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 چکیده

های اجتماعی از خودشان و  های اجتماعی، بر درک و تجربۀ اعضای گروه نحوۀ بازنمایی از گروه

با مروری بر ادبیات بازنمایی و گذارد. این مقاله  ها تاثیر می شان در جامعه و نگاه دیگران به آن جایگاه

ای، به مطالعۀ چگونگی برساخت تصویر روحانیون، به مثابه یک گروه  برساخت گفتمانی رسانه

شناسی انتقادی،  است. در این مقاله با استفاده از نشانه های سینمای ایران پرداخته اجتماعی، در فیلم

های سینمای  با دیگر اقشار جامعه در فیلمتطورات جایگاه روحانیون در جامعه، و نسبت روحانیون 

زیر »گیری هدفمند، چهار فیلم  گیری از روش نمونه ایران در دو دهۀ اخیر واکاوی شده است. با بهره

انتخاب و هر فیلم در سه مرحلۀ رمزگان فنی، « پارادایس»و « رسوایی»، «طال و مس»، «نور ماه

 اند. شدهرمزگان اجتماعی و رمزگان ایدئولوژیک تحلیل 

است  شده آل روحانی که در این چهار فیلم به تصویر کشیده ها، شخصیت ایده براساس تحلیل یافته

پذیرد؛  گذارد و از آن تاثیر می ای است که با حضور در میان مردم بر آنان تاثیر می«روحانی اجتماعی»

راتی شده است. به طور های مختلف، متناسب با گفتمان غالب، دچار تطو گرچه این تصویر، در دوره

های سینمای ایران، حاکی از دگردیسی تصویر  کلی، برساخت اجتماعی تصویر روحانیون در فیلم

 روحانی سنتی تا روحانی اجتماعی و در نهایت، دگردیسی تصور نهاد روحانیت است.  

 شناسی انتقادی، بازنمایی، سینما، مردم.  روحانیت، نشانه کلمات کلیدی:
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 بیان مسئلهمقدمه و 

پذیرند و بر آن اثر  ها از دنیای اجتماعی اثر می ها از دنیای اجتماعی جدا نیستند. رسانه رسانه

ای از  ای نمایشی از پاره ای از جهان خنثی نیست، و متون رسانه گذارند. بازنمایی متون رسانه می

ای بر درک و تجربه  سانهکنند. بازنمایی ر ها واقعیت را برساخت می واقعیت نیستند؛ بلکه رسانه

چنین بر نگاه  شان در جامعه موثر است و هم های اجتماعی از خودشان و جایگاه اعضای گروه

 گذارد.  سایر افراد به گروه اجتماعی و اعضای آن تاثیر می

دست نیستند )منتظرقائم و اسفندیاری،  های علمیه روحانیون، متکثرند و یک  در درون حوزه

و کمابیش مشابه با « روحانی»ی آنان  های علمیه و بین مردم همه  ارج از حوزه( اما در خ1۳۹۷

تواند نسبت و رابطۀ مردم با  ای از روحانیت می شوند. بازنمایی رسانه یکدیگر در نظر گرفته می

افتد. این  است و نه در خالء اتفاق می  روحانیون را تحت تاثیر قرار دهد؛ اما بازنمایی نه خنثی

 کنند چه چیزی، چگونه بازنمایی بشود و یا نشود. ها هستند که تعیین می گفتمان

  ای تشکیل ای دارد. فیلم متنی رسانه ای مختلف، فیلم، سینما، جایگاه ویژه بین متون رسانه

های متنوع اجتماعی، سیاسی  ه ای پدید ای متفاوت است. این متن رسانه های نشانه شده از نظام

(. جریان سینمای ایران آثار متعددی را در 1۳۹2کند)کوثری و عموری،  میو فرهنگی بازنمایی 

های سینمایی بر  تردید نوع بازنمایی روحانیت در فیلم است. بی مورد روحانیت تولید کرده

تواند تصویری از  گیری و فهم مردم از نهاد روحانیت اثرگذار است. فیلم سینمایی می جهت

بندی  ها، نظام اولویت چیست، فضای فکری روحانیون، خواستکه حیطه وظایف روحانیون  این

است و روحانی  ها به چه صورت است، روحانیت چه سبک زندگی را برای خود انتخاب کرده آن

های  خوب چه کسی است، بسازد. از این رو پرسش اصلی این پژوهش این است که فیلم

 اخته است؟سینمای ایران چه تصویری از نسبت مردم با روحانیت برس

 پیشینۀ پژوهش

تعامل اجتماعی و همگرایی فرهنگی مردم و روحانی؛ خوانشی بینامتنی از سه فیلم »در مقالۀ 

احیاء »نویسندگان به دنبال شناخت عناصر گفتمانی « دینی )زیر نور ماه، مارمولک، طال و مس(

ده از خوانش بینامتنی ها با استفا باشند. آن و ساختار آن می« های دینی در جامعه مدرن ارزش

ها  ای از دال بندی دال روحانی در میان شبکه از سه فیلم یادشده به دنبال دستیابی به مفصل

چنان به سیاست  دهد روحانی در این سه فیلم، هم باشند. نتایج این مطالعه نشان می می
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دیگر، روحانیت در کند آن را از طریق توده مردم پیگیری کند. به بیانی  اندیشد اما تالش می می

به « غایب»شود و سیاست به عنوان یک دال حاضر  کنار مردم و در خدمت مردم تصویر می

(. در 1۳۹2پردازد)کوثری و عموری،  نشینی می گری صحنۀ اجتماعی و این هم هدایت

تحلیل بازنمایی »است. پژوهش  شده های دیگری نیز به رابطۀ روحانیت و مردم پرداخته پژوهش

نشان داده است « ت در سینمای ایران؛ مطالعه موردی: تحلیل گفتمان فیلم طال و مسروحانی

ای دیگر که راه رسیدن به مراتب عالی عرفان را تنها عبور از مسیر نظری  برخالف تولیدات رسانه

کنند،  این فیلم، راه دستیابی به عرفان حقیقی را حضور در متن جامعه و توجه به  معرفی می

 (. 1۳۹۳کند)نادری و همکاران،  ی نهفته در زندگی تلقی میمسائل جزئ

نگرش مردم »اند، مقالۀ  هایی که به بازنمایی شخصیت روحانی توجه کرده عالوه بر پژوهش

مردم به روحانیت در سه فیلم زیر نور   شناسی نگرش به گونه« به روحانیت در سینمای ایران

پرداخته است. محققان با استفاده از روش تحلیل  اند، ماه، مارمولک و طال و مس ابراز کرده

کنند که در این سه فیلم مردم نسبت  اند و بیان می محتوای کیفی، این سه فیلم را تحلیل کرده

اند: نگرش مثبت، نگرش منفی و تغییر نگرش  به روحانیت سه نوع نگرش را از خود بروز داده

است که نگرش منفی به روحانیت، در این سه  دهنده آن نسبت به روحانیت. نتایج مطالعه نشان

است. مضامینی مانند به  داوری و تصورات قالبی منفی بازنمایی شدهفیلم، عمدتاً به شکل پیش

قدرت و ثروت رسیدن روحانیون پس از انقالب اسالمی، استفاده ابزاری روحانیون از لباس 

دن همه روحانیون از جمله مفاهیم روحانیت، فاصله گرفتن روحانیت از متن جامعه و سنتی بو

 (.1۳۹۳دهندۀ این بازنمایی منفی هستند )هاشمی و فرخی،  نشان

توان نه در متن تولیدات سینمایی که در نگاه مخاطب به این  رابطۀ روحانیون و مردم را می

های فکری مختلف روحانیت  های معرفتی مشرب تولیدات نیز مطالعه کرد. نحوۀ مواجهۀ جهان

جستاری در مواجهات معنایی »ترین مسئله مورد توجه در کتاب  ای، محوری متون رسانه قم با

پژوهی  است. در این تحقیق با استفاده از رهیافت مخاطب« روحانیت و سینمای اجتماعی ایران

ای، نحوه  و مفروضات محوری این رهیافت از جمله مخاطب فعال و معناسازی او از متون رسانه

به مثابه نمودار مسائل -ای مختلف فکری روحانیت قم با سینمای اجتماعی ایران ه مواجهۀ نحله

 (.1۳۹۷است)منتظرقائم و اسفندیاری،  مطالعه کرده  -اجتماعی و فرهنگی روز جامعۀ ایران
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 مبانی نظری

برای فهم برساخت تصویر روحانی در سینمای ایران، از نظریۀ بازنمایی هال در این پژوهش 

است. بازنمایی، عمل ساخت معناست. از نظر استوارت هال، معنای ثابتی در جهان  استفاده شده

شود. فرآیندی که زبان در آن معنا را  های اجتماعی ساخته می وجود ندارد بلکه از طریق رویه

(. بازنمایی استفاده 22۶-22۷: 1۳۹۳زاده،  شود)مهدی های داللت نامیده می کند، رویه تولید می

(. هرچند که جهان واقع خارج از زبان 1۳۹1برای گفتن چیزهای معنادار )هال،  از زبان است

وجود دارد اما معنادار شدن جهان در گرو بازنمایی است. از طریق بازنمایی است که واقعیت را 

شود با قدرت  (. معنایی که از طریق بازنمایی ساخته می۳۶: 1۳۹۶کنیم )استوری،  معنادار می

کند. از نگاه مطالعات فرهنگی،  ی خود را حفظ می رت از طریق بازنمایی سلطهارتباط دارد. قد

ها تصاویری از  دهد. آن های خود را در جامعه رواج می آل ها و ایده طبقۀ مسلط اجتماعی ارزش

کند  ها را ارزیابی نیز می ها، گروه بندی گروه سازد که عالوه بر طبقه های اجتماعی می گروه

های اجتماعی را و نیر برساخت  ها معنا و جایگاه گروه (. بازنمایی رسانه1۹: 1۳۹1)راودراد، 

های مختلف اجتماعی( موثر است. عالوه بر این،  گفتمانی از آنها طرد یا شمول گفتمان گروه

شان در  های اجتماعی از خودشان و جایگاه ای بر درک و تجربۀ اعضای گروه بازنمایی رسانه

کند که درصدد  ای، بازنمودهایی تولید می به تعبیر بنت، فرهنگ رسانه جامعه و  موثر است و

کنند  تلقین وفاق و رضایت نسبت به بعضی مواضع سیاسی هستند و اعضای جامعه را وادار می

ها  (. گفتمان121: 1۳۹۳های خاصی را وضعیت طبیعی امور بپندارند )بنت،  که ایدئولوژی

شوند، زیرا دیدگاهی خاص )جزئی( از واقعیت اجتماعی  یهمیشه از منظر ایدئولوژیک بیان م

شود، در نهایت از طریق گفتمان تعیین  دهند، آنچه در بازنمایی گنجانده و حذف می ارائه می

: 2002و همکاران،  1شود، که به نوبۀ خود بر اساس ایدئولوژی ساختار یافته است )کیسی می

(. به دلیل 14: 1۳۸4زند )سلطانی،  است پیوند می(. گفتمان، مفهومی است که زبان را به سی4۸

گیرد، گفتمان  این که بازنمایی، عملی خنثی نیست و همیشه در گفتمانی صورت می

(. ۳۶: 1۳۹۶توان گفت )استوری،  توان گفت و چه نمی است که چه می ی آن کننده تعیین

ها تعریف کرد که در  های خاصی از باورها و نگرش توان به مثابه مجموعه ها را می گفتمان

اند و تجسم اعمال فرهنگی هستند که برای  تاریخی خاصی تعبیه شده-های اجتماعی زمینه

کنند )کیسی و  کنندگان اجتماعی عمل می های مشارکت ها و کنش شکل دادن به هویت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هایی درباره شمول و طرد است و لذا همواره دربردارنده پرسش»(. بازنمایی 4۸: 2002همکاران، 

ها این شمول و طرد و این  (. رسانه4۷1: 1۳۸۷)بارکر،  »است با پرسش از قدرت درهم آمیخته

 کند. شان را با برساخت واقعیت بازتولید می آل نظم مطلوب و ایده

ها و  ای قرار دارند و بخشی از فرهنگ، ارزش مردم روزانه در مواجهۀ با محتواهای رسانه

کنند. در عصر اطالعات  ها دریافت می ایر جوامع را از رسانههنجارهای اجتماعی جامعۀ خود و س

(. 1۳۸2گیرند )سورین و تانکارد،  ها برعهده می ها را رسانه پذیری نسل ای از جامعه بخش عمده

چنین ژانر، بازنمایی،  و هم  ها از طریق کد، کلمه، سکانس، شخصیت، نشانه، صحنه رسانه

 سازند و محتوا بر نگرش و عمل افراد اثرگذار است. میگفتمان، ایدئولوژی و ... محتوا را 

ها را تغییر بدهند و مطلوب و آرمانی را  توانند باور ایجاد کنند، آن ها می از این روی رسانه

سازند و  ها قدسیت می کشد، بسازند. حتی رسانه که مخاطب برای رسیدن به آن انتظار می

ه ایدئولوژی و نمادهای برساخته خودش را در (. رسان1۷1: 1۳۸2شکنند )محمدی،  قدسیت می

کنند و  ای واقعیت را برساخت می کنند. متون رسانه ای به مخاطبان عرضه می قالب متن رسانه

منافع قدرت مسلط بر   سازند که تضمین کننده های اجتماعی می واقعیتی را از وضعیت گروه

آلی را از وضعیت جامعه و  ب و ایدهای هرچه و هرکه باشد، مطلو رسانه باشد. سازمان رسانه

ای، از  های اجتماعی که به آن تعلق دارد، متصور است که در تولیدات رسانه جایگاه و نقش گروه

 کند. شهر را تصویر می  طریق بازنمایی، رسیدن به آن مطلوب و آرمان

 روش پژوهش

فیسک است. با استفاده   شناسی انتقادی جان شده در این پژوهش، روش نشانه روش به کارگرفته

برد. فیسک در مورد متون فرهنگی بیان  توان به خوانش مرجح متون پی شناسی ی از این روش

دارد که این رمزهای  کند که هر متن حاوی رمزهای ایدئولوژیک است. او ابراز می می

: 1۳۸0اندازی منحصر به فرد از جهان پیرامون هستند )فیسک،  ایدئولوژیک در پی ترسیم چشم

شناسی انتقادی خود در مواجهه با یک متن فرهنگی را در سه مرحله تبیین  (. فیسک نشانه1۳۶

کننده توصیف کلی از متن و واقعیت مورد نظر است که رمزهای  کند: مرحله اول، ارائه می

« رمزگان اجتماعی»شود. این مرحله  اجتماعی ظاهر، لباس، رفتار، گفتار و صدا را شامل می

شود. مرحله دوم به بازنمایی توجه دارد. این مرحله برای یک اثر سینمایی از  مینامیده 

هایی که بیشترین بار ایدئولوژیک را دارند، آغاز شده و سپس احصاء رمزهای فنی  سکانس

گیرد. در  در بر می« رمزگان فنی»همچون دوربین، نورپردازی، تدوین و موسیقی را به عنوان 
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شده و توضیح و تشریح رمزهای ایدئولوژیک ذیل  های انتخاب یل سکانسمرحله سوم نیز به تحل

 (.110: 1۳۹1شود )راودراد،  پرداخته می« رمزگان ایدئولوژیک»عنوان 

برای اجرای این پژوهش، ابتدا فهرستی از آثاری که به نحوی به موضوع روحانیت 

رنگ بود،  حانیت در آن کمآوری شد. سپس آن دسته از تولیداتی که نقش رو اند، جمع پرداخته

شده در آن نشان از یک شخصیت واقعی  داده هایی که نقش روحانی نمایش به اضافه فیلم

 شد.  شد نیز کنار گذاشته نما تلقی می روحانی نداشت و روحانی
 

است.  انتخاب شده ۹0و  ۸0های  گیری هدفمند،. دو فیلم از هر کدام از دهه بر اساس نمونه

در این پژوهش با « پارادایس»و « رسوایی»، «طال و مس»، «زیر نور ماه»در نهایت، چهار فیلم 

های این  اند که نتایج یافته اند گرفته توسط جان فیسک، تحلیل شدهاستفاده از روش ارائه شده 

 آید. مطالعه در ادامه می

 ها تحلیل یافته

های انتخاب شده از نظر رمزگان اجتماعی، فنی و ایدئولوژیک مورد تحلیل  در این بخش فیلم

 اند. قرار گرفته

 (1۳80زیر نور ماه ) 

 (1۳80) فیلم زیر نور ماه

 کارگردان/نویسنده رضا میرکریمی

 کننده تهیه منوچهر محمدی

 ها فیلم ها دالیل عدم انتخاب فیلم

 روحانی شخصیت اصلی فیلم نیست

ی برای خدا (/استشهاد1۳۸۳خیلی دور خیلی نزدیک )

(/ 1۳۸۷(/ کیمیا و خاک )1۳۸۶(/ اخراجی ها )1۳۸۶)

(/ 1۳۸۹(/ اخالقتو خوب کن )1۳۸۸لطفاً مزاحم نشوید )

 (1۳۹2(/ طبقه حساس )1۳۹0یه حبه قند )

 (1۳۸2وقت چیدن گردو ) اکران نشده است

 (1۳۹2آیند )فرشته ها با هم می های نمونۀ منتخب دارد شباهت زیاد با فیلم

اصلی، روحانی نیست بلکه شخصی در لباس  شخصیت

 روحانی است
 (1۳۸2مارمولک )
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 (1۳80) فیلم زیر نور ماه

 بازیگران حسین پرستار، حامد رجبعلی، شقایق دهقان، مهران رجبی، فرشته صدرعرفایی

  کند که خودساخته که تصور می سید حسن، طلبه جوان، برخالف خواست پدر و از آنجایی

کند اما در  را تهیه مینیست، درپوشیدن لباس روحانیت شک دارد. با وجود تردیدها لباس 

وجوی لباس با ساکنین زیر پل و واقعیات  دزدد. سیدحسن در راه جست مترو پسری آن را می

فروشد.  ها می هایش را برای رفع مشکالت آن شود. سیدحسن کتاب شان آشنا می زندگی

کند و سیدحسن او را به  ست، اقدام به خودکشی می خواهر پسرک دزد، که زنی خیابانی

ها  گیرد. در پایان، روزی که طلبه گونه بین آن دو تعاملی شکل می رساند و این ارستان میبیم

شود اما دور از سایر  دهد و او ملبس می شوند دختر لباس سیدحسن را پس می ملبس می

 .کند مردم با لباس روحانیت پسرک را که حاال در ندامتگاه است، مالقات می

 خالصه داستان

 زگان اجتماعیرمزیر نورماه؛ 

پردازی، گفتار، ارتباطات  سکانس نمونه، رمزگان اجتماعی را در سطوح صحنه با انتخاب یک

 غیرکالمی، لباس، روابط خانوادگی و روابط اجتماعی شخصیت روحانی فیلم زیر نور ماه تحلیل

 کنیم. می

 سکانس منتخب

بینیم  . ابتدا او را در اتوبوسی میشود زیر نور ماه با نماهایی از روحانی جوان، سید حسن شروع می

بیند که در کنار ماشینی که  ای را می کنند. او در راه روحانی که تیم ملی فوتبال را تشویق می

رود.  است. در نمای بعد او از داخل بازار به سمت حوزه می خراب شده به همراه چند نفر ایستاده

گذاری صحبت  ها برای مراسم عمامه قالیی شستن  ای درباره که با طلبه رئیس حوزه در حالی

ای که در  است و به مجله ها نبوده پرسد چرا در یکی از کالس زند و می کند، او را صدا می می

 کند. اندازد و او را بابت خواندن مجله ورزشی مواخذه می دست اوست، نگاهی می

 ی مسائل اجتماعی مردم زندگی ساده طلبگی و دغدغه پردازی صحنه

 تکلفی در گفتار روزمره سادگی، صمیمت و بی تارگف

ارتباطات 

 غیرکالمی
 آرامش، عدم اغراق در نمایش احساسات و ادب

 پوشش ساده مذهبی؛ پوشیدن لباس روحانیت تنها در سکانس پایانی لباس

 های زندگی خانواده در انتخاب ۀکنند نقش تعیین روابط خانوادگی

 ها و درگیرشدن با مسائل آن حضور بین مردم روابط اجتماعی

خواند اما مانند همه جوانان  ای سنتی و قدیمی، درس طلبگی می سیدحسن اگرچه درحوزه

فش و  مند است و به اطرا است. عالوه بر درس، دوست دارد در جامعه باشد، به فوتبال عالقه
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نشدن و تضادی که دهد. ما در فیلم با تردیدهای او برای ملبس شدن یا  مسائل مردم اهمیت می

 کند همراه هستیم. هایش احساس می ی سنتی و دغدغه بین حوزه

رود یا در  دهد. به تماشای فوتبال می او به اجتماع اطرافش عالقه و توجه نشان می

باشد،  کند با همه رفتار خوبی داشته بینیم. سعی می های متعدد او را در مترو و بازار می سکانس

کند با او به  که دزد لباسش را پیدا می گیرد و زمانی الگیر ارتباط میفروش مترو و ف با دست

کند به او کمک کند. او با ساکنان زیر پل رسالت، محترمانه  کند و تالش می مالیمت برخورد می

آورد و  ها غذا می کند. برای آن شان می کند و به شدت خود را درگیر مسائل برخورد می

شود.  شان توسط شهرداری ناراحت می شدن زندگی فروشد. از جمع هایش را برای کمک می کتاب

 داند. ی زیر نور ماه، حضور در بین مردم را شرط پیدا کردن لیاقت روحانی شدن می طلبه

 زیر نور ماه؛ رمزگان فنی

شود به رموز فنی به کاررفته در فیلم  با انتخاب دو سکانس آغازین و انتهایی فیلم، سعی می

 است. تر توصیف شده کانس ابتدایی پیشاشاره شود. س

سکانس 

 2منتخب 

هایی که با  گیرد. در نمای بعد، پسربچه ی اتوبوس را می بینیم که میله ای را می ابتدا دست روحانی

بینیم  ای )قاسم( را می بینیم. سپس پسربچه کنند را می های مشابه، در فضای آزاد، نرمش می لباس

نشیند. او سیدحسن است که لباس روحانیت  ت، فردی کنار او میاس که روی نیمکت تنها نشسته

گوید:  گیرد و می کند. سیدحسن کف دستش را می ی قبای او را لمس می است. قاسم پارچه پوشیده

جا؟ اسمت قاسمه، جوجه نیست، نگفته بودی! یه دوست خوب پیدا  بذار ببینم چی نوشته این»

دستت یه جاده پر پیچ و خمه که پر مهه، یه دو راهیه، اگه  بره، بعد کف کردی، تو رو با خودش می

راه درست رو بری آخرش روستای خیلی قشنگ داره، روستا پر گله، باالی تپه است، اونجا همه هم 

کند. سیدحسن او را نوازش  ش میگذارد و گریه می پسر بچه سرش را روی پای.« رو دوست دارن..

شوند. فیلم با موسیقی سنتی  دوند و از صحنه خارج می یها در پس زمینه م کند. پسربچه می

 رسد. داری به پایان می ریتم

 دوربین

 اندازه نما
 سکانس ابتدایی: میانه

 سکانس انتهایی: نمای درشت، میانه و کامل

 زاویه دوربین

پنداری و همراهی  ذات سطح مخاطب؛ هم سکانس ابتدایی: هم

 با شخصیت

 خاطبسطح م سکانس انتهایی: هم

 بندی ترکیب
 سکانس ابتدایی: پویا

 سکانس انتهایی: متقارن
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 نورپردازی
 گرایانه تضاد و واقع سکانس ابتدایی: کم

 سکانس انتهایی: مایه روشن

 های گرم بازار تضاد میان دیوارهای سرد حوزه و رنگ رنگ

زمان 

 /مکان

 زمان حال / تهران

 و مسائل جامعههای حوزه  کنار هم قرار گرفتن صحنه تدوین

 از موسیقی مالیم به ضرباهنگی تند موسیقی

  پوستر

 نمایی از سکانس انتهایی که تحلیل شد.

 

با به تصویر کشیدن طلبه پایین لباس روحانیت، مردد بودن 

دهد. هم چنین با  گیری نشان می وی را نسبت به این تصمیم

ر نور ماه توجه به اسم فیلم، به نوعی طلبه نسبت به لباس، زی

نمای طلبه میانه است و به سوژه اشاره  ۀاست. انداز قرار گرفته

دارد. همچنین سبز بودن کتاب در دست طلبه به مقدس 

بودن و جنبه هدایتی آن تاکید دارد. زاویه دوربین به طلبه 

پندارانه است و نسبت به لباس روحانیت  سطح و همذات هم

 دارد. رو به باال است که به قدرت آن اشاره

 

های  ی دوربین و در کل تمام جنبه بندی، زاویه مقایسۀ سکانس ابتدایی و انتهایی در ترکیب

دهد.  ی جوان و عبور او از تردید به ثبات و اطمینان قلبی را نشان می  رمزگان فنی تحول طلبه

حوزه  ی بیرون از حضور دارد. تدوین فیلم مسائل جامعه  سیدحسن هم در حوزه و هم در جامعه

ها و .. را در مقابل  فروش ها، تن خواب مانند دزدی، کودکان کار، مواد مخدر و طردشدگان، کارتن



  1401/ بهار 42فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  52

 

 

ی احکام دزدی، صرف فعل، بلند کردن مو و  مکروهات، بحث دربارههای حوزه مثل  دغدغه

 دهد. ها و ... قرار می نوشابه خوردن سر کوچه توسط طلبه

 زیر نور ماه؛ رمزگان ایدئولوژیک

فیلم زیر نور ماه روایت طلبه جوانی است که به دنبال کسب لیاقت برای پوشیدن لباس 

 ای شود. رود تا تبدیل به روحانی شایسته روحانیت، به میان مردم می

ی نقد بیرونی و  های متفاوت روحانیون و مواجهۀ آنان با سایر مردم دوگانه نمایش تیپ

مواجهۀ واقعیت موجود یک « نقد درونی»آورد، منظور از  ی انتقادی را به یاد می درونی در نظریه

های متفاوت  (.  زیر نور ماه با نمایش تیپ2۸0: 1۳۸۷در تقابل با هدفش است )شرت،   پدیده

ها به روحانی بودن  چنین خصوصیات شخصیت است، هم  روحانی به نقد درونی روحانیت پرداخته

ها  صیت سیدحسن و رئیس حوزه و رفتارهای آنمیان شخ است. مثالً نشده داده ها تقلیل آن

داند. از طرف  تضادی هست که رئیس حوزه، رفتارهای سیدحسن را دور از شان روحانیت می

دیگر نقد بیرونی را در مواجهۀ سیدحسن با یکی از اساتیدش که بدون لباس روحانیت همراه 

 داند. می بینیم؛ استاد علت را قضاوت و رفتار مردم اش است، می خانواده

کند الیق روحانی شدن نیست و با روحانیون پیش از خودش، مثل  طلبه جوان حس می

دارش او را به حضور در میان مردم  پدربزرگش، بسیار تفاوت دارد. الگو گرفتن از پدربزرگ مردم

آل فیلم محدود به حوزه و درگیر صرف  کند. روحانی ایده ها تشویق می و همراهی با مسائل آن

، بلند کردن یا نکردن مو و ... نیست؛ بلکه فردی است که در جامعه نقش جدی ایفا فعل

 های آنان است. گیر دردها و رنج فروشد، پی ها می خانمان هایش را برای بی کند، کتاب می

و متاثر از شرایط سیاسی و اجتماعی زمانۀ خود است.  1۳۸0زیر نور ماه ساختۀ سال 

طلبی است که اصالحات در چارچوب قانون  ان، گفتمان اصالحگفتمان سیاسی غالب آن دور

است تا   طلبی به دنبال تحقق جامعۀ مدنی است و به دنبال آن کرد. اصالح اساسی را دنبال می

مرکزی این   شان عدالت اجتماعی را محقق کند. دال سرنوشت با مشارکت مردم در تعیین

است )یاسینی، « انحصارطلبی»و « اقتدارگرایی»در برابر « ی مدنی جامعه»و « آزادی»گفتمان 

ها و افراد متفاوتی که در آن کسی بر  (. سیدحسن، روحانی زیر نور ماه با گروه1۷0-1۶۹: 1۳۹۷

شود. سیدحسن فراز و نشیب و تغییرات روحی و  دل می دیگری برتری ندارد، آشنا و همراه و هم

است  و در برابر اقتدارگرایی و انحصارطلبی حوزه کند. ا می  ها تجربه شخصیتی را در تعامل با آن

است. این روحانی نه مانند شهید اندرزگوی  و از فضای بستۀ حوزه خارج و وارد اجتماع شده
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فیلم تیرباران سیاسی و مبارز است و نه مانند رئیس حوزۀ خود سنتی و محصور در حوزه است، 

 سینما دارد. این فیلم نشان از تولد تصویر روحانی اجتماعی در

 (1۳89طال و مس )

 (1۳۸۹فیلم طال و مس )

 کارگردان/نویسنده همایون اسعدیان

 کننده تهیه حامد محمدی

 بازیگران بهروز شعیبی، نگار جواهریان، سحر دولتشاهی، جواد عزتی، مهران رجبی

سته، همراه مندی از درس استاد اخالقی برج طلبه جوانی )سید رضا( با نیت ادامه تحصیل و بهره

شود که همسرش )زهرا سادات(  کند. اما خیلی زود متوجه می اش به تهران مهاجرت می خانواده

های درمان، نظم زندگی زهرا سادات و سید .اس مبتالست. این بیماری و هزینه به بیماری ام

انه نبود زند. با بیماری زهراسادات، سیدرضا که پیش از آن چندان درگیر امور خ رضا را برهم می

های بیماری همسرش، شود که عالوه بر رسیدگی به فرزندان برای جبران هزینه مجبور می

تهران بوده، باز  ش از  های اخالق، که هدف بافی کند، در نتیجه او از شرکت در کالس قالی

 کند. وجو می اش جستماند و اخالق را در جریان روزمره زندگی و تالش برای خانواده می

 داستانخالصه 

 

 رمزگان اجتماعی

سکانس منتخب 

 اول

 ی آسیدرضا خادم نیشابوری است مسئول حوزه )مهران رجبی( در حال مشاهده پرونده

 ها رو هم خوب پاس کردید. ی درس الحمداهلل؛ همه -

 گوید: سیدرضا از سیر تحصیلی خود می

 م.آقا رحیم استفاده کنی االن هم اومدیم تهران، سعادت باشه از درس حاج -

جایی اثاثیه هستند. دختر  در منزلی قدیمی سیدرضا و دوستش )جواد عزتی(، در حال جابه

کند. همسر سیدرضا پسرکوچکش را به بغل  کوچک سیدرضا کنار حوض با آب بازی می

ای از اتاق اعظم خانم  کند. صدای موسیقی گرفته و با چای از او و دوستش پذیرایی می

 پرسد: ش می رسد. سیدرضا با نگرانی از دوست میخانه( به گوش  )پیرزن صاحب

 حمیدآقا! مطمئنی این خونه برای ما مناسبه. -

شود. سیدرضا  صدای مکالمه سیدرضا و مسئول حوزه بر روی اسامی بازیگران پخش می

ی حوزه است. مسئول حوزه پیشنهاد تدریس دروس مقدماتی را به او  درحال انتقال شهریه

 دهد. می
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 آقا بنده حاال حاال طلبه هستم باید شاگردی کنم. اجمحبت دارین ح -

 منافاتی نداره.  -

 خوام فرصت یادگیری رو از دست ندم. واال اگه اجازه بدین می -

 گوید: های مملو از کتاب می فروشی در بین قفسه مرد کتاب

دن چه برسه  ده. مردم برای روزنامه هم پول نمی این روزها کسی برای کتاب پول نمی -

 گردی. ای که شما دنبالش می هم چنین کتاب عتیقه ب اونبه کتا

 وجو کتاب است. خانه در جست های باالی کتاب فروشی در ردیف سیدرضا روی نردبان کتاب

 فروش: کتاب

 گفتی موضوع کتاب درباره چی بود؟ -

 آقا! در باب اخالق نظری اخالق حاج -

 .اخالق؟ بگرد، بگرد. همو باالها ماالها شاید پیداش بکنی -

فروشد. سیدرضا بادقت مشغول خواندن کتاب است.  ای در مترو به مردم فال می دختربچه

آورد و بالفاصله مشغول  ای سرش را باال می رسد برای لحظه فروش که به او می دخترفال

 شود.  خواندن کتاب می

 شان است: زهرا سادات، در حال کوتاه کردن موهای سیدرضا در حیاط خانه

دونی آقاسید! حسابش  خونه رفتم ریختم بانک به حساب اعظم خانم. می هپول پیش اجار -

نام حجه. همین سرخیابون هم یه دکتر چشمه رفتم برای شما نوبت گرفتم سرش  برای ثبت

خیلی شلوغ بود گفت چهارماه دیگه. مدرسه عاطفه هم خیلی نزدیکه مدیرشون خیلی خانوم 

این نه  سال گذشته. همین که فهمید شما طلبه کردن نه که سه ماه از نام نمی بود. ثبت

 نیاورد.

 کشد انگار که چیزی مانع دید اوست. زهرا سادات دستانش را به چشمانش می

 گم نه نیارین آقا سید یه چیزی می -

 امر بفرمایین -

فردا برو بازار یه عبای نو بگیر. اون عبا دیگه پاک کهنه شده تو تهران خوبیت نداره.  -

 اش.نگران پولشم نب

 پرد. گیرد. سیدرضا از جا می ناگهان قیچی پوست سر سیدرضا را می

 چی شد؟ ببینم. خدا منو بکشه. -

 نه چیزی نشده. -

گم آقاسید یه وقت  کنه. می زنه. سر انگشتامم هی گزگز می وقتایی چشام دو دو می یه -

 مرض ناجوری نباشه.

 زنی زهراسادات! اینا همش از خستگیه. این حرفا چیه می -

 کند که کالس درس حاج آقا رحیم باید منظم برگزار شود: ل حوزه به سیدرضا تاکید میمسئو

 نظمی هم از سمت آقایون طالب نباشه بهتره. متوجهین که؟ بی -



 55 سینمای ایران90و  80های  های ده اجتماعی شدن تصویر روحانیون در فیلم 

 

 

سکانس منتخب 

 دوم

روند. سیدرضا تقاضای بخشی از پول  فروشی می سیدرضا و دوستش به سمت حجره فرش

 :کند فروش قبول نمی کند. اما فرش میای که در حال بافت آن است را  قالیچه

جوری  کردیم اما این بود یه کاری می این روزا دست همه تنگه. حاال باز اگه تموم شده -

 .قصدی هم دادیم اما معلوم نیست شما کی کار رو تموم کنی شه ما یه پیش که نمی

ید )جواد عزتی( کند که فرش را تا اول ماه تمام کند. که با اعتراض حم اما سیدرضا قبول می

دار با تحویل فرش تا آخرماه موافقت  رود. مرد حجره شود و او به بیرون حجره می رو می روبه

است  دهد. بیرون حجره حمید پشت به دوربین ایستاده کند و مقداری پول به سیدرضا می می

 :گردد خوری به سمت سیدرضا برمی رود حمید با دل سیدرضا به سمت او می

قدر قابل ندونستی  گیری. حقته. اما مومن واقعا این ل زحمت خودت رو میالحمدا.. پو -

 .وکسری داری به من بگی اگه کم

شود. او در بازار برای  زند و از بازار فرش خارج می آمیزی می خند محبت سیدرضا به لب

بت فروش با مح بار با دختر فال کند. و با مترو به خانه برمیگردد. این ش خرید می فرزندان

 .دهد خرد و به شکالتی هدیه می کند و از او فال می برخورد می

های خانه نشسته و شمع  خانه که مبتال به سندروم دان است، روی پله آیدا، نوه صاحب

 .پرسد خند از او می است. سیدرضا با لب روشن کرده

 کنی پدرصلواتی؟ کار می چی -

 .زهراس. دعا کنم حالش خوب بشه. نمیره واسه خاله -

 .نشیند سطح آیدا می سیدرضا روی پله هم

 .شود دعا کن. دعای تو مستجاب می -

 .دهد ای به آیدا می و از کیسه خریدهایش، هدیه

 :کند سیدرضا بر سجاده نشسته و دعا می

 .غیرک  الهی و ربی من لی -

کند. درحالی که از پنجره عاطفه و آیدا را در حال بازی با آب  او شروع به بافتن فرش می

خند و  شنویم. و زهرا سادات از پشت پنجره با لب بینیم و صدای خنده آنان را می ض میحو

بیند. زهرا سادات مرتب  نگرد. چشمان سیدرضا تارهای قالی را ناواضح می ها را می رضایت آن

کند و سیدرضا  کند. سیدرضا با عاطفه و آیدا طناب بازی می های مصرف می داروهایش

دهد. زهراسادات در کنار فرزندانش به جریان آرام زندگی  را انجام میکارهای روتین خانه 

کند، در  را تکرار می« الهی و ربی من لی غیرک»نگرد. صدای سیدرضا در حالی که دعای  می

رسد. در پایان این سکانس سیدرضا را که بر سر سجاده به  زمینه تصویر به گوش می پس

 بینیم. گریه افتاده می

 پردازی صحنه
عبور شخصیت سیدرضا از غرق در دنیای خود بودن به سمت توجه به خانه، خانواده و 

 اطرافیان 

 مودبانه و لحن آرام گفتار
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ارتباطات 

 غیرکالمی

 متواضع و متشرع در ارتباط با دیگران

 لباس ساده و در بیشتر مواقع نیز بدون لباس مخصوص روحانیون لباس

 به خانواده و در نهایت خود را وقف خانواده کردنعالقه و محبت  روابط خانوادگی

 در ابتدا محدود به حوزه اما بعد از بیماری همسرش برقراری ارتباط و تعامل با افراد دیگری  روابط اجتماعی

سیدرضا بیشتر درگیر درس و مدرسه است و مسئولیت امور خانه برعهده همسرش زهرا 

بافی کارهای دیگر خانواده مانند پرداخت  زندان و قالیسادات است. او عالوه بر رسیدگی به فر

تر  خانه و نوبت پزشک و کوتاه کردن موی سیدرضا را برعهده دارد. اما سیدرضا بیش پول اجاره

پردازد. و  ها می جوی اخالق در میان کتاب و در دنیای تحصیل خودش غرق است و به جست

بیند. او متوجه عالیم اولیه بیماری  ود را نمیها غرق شده که اطراف خ قدر در دنیای کتاب آن

بیند اما بعد از بیماری همسرش درگیر  فروش را نمی همسرش نیست و در مترو نیز دخترک فال

های پیشین  شود تمام مسئولیت شود و همسر و مجبور میکارهای خانه و امور فرزندان می

ر رسیدن به مراتب اخالقی را نه در زهراسادات را بر عهده بگیرد. در طول فیلم سیدرضا، مسی

 کند. اش پیدا می ها که در فداکاری و خدمت به خانواده ها و کالس کتاب

 رمزگان فنی

 کنیم. برای بیان رمزگان فنی فیلم طال و مس، به دو سکانس این فیلم را مرور می

سکانس 

منتخب 

 اول

اهد به مدرسه ببرد. عاطفه بعد از خو سیدرضا بعد از بستری شدن زهرا سادات، دخترش عاطفه را می

شود. روحانی چون کسی نیست که  دود و از پدرش جدا می نزدیک شدن به مدرسه، سریع می

رود. در راه روحانیون  برد. او با عجله به سمت کالس می پسرش را نگه دارد، او را با خود به حوزه می

که کالس حاج آقا رحیم کجا  رسش اینکنند. یکی از روحانیون در پ دیگر با تعجب با او سالم می

. "کنم مباحث حاج آقا رحیم برای آقازاده کمی سنگین باشد اما فکر می"گوید:  شود، می برگزار می

نگرند.  گر به او می نشیند. بقیه روحانیون با تعجب و نگاه سرزنش وی به خاطر بچه بیرون می

 ماند. ت بخاطر بچه، از کالس جا میگیرد و در نهای همچنین مورد عتاب رئیس حوزه قرار می

سکانس 

 دو

و در   کند است. با بچه بازی می سکانس پایانی است که سید رضا به همراه خانواده به به تفریح رفته

 کنند. نمای آخر با زهرا سادات صحبت می

 دوربین

 سکانس یک: کامل اندازه نما

 کامل/ میانه/ دورسکانس دو: 

 سطح مخاطب : همسکانس یک زاویه دوربین

رو به پایین، به تصویر کشیدن موقعیت در ضعف   سکانس دو:
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 سیدرضا

 و پویا  سکانس یک: نامتقارن بندی ترکیب

 متقارن و ایستاسکانس دوم: 

 نورپردازی
 گاهی پر تضاد و گاهی کم تضاد؛ دراماتیکسکانس یک: 

 سکانس دو: مایه روشن

 گرم رنگ

زمان/ 

 مکان

 نزمان حال / تهرا

 سنتی و غمگین موسیقی

 پوستر

 

هاست. زاویه دروبین  گر رابط شخصی با سوژه نمای میانه، نشان

پنداری ترغیب  سطح بودن، مخاطب را به همذات هم با هم

کند. نورپردازی با مایه روشن و کم تضاد، حالتی بین درام و  می

 کند. ترکیب بندی نامتقارن است و با توجه گرایی ایجاد می واقع

های متعجب و تاحدی غمگین اعضا، زندگی روزمره و  به چهره

مسائل پیش آمده در آن مورد تاکید است. مرد خانواده بلندتر از 

شود.   بقیه است و به نحوی به عنوان محور خانواده معرفی می

تصویری از زندگی معمولی روحانیون. سیدرضا بدون لباس 

ی او  ا پوشش روزمرهروحانیت، زهراسادات بدون چادر است که ب

 در فیلم )با چادر( تفاوت دارد. 

 

 

دهد.  نمای بسیار درشت، عاطفه و احساس را مورد تاکید قرار می

های گرم و نورپردازی مایه روشن و پرتضاد بر  استفاده از رنگ

افزاید. ترکیب  عشق، عالقه و جنبه دراماتیک بودن داستان می

ها تاکید  بی و آرامش شخصیتبندی متقارن نیز به بر حالت مذه

 کند. می

 

 

بندی نامتقارن در  در اولین سکانس انتخاب شده، دوربین با سیدرضا همراه است و ترکیب

کند. دوربین ما را با سید رضا وارد  ی او می های خیابان مخاطب را همراه زندگی روزمره صحنه

های از  ی رو به پایین دوربین و نگاه نشیند. زاویه کند. او که تاخیر داشته پشت در می حوزه می

دهد. اما بعد  ی او را نشان می های رهگذر موقعیت در ضعف قرار گرفته باال به پایین سایر طلبه
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رسد که بعد از تعویض فرزندش، ترکیب  بندی متقارن و سید رضا به آرامشی نسبی می ترکیب

ی آشفتگی و  دهد که نمایاننده میبندی نامتقارن و پویا  بندی متقارن جای خود را به ترکیب

 پریشانی سیدرضاست.

ی نماهای کامل،  های انتهایی فیلم است، اندازه در دومین سکانس انتخابی، که از سکانس

های گرم، آرامش و فرجام  روشن استفاده از رنگ  بندی متقارن و ایستا و نورپردازی مایه ترکیب

  کشد. های داستان را به تصویر می نیک شخصیت

 رمزگان ایدئولوژیک

آید اما  وجوی رشد و اخالق به تهران می ی جوانی است که در جست فیلم طال و مس روایت طلبه

 کند.  اخالق را نه در حوزه و کتاب که در از خودگذشتگی برای خانواده و در میان مردم پیدا می

ئیس حوزه کشد. ر های سخت حوزه را به چالش می از منظر نقد درونی، فیلم چارچوب

است که نه تاخیر را   ناپذیر حوزه ی نگاه سخت و انعطاف جا هم نماینده )مهران رجبی(، این

پذیرد نه حضور فرزند نوپا را در حوزه. از منظر نقد بیرونی هم تصویری از نگاه سایر مردم به  می

است  ای پیدا کند مجبور که حمید مشتری سازد که در آن سیدرضا برای این روحانیون می

عمامه )نشانۀ روحانی بودن( خود را در بیاورد و یا عاطفه از همراهی پدرش با لباس روحانیت، 

 شود. زده می خجالت

شوند  هایی می ها نیز دچار چالش های طال و مس افرادی متفاوت و مقدس نیستند آن طلبه

ا همسر و شود، ب که همه به آن دچارند. روحانی طال و مس درگیر معیشت است، خسته می

گیری عالیق شخصی و عمل به  کند و بین پی کنند، اشتباه می فرزندانشان بدخلقی می

پوشد و در مترو و بازار بین مردم  شود. او غالباً لباس روحانیت نیز نمی اش سردرگم می وظیفه

 شود.  عادی گم می

ر نهایت معلم آید اما د سیدرضا به قصد تعلیم گرفتن از معلم اخالق مشهوری به تهران می

شود. سیدرضا در دنیای خودش و حوزه سنتی محصور است و این  اخالق او، زهرا سادات می

کرده و نقطه اتصال  خانه و مردم تعامل می همیشه زهرا سادات بوده که با مدرسه و صاحب

ماعی ش و از آن طریق به اجت اش به جامعه بوده؛ با بیماری زهرا سادات ابتدا به خانواده خانواده

بیند که چگونه زهرا سادات با توجه به خانواده،  خورد. می که از آن گریزان بوده پیوند می

خانه، همسایه و حتی پرستار بیمارستانش بدون معلم اخالقی مراتبی از رشد را طی  صاحب

 است. کرده
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های زیرپل رسالت  خواب  ی روحانی طال و مس مانند زیرنورماه تا کارتون جامعه

و اطرافیانش است. اما در همین اجتماع کوچک تنوع   است؛ بلکه محدود به خانواده نشده گسترده

بینیم. سیدرضای انتهای فیلم دیگر روحانی سنتی ابتدای فیلم نیست که حتی در  افراد را می

باشد. او حاال از دنیای خود بیرون آمده و به همسرش،  ش غرق شده مترو هم در درس و بحث

ی معلول  های نوه خوشی اش و دل خانه ش، ازدواج حمید، دوستش، پا درد صاحبی دختر مدرسه

فروش مترو  دهد و حاال حتی دختر فال کند، به درد دل پرستار بیمارستان گوش می او توجه می

رضا با حضور در اجتماع و بیرون از آمدن از خود است که زر  بیند. مس وجود سید را هم می

 است. شده

 (1۳91رسوایی )

 (1۳91فیلم رسوایی )

 کارگردان/نویسنده نمکی مسعود ده

 کننده تهیه نمکی مسعود ده

 بازیگران نیا، اسماعیل خلج، کامران تفتی الناز شاکردوست، اکبر عبدی، محمدرضا شریفی

سال و با ظاهری خانه مردی میان است. صاحب ی افسانه را تحت فشار گذاشته بدهی، خانواده

شود. افسانه  می اش برداشته ها از گردن خانواده ر افسانه با او ازدواج کند، بدهیمذهبی است. اگ

ی روحانی محل پناه  دزدد و برای فرار از پلیس به خانه اش را از او می های خانواده سفته

اعتماد است. اما به مرور شخصیت واقعی او را  برد. ابتدا افسانه نسبت به آن روحانی بی می

کند، افسانه  کار محله را نسبت به روحانی بدبین می ی طمع خانه انی که صاحبشناسد. زم می

روحانی و   گوید. رابطه اش را به مردم محل می کند و کارهای خیر مخفیانه از او دفاع می

 دهد. ی افسانه را با خدا تغییر می افسانه؛ رابطه

 خالصه داستان

 رمزگان اجتماعی

ی آشنایی با فضای کلی فیلم و شخصیت روحانی توصیف و در این قسمت دو سکانس را برا

 کنیم. تحلیل می
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سکانس 

 منتخب اول

لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خاشِعاً  .شود سوره حشر شروع می 21ی  تیتراژ با نمایش آیه

اگر این قرآن را بر کوهی » ها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَمُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیَۀِ اهللِ وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُ

ها را برای  دیدی. و این مثل کردیم، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشیده می نازل می

شود. در  می ای نمایش دیده سپس اسم فیلم در کنار کفش قرمز زنانه« زنیم تا بیاندیشند. مردم می

هایی از محله، بازار، مسجد و  های سنتی، بخش ذان روی تصاویری از کاشیادامه صدای ا

شنویم و در نهایت تیتراژ با بستن پنجره روی نمای امامزاده توسط افسانه و  ی سنتی می امامزاده

  رسد. به پایان می "من که با این خدا و هرچی امامزاده است قهرم"که:  گفتن این

سکانس 

 منتخب دوم

ای  برد. در خانه آینه ای قدیمی، که حیاطی ساده دارد، پناه می ها به خانه ای فرار از پلیسافسانه بر

ای سبز رنگ و  با قاب چوبی، عکسی از آیت اهلل قاضی، امام خمینی، عکس یک شهید، پرده

آوری، افسانه را که سعی دارد با یک چاقو فرار کند  ای وجود دارد. با پخش موسیقی دلهره کتابخانه

افتد. روحانی )اکبرعبدی(، که با عرقچین و قبایی سفید در حال  بینیم، او در حیاط خانه می می

دخترم جلوی چشمت را مواظب »گوید:  که به او نگاه کند، می هاست، بدون آن آب دادن به گل

 «باش، در زندگی زمین نخوری.

 زنمتون.  و بیاید میچشم دارید مگه پشت سرتون شما؟ دمتون گرم. جون مادرم جلافسانه: 

 زند؟ خانه را می جالبه از کی تا حاال مهمان صاحبروحانی: 

 ت هم چیزی نزدما، یعنی چیزی نداشتی. از خونهافسانه: 

 جا پیدا نکردی، جایی دیگه اگر دیدی من بدهم ببر. اتفاقا اگر چیزی الزم داری اون روحانی:

ختمی ما شب چهلیم. فهمیدی مامورها کنی که چی؟ هان؟ اگه شما  زبون بازی میافسانه: 

 کنی برسن؟ آره؟ ما که فلنگ رو بستیم، زت زیاد. دنبالمن، داری معطل می

شود پلیس هنوز در کوچه است. دوباره  اندازد و متوجه می افسانه نگاهی به بیرون در می

فسانه گردد و سعی در فریب روحانی دارد تا او را از دست مامورها نجات دهد. وقتی ا برمی

توجه به او به کارش ادامه  کند و بی روحانی استغفار می« کنم هرجور بخوای جبران می»گوید  می

کند. سپس به  برد و روحانی در را به روی مامورین باز می دهد. افسانه به درون خانه پناه می می

شود،  ن او میپوشد. افسانه تازه متوجه روحانی بود اش را می آید و عبا و عمامه داخل خانه می

 گوید. کشد و بسم اهلل و سالم علیکمی می اش را جلو می روسری

 و علیکم السالم دخترم.روحانی: )برای اولین بار به او نگاه میکند( 

 حاج آقا چه جوری پیچوندیشون؟افسانه: 

 پیچ پیچ؟روحانی: )با تعجب( 

 اا، یعنی چه خالی بستین نیومدن تو؟ افسانه: 

 زی نگفتن، من هم دروغی نگفتم.ها چی آنروحانی: 

ت پیدا کنن، آبروت پرچم شه؟ وگرنه دلت برای من  چه مثبت. ترسیدی منو تو خونهافسانه: 

 نسوخته.

 از خودتان پذیرایی کنید تا من برگردم. روحانی: 
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گیرم کنی؟ از شما بعیده حاج آقا، بذار باور کنم تو این لباس  خوای نمک آی آی آی میافسانه: 

 ای. یغمبری، آدم حسابیبچه پ

همه بچه پیغمبرها هم علیه السالم نبودن، نه همین لباس زیبا است نشان آدمیت، دعا روحانی: 

 کن بنده آدم باشم. به قول شما بچه مثبت!

 ها، برین دیگه، االن شک میکنن من جفت گوشم پره از این روضهافسانه: 

 به کی شک کنن؟روحانی: 

 دیگه! م، به ما به عمهافسانه: 

 با خنده( دور از جانروحانی: )

 کنم. بندم، شر رو کم می تون تخت، منم پشت سرتون فلنگ رو می خیالافسانه: 

 تان است. ولی االن بیرون رفتن به صالح شما نیست. خداحافظ. هر طور میلروحانی: 

 پردازی صحنه
 سکانس اول: پیوند میان فضای سنتی و روحانیت

 ی عرفانی روحانی ز تصویر عرفا و تاکید بر جنبهسکانس دوم: استفاده ا

 تکلفی در گفتار روزمره آرامش، اهل ادب بودن و بی گفتار

ارتباطات 

 غیرکالمی

 تواضع و برخورد یکسان با همه

 لباس روحانیت در همه حال حتی حین کار لباس

روابط 

 خانوادگی

 عالقه و یاد همسر از دست رفته

روابط 

 اجتماعی

 ها، مورد احترام مردم بودن مشکالت مردم و تالش برای کمک به آنتوجه به 

 

کارکرد اصلی تیتراژ آشنایی مخاطب با فضا و موضوع فیلم است. تیتراژ رسوایی بین 

 کند. روحانیت و سنت پیوندی برقرار می

اهلل قاضی،  بینیم و وجود عکس آیت ی روحانی را می در سکانس دوم سادگی لباس و خانه

های اعتقادی و عرفانی او را نشان  ی روحانی جنبه خمینی و آقای دوالبی در خانه و حجرهامام 

 دهد. می

شود. با  او رفتاری با طمأنینه و گرم با مردم دارد. و بین کودک و بزرگ تفاوتی قائل نمی

م ی مرد زند و مسائل همه ی نیازمندان سر می کند، به خانه همه مهربان است، شبانه کارگری می

کند. مورد  ش رسیدگی می ی افسانه است و به مشکالت دهنده ش مهم است. پناه محل برای
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محلی مردم  گیرد هم فقط با بی احترام مردم است و حتی زمانی که در مضان تهمت قرار می

 ها. آن  احترامی شود نه با بی مواجه می

 رمزگان فنی

است. سکانس اول، شامل چند نما از  سکانس انتخاب شده 2برای تحلیل رمزگان فنی فیلم، 

دوم هم  روحانی است؛ زمانی که در بازار راه میرود تا به امامزاده برای نماز برسد. سکانس

خواهد برای حل مشکالت افسانه به او پول بدهد و با او به سمت  هنگامی است که روحانی می

 شود. زاده همراه می امام

سکانس 

 منتخب

کند. تصویر افسانه در حوض خانه  نماز به سمت امامزاده حرکت میروحانی از خانه به قصد 

است. توجه کسبه بازار به او جلب  زند، در آب افتاده است. تصویر روحانی، که در خیابان قدم می افتاده

کنند. روحانی هم با همه، کودک و  ی خود دعوت می کنند و او را به حجره شود. مصافحه می می

رسد و با او صحبت  ی میرزا می در نهایت به حجره گیرد.  کند و گرم می خورد میبزرگِ با احترام بر

 شود. مشغول صحبت می

 دوربین

 نمای کامل اندازه نما

 سطح مخاطب هم زاویه دوربین

 در گفت و گو با دیگران اندکی رو به باال

 پویا و نامتقارن؛ زندگی روزمره  بندی ترکیب

 رتضادمایه روشن و پ نورپردازی

 های گرم  رنگ رنگ

زمان و 

 مکان

 زمان حال و مکان ناشناخته

 موسیقی سنتی با ضرباهنگی تند موسیقی

 پوستر

 

 است. اجازه انتشار نیافته

 کند. اعتبار روحانی داستان تعریف می  افسانه خود را زیر سایه

ها اشاره  اندازه نما، کامل است و به روابط اجتماعی شخصیت

 دارد.
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تاکید بر کفش قرمز در کنار اسم رسوایی در پس زمینه سیاه 

شود. این  است که نشان از فریبی دارد که باعث رسوایی می

پوستر به جای تاکید بر تاثیر روحانی، براساس موضوع فریب 

 کند. روحانی داستان را تعریف می

 

افسانه با رنگ شال، کفش و کیف قرمز که نماد فریب است، 

ی قدیمی نشسته است. صاحبخانه و روحانی بر پایین در

ی سفید و کاله سیاه،  زندگی او موثراند؛ انگار باید بین عمامه

 یکی را انتخاب کند.

 

محو شدن تصویر افسانه و روحانی در حوض گره خوردن داستان این دو به هم را نشان 

واضع نشان میدهد. دوربین دهد. همچنین تصویر روحانی در آب، او را فردی ساده، زالل و مت می

دهد. در این  شود و روابط اجتماعی او را نشان می با نمایی کامل در بازار با میرزا همراه می

فرد با روحانی استفاده شده است.   ی یک سکانس از نمای میانه هم برای نشان دادن رابطه

ست که بر تسلط و مقام ی دوربین در این گفت وگو تا حدی رو به باال نسبت به روحانی ا زاویه

 باالی او اشاره دارد.

 رمزگان ایدئولوژیک

گیرد. فیلم  شود و مورد قضاوت مردم قرار می روحانی عارفی ملجا و پناه دختری بدنام می

کند. بدنامی به خاطر مردم امتحان و چالش روحانی فیلم  قضاوت عجوالنه مردم را سرزنش می

 آید.  دلی از آن سربلند بیرون می اکرسوایی است. امتحانی که با صبر و پ

ش را در فیلم  جز شخصیت روحانی اصلی )اکبر عبدی( تنها چند طلبه حوزی از مریدان به

دیگر  بینیم که همراه سایرین به او سوظن دارند. اما تمرکز رسوایی بر روابط روحانیون با یک می
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ستان و حوزه به جز این چند ای بین روحانی دا شود، رابطه نیست و درگیر نقد درونی نمی

ای بیرون از ساختار  دهد که او روحانی شاگرد نیست. اما رفتار همین چند شاگرد نشان می

 ی مردم و اوست.  است. اما تمرکز فیلم رسوایی بر نقد بیرونی و رابطه  سخت حوزه

ی آن است.  ی خود و تقویت کننده غالب زمانه  رسوایی هم تاثیر گرفته از گفتمان

طلبی  گرایی خود در برابر اصالح گرایی در آن دوران قدرت را به دست داشت. جریان اصول اصول

و « گرایی اسالمی ارزش»کرد و خواهان بازگشت به اصول انقالب اسالمی بود.  تعریف می

(. فیلم رسوایی 1۳۹۷های مرکزی این جریان سیاسی فکری است )یاسینی،  دال« طلبی عدالت»

ی  فکری متعهد است و به دنبال تقویت آن است. تصویر امام خمینی بر دیوار خانهبه این جریان 

واسطه با مردم و کمک مخفیانه و  زیستی، مردمی بودن و تعامل بی روحانی فیلم، تاکید بر ساده

سیاسی است. بازگشت به  -های تعهد به این جریان فکری فردی نیازمندان و محرومان از نشانه

 شود. با محوریت روحانی فیلم ممکن می جا اصول در این

کنند.  روحانی فیلم فرد مقدسی است که دیگران تهمت ناروایی نسبت به او را باور می

کند اما  روحانی رسوایی اگر چه بین مردم و در اجتماع است و با آنان نشست و برخواست می

شود و  کند، عصبانی نمی ای است که افسانه را قضاوت نمