزولی سیر ها سوژه این

 اهل مفسد، گناهکار، طاغوتی، نار، اصحاب ظالم، فاسق، کافر ناسپاس، ةسوژ شامل را دسته

 این برای وضعیتی کند می تالش دینی سینمای گفتمان دانست. مجرم و مستکبر متظاهر، ریا،

 بحران و شناختی هستی راباضط ابتالئات، معضالت، انواع درگیر سوژه تا بزند رقم ها سوژه

 خداجویی و تدین در مسیر و کند درماندگی و عجز اظهار پناهی، یب حس سپس ،شود هویت

 شود انجام می آتئیست و دین یب های سوژهها برای  ترین آزمون در این میان، سخت .قرار بگیرد

های الهی  نهمچنین آزمو است. قاصر آنان نجات نیز از یفناور و علم .شوند می گرفتار و

 احساسها با  این سوژه و گیرد صورت می نیز ناهنجار و دین به خنثی بدنام، های سوژهدربارة 

 .هستند  زیستن معنای تهی از ورضایت ندارند  زندگی از ها آن .شوند مواجه می عمیقی تنهایی

 مرگ شبیه با رویدادهایی وی .برد می رنج و است متأثر )خود( خانواده نهاد فروپاشی از سوژه

 از است ممکن گمراه ةسوژهمچنین  رسد. می خودآگاهی به وشود  مواجه می سخت بیماری یا

 ای ویژه ایمانی ةتجرب رهگذر همین از و ببازد دل مذهبی مؤمن دیندار یک به عشق ةحادث سر

 دینی ةوارست افراد و روحانیان مانند دینی های واسطه با ها این سوژه شود. حادث او برای

 دوران رزمندگان یا ایثارگران فرماندهان، جانبازان، قرآن، حافظ روحانی، مسلک، عارف دیندار)

 بخشی نجات جویند و توسل می زاده امام یا امام به ای حادثه اثر در یا ،شوند میمواجهه  جنگ(

 سینمای گفتمان یابند. نمی یگشتگ گم از رهایی برای دینی های واسطه و مذهب ،دینراه  جز

 همراه نیستند، تدین با یا دارند ناموجهی و نامطلوب یدیندار کهرا  هایی سوژه سان بدین ینید

یاری  را آنان نهادمند و رسمی دین گفتمان رهگذر از آنگاه و دهند می قرار سرگشتگی وادی در

 درس نیز دینی اقلیت های سوژه دهد. می سوق خداجویی و اسالم طریقت به و کند می

 مسلمان ةعیش اندیندار از را و... معجزه اسالم، دین های جاذبه ادیان، آمیز المتمس زیستی هم

 تشیع مذهب و اسالم دین خود به و دهند می تغییر را خود  مسیحی یدیندار حتی .آموزند می

 سنخ این  یدیندار درحقیقت اگر کنند. می توبه خود سیاه بعضاً ةگذشت از و یابند می گرایش

 بلکه ،نیستند شعائری و فقهی یا عبادی یدیندار واجد ها ، آنباشد داشته یرونیب نمود ها سوژه

 گفتمان در ها سوژه سنخ این .وجود دارد گفتارشان در دینی باور از هایی رگه و ها نشان

 و اسالمی انقالب گفتمان از مورد یک و بازگشت یدیندار گفتمان ،خودمحورانه تفرد یدیندار
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 ،کنند می سرکشی الهی ینفرام و اراده برابر در آنان دارند. یگیرچشم حضوری مقدس دفاع

 و تأدیب بنابراین ؛کنند می عصیان آن علیه و پذیرند ینم را الهی تقدیر و قدر و قضا ،گرند شکوه

 کشاند. می دین گفتمان درون را سوژه اجباری و آور الزام ،پنهان نیرویی با و شوند می بهنجار

 نراند و طرد مکانیسم

 مانند هایی رذیلت ، همچنیننداردرا  نفس مهارو  گناه از داری خویشتن نیروی سوژه وقتی

 نیست بهنجار پس ،است عیان وجودش در حسد و دروغ غیبت، تکبر، عُجب، دنیا، حُب بخل،

 دیندار ضد ستیز، یند دین، با بیگانه شامل سوژه سنخ این .وجود ندارد او بازگشت به امیدی و

 ،ورزد می عناد دینی رویکرد و خدا دعوت برابر در لجوجانه سوژه این است. اردیندیرغ و

 از هایی رگه سوژه این ضالین(. )مصداق دارد ضاللت و گمراهی به رو و کند می مقاومت

 و اصول به همراه نیست. همچنین مذهبی یها گرایش و یدیندار ةشاکلو با  دارد ستیزی دین

 و طرد جز راهی، گرداند برمی رو آن از ،کند می پشت دینی ماعاجت و جامعه دینی های بنیان

 گفتمان ةیحاش به متن از باید بنابراین ؛ندارد دینی ةجامع در جاییبرای او نیست و  نشد رانده

شان اندی مصلحت احتکارکننده، ةفروشند مارکسیست، چپ معلم ی مانندهای سوژه شود. رانده

 در است سختگیری و داوری پیش و تعصب و جهل به میختهآ تدینشان که انیدیندار و متظاهر

 رسیدن منظور به تدین از یعنی ؛دارد ابزاری یدیندار ،ظاهرالصالح فرد گیرند. می قرار دسته این

 که هایی سوژهسرنوشت محتوم  همچنین برد. می بهره اقتصادی و اجتماعی مقاصد به

 و عقاب و مجازات انواع ،کنند نقض افتیگمینش اجتماع در رایزیکی متافقوانین  خواهند می

 اجرا اوبارة در بلد نفی ةقاعداینکه  یا کند ترک را محله باید سوژه است. شدن رانده و طرد

 با و نیاورد فرود تعظیم و تسلیم سر الهی ةاراد برابر در خواهد می که شخصیتی شود. می

 سینمای گفتمان در ،دارد ادلهمج و منازعه و ستیز سر دینی های شخصیت و دینی های واسطه

 ها آزمون در معموالً مکانیسم این در سوژه ماند. نمی باقی او از صدایی و شود می محذوف دینی

 منتفینیز  او نجات احتمال بنابراین؛ شود می مردود زند؛ می رقم برایش خداوند که ابتالئاتی و

 بازگشت و خودمحورانه درتف تمانگف در بیشتر ها سوژه این دینی سینمای گفتمان در شود. می

قرار  اجتماعی بزه و انحراف دامگه در یا ،کنند می سرکشی خودآگاهانه یا که دارند قرار

 مسیر در وقوع شرف در خطری و حادثه وقوع بر دال اینجا در شنیداری نشانگان .گیرند می
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 و الهی اتآی آور هراس ةزلزل یا مهیب های رعدوبرق که صورتی به ؛است سوژه زندگی

 و دینی سینمای گفتمان خدمت در ها آن از فیلم گفتمان که شوند می محسوب نشانگانی

 هایی سوژه بازنمایی نیز ییسینما و بصری زباناز نظر  .شود گرفته می کار به تلویحی ایدئولوژی

 تصویرپردازی در متوسط نماهای بر دور نماهای شود، می اجرا آنان بارةدر طرد مکانیسم که

 اتاق ةاستعار) دارد قرار نور ضد موقعیت در یا است تاریکی در سوژه دارد. ارجحیت آنان

 ةنکت .همراه است ای یرهت افقبا  او حرکتی مسیرهای یا (دوشیزه مصائب فیلم در خانه تاریک

 چندین در تمهید این هاست. سوژه این از تصویربرداری در شات هلی نماهای از استفاده دیگر

 طریقت و راه که دهد را نشان می یا سوژه حقارت واست  استفاده شده دینی مایسین فیلم

 آن بر ناظرنیز  بصری زبان این .شود می تصویر باال ةزاوی از او است. گرفته پی را ناصحیحی

 که دارد ناچیز جایگاهی الهی پاداش و جزا دستگاه در و است نظارت تحت سوژه که است

 ای پاره در سوژه شدن رانده و طرد دینی سینمای گفتمان در شود. هیال ةاراد مقهور مکن استم

 کند. می فراهم را متعاقب مکش ةنیزم موارد

 گیرینتیجه و بحث
 سیاسی، ساخت از اعم جامعه ارکان تمام قدرتمند یا واقعه مانند اسالمی انقالب رخداد

را  چندوجهی ةواقع این از ثرمتأ ةمیان و کالن ،خرد سطوح و داد تغییر را اجتماعی و فرهنگی

 در محور شریعت دیندار ةطبق و قشر یک برآمدن و سیاسی ساخت تغییر با د.کر زبر و یرز

در این  .یافت تغییر نیز  فرهنگی گذاری سیاست و سیاست محتوای ،سیاسی قدرت هرم رأس

 تا تگرف می خود به مذهبی و دینی روشن و دقیق های یژهکارو باید فرهنگ ةعرصمیان، 

 گسترانیده جامعه امور و مقوالت تمام فراز بر دین چتر دیگر  عبارت  به یافت. می مشروعیت

 و تقویت و دینی رویکردهای از حمایت اجتماعی و فرهنگی های حوزه بقای شرط وبود  شده

 بزنگاه این در سینما نبود. مستثنا قاعده این از نیز سینما نهاد .شد محسوب می آن ةاشاع و نشر

 انقالب و تشیع اسالم، خدمت در که گرفت یم تبلیغ و فعالیت مجوز ، زمانیتاریخی ةژیو

 و ساز سرگرمی وجه نداشت. سخنگویی برای ای عرصه صورت نیا غیر در ؛باشد اسالمی

 تبلیغی وجه سینما و شد نحیف فرهنگی و سیاسی ،تاریخی ةزمان این در سینما خشب فراغت
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 آموزان دانش باید که شد تلقی دینی و علمی ةمدرس و دانشگاهیک  سینما درحقیقت .یافت تام

 .کرد می تمشیت و تربیت خاصی

 اسالمی انقالب از پس دینی سینمای های گفتمان. 8 جدول

 مقدس دفاع و انقالب گفتمان. 1

 ینید ةسوژ یپرداز تیشخص سوژه برساخت )غالب( مکانیسم مطلوب یدیندار

 ائری،شع فقهی، عبادی، یدیندار

 یدیندار باواسطه، توسلی،

 مقلدانه یدیندار ایدئولوژیک،

 )تقرب( استعال مکانیسم

 عابد، معنا، اهل ،یاله نشیب واجد

 سالک، زاهد، ،یمتق متخلق، متشرع،

 یچندبعد یدیندار متعهد، مخلص

 متعارف

 خودمحورانه ردفت گفتمان .2

 ینید ةسوژ یدازپر تیشخص سوژه برساخت )غالب( مکانیسم مطلوب یدیندار

 توسلی، شعائری، عبادی، یدیندار

 باواسطه
 مکش پاالیش، طرد، مکانیسم

 یدیندار معنا، اهل الهی، بینش واجد

 پاک، قلب ترکیبی، ،مرجع خود

 متساهل و گرا اخالق

 روستاگرایی و شهرگریزی گفتمان .3

 ینید ةسوژ یپرداز تیشخص سوژه برساخت )غالب( مکانیسم مطلوب یدیندار

 پاالیش استعال، مکانیسم تجربی شعائری، عبادی، یدیندار

 عابد، معنا، اهل الهی، بینش واجد

 یدیندار سالک، متقی، متخلق، متشرع،

 ةتجرب بر تأکید با متعارف چندبعدی

 دینی

 تکثرگرا و متساهل گفتمان .4

 دینی ةسوژ پردازی یتشخص سوژه برساخت )غالب( مکانیسم مطلوب یدیندار

 یدیندار پاک، قلب یاردیند

 واسطه، بی یدیندار گرا، کثرت

 تشرع منهای گرایی اخالق

 محققانه یدیندار سختگیرانه،

 استعال مکش، پاالیش، مکانیسم

 یدیندار معنا، اهل الهی، بینش واجد

 پاک، قلب ترکیبی، ،مرجع خود

 متساهل و گرا اخالق

 بازگشت گفتمان .5

 دینی ةسوژ پردازی یتشخص سوژه رساختب )غالب( مکانیسم مطلوب یدیندار

 شعائری، فقهی، عبادی، یدیندار

 معاشرتی یدیندار باواسطه، توسلی،

 محققانه یدیندار (،ی)مردم

 مکش پاالیش، استعال، مکانیسم

 عابد، معنا، اهل الهی، بینش واجد

 سالک، زاهد، متقی، متخلق، متشرع،

 متعارف چندبعدی یدیندار مخلص،
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 های مکانیسم از دینی سینمای گفتمان، 0 جدول چه بیان شد و براساسبا توجه به آن

 برخی در و زمان هم گاهی کاربردها این کند. می استفاده هسوژ برساخت جریان در ای چندگانه

 بارةدر که ، آن در مندرج های نمونه و استعال مکانیسم جز به است. یفرایند و ای مرحله موارد

 پاالیش طرد، های مکانیسم توأمان حضور توان می ها نمونه دیگر در ،اردند پوشی هم ها فیلم دیگر

 یکی و گیرند می قرار یکدیگر طول در موارد ای پاره در ها مکانیسم این کرد. شناسایی را مکش و

 ةچندگان حدوث حاصل سوژه برساخت درحقیقت است. ناقص و عقیم دیگری، بدون

 درنظرگرفتن با توان می را واحد لمیف یک همچنین است. شده شناسایی های مکانیسم

 است ممکن نمونه برای ؛داد قرار سوژه برساخت مکانیسم چند ذیل مختلف های شخصیت

 درمورد و شود محقق استعال مکانیسم شود، می نائل شهادت فیض به که رزمنده ةسوژ بارةدر

صورت  مکش و پاالیش مکانیسم رزمنده ةسوژ دلیل  به فیلم همان در شونده استحاله شخصیت

 سوژه تکثر هو ما به تکثر شاهد دینی سینمای گفتمان در دهد می نشان مطالعه این نتایج .بگیرد

 هجومدر  پیوستهنیز  ها سوژه عاملیت دارند. عاملیت برای محدودی فضای ها سوژه و نیستیم

 شاهد حیث همین از دینی سینمای در .گیرد قرار می غیرمادی های واقعیت و ساختاری نیروهای

 بنا که معنا این به شویم؛ مواجه می گفتمانی بسط و قبض نوعیبا  بلکه ،نیستیم اساسی تخاصمی

 دین از تفاسیر برخی ای زمینه تحوالت همچنین ،فرهنگی تولیدات و گذاری یاستس اقتضاهای به

 و )طیف ها سوژه و شده مرجح توسلی( مناسکی، فقهی، )عبادی، یدیندار های مدل برساخت و

 تفوق و شدن هژمونیک به قادر اما اند، یافته سخنگویی ةعرص است( محدود بسیار ها سوژه تنوع

 و تلون تنوع، گویای ایران در یدیندار های گونه و دین شناسی جامعه ةحوز در مطالعات نیستند.

 سینمای گفتمان در اما ،است ایرانی شهروندان میان در اسالم دین چارچوب در یدیندار تکثر

 و اندیندار دینی های التزام و یدیندار بازنمایی تنوع معنوی، شقوق تکثیر شاهد ایران دینی

 سینمای در نیستیم. زائر و مدرن یدیندار متناقض، شکل، بی گزینشی، خودمرجع، مانند هایی گونه

 رو نای از اند؛ شده برساخت حاکم گفتمان منویاتبراساس  ها سوژه ةهم ،انقالب از بعد دینی

 سینمای گفتمان شده شناسایی مختلف های گونه کشند. نمی چالش به بنیادی صورت به را گفتمان

 ضرورت در اشتراک دارند. حداقلی های افتراق و حداکثری های اشتراک نیز انقالب از پس دینی

 سر بر نیز افتراق است. زمینی ةسوژ سعادت ةنیزم ایجاد و آن ارکان و عناصر و جامعه یساز ینید
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 رسالت، اسالمی جمهوری نظامدر  است. )اسالم( دین از تفسیر ةویش و دینی درون های قرائت

 را ها انسان باشد قادر که شود می کامیابزمانی  و مدنظر است جامعه یساز یاسالم و بخشی تعالی

از  .دکن فراهم عروج و صیرورت جهش، چنین برای را زمینه و دهد سوق عالی به دانی ةمرتب از

 .است افراد آخرت و دنیا آبادی اسالمی جمهوری نظام رسالت و هدف خمینی امام دیدگاه

 های سوژه کلی تحلیل در سوژه، برساخت های مکانیسم و دینی سینمای گفتمان اساس براین

 کند، می ادغام خود در دارند  دین از مدرن فهم و قرائت به گرایش که را خودمحور تفردجوی

 فقاهتی محور شریعت اسالم ایدئولوژیکمک   به را خود هژمونی و برد از بین می ار آنان صدای

 سیاسی دینی گفتمان درمجموعة که دینی سینمای گفتمان گستراند. می فراگیر چتری مانند

 و سوژه بهنجارسازی در را خود غایت ،کند می پیدا فرهنگی و زبانی حیات اسالمی جمهوری

 به شر قطب از شکل همین به نیز دینی سینمای در سوژهضروری است  داند. می آن استعالبخشی

 و رانده حاشیه به گفتمان از صورت این غیر در ؛یابد گرایش مستقیم( صراط تشرع، )تدین، خیر

 .شود می الهی عقوبت گرفتار
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 منابع
 ینمایس لمیف پنج یمورد ةمطالع ،یدئولوژیا و لیم سوژه، ،(1371) احسان ،ییآقابابا 

گروه علوم اجتماعی دانشگاه  .یشناس جامعه یدکتر ةدور رساله ،54 و 44 ةده در رانیا

 اصفهان.

 ،در اسالمی حجاب و عفاف هنجارهای» ،(1372) الهدی علمعبدالرسول  و ناصر باهنر 

 سال ارتباطات، و فرهنگ مطالعات ةفصلنام ،«ها سیاست تطبیقی تحلیل ؛سینما و سیما

 .99-57: 21 ةشمار ،چهاردهم

 ،برساخت یک ةمثاب به سیاسی امر سیاسی؛ گفتمان تحلیل کتاب در ،(1375) ویوین بر 

 .تیسا انتشارات :تهران مقرب، شوکتی سمیه پناه، رضایی امیر ةترجم و گردآوری ،گفتمانی

 ،میشل فوکو: فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک( در کتاب 1371) حسین بشیریه ،

 نشر نی. تهران: ،وپل رابین و دریفوس، هیوبرت

 شهر جوانان یدیندار شناسی گونه» ،(1373) زند، شجاعیعلیرضا  و آرش پور، حسن 

 .37-19: 4ة شمار ،کاربردی شناسی جامعه ةفصلنام ،«اصفهان

 مرکز تنظیم و نشر آثار ، انتشارات 21( صحیفه امام خمینی، جلد 1397اهلل ) خمینی، روح

 امام خمینی

 ،سینمای بنیاد انتشارات تهران: ،ایران معناگرای سینمای به گاهین ،(1304) تورج زاهدی 

 .فارابی

 یشناس جامعه ةمجل ،«ایران در یدیندار سنجش برای مدلی» ،(1304) علیرضا ،زند یشجاع 

 .66-34: 1 ةشمار ،ة ششمدور ایران،

 تمان ی مدلی برای تحلیل گف ارائه( »1374الدین )فرقانی، محمدمهدی، اکبرزاده، سید جمال

، سال دوازدهم، شماره شانزدهم، مجله مطالعات فرهنگ و ارتباطات«. انتقادی فیلم

 .127 تا 150 زمستان، صص

 زکمر تهران: گران،ید و رانیپ ةترجم، گفتمان یانتقاد لیتحل ،(1397) نورمن الف،کفر 

 ها. رسانه قاتیتحق و مطالعات
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 ،هرمنوتیک و ساختگرایی اسویفر فوکو: میشل (،1372) رابینوپل  و هیوبرت دریفوس، 

 نی. نشر تهران: بشیریه، حسین ةترجم

 و ییگرا ساخت یفراسو :وکفو شلیم کتاب در «قدرت و سوژه» ،(1307) شلیم و،کفو 

 .ین نشر تهران: ه،یریبش نیحس ترجمه نو،یراب پل و فوسیدر وبرتیه ةنوشت ،یکهرمنوت

 ها،  ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها و بازنمایی رسانه( 1309زاده، سید محمد ) مهدی

 چاپ اول، تهران.

 ةترجم ،گفتمان لیتحل در روش و هینظر ،(1371) ،پسیلیف لوئیز و انیمار ورگنسن،ی 

 .ین نشر تهران: ،یلیجل یهاد
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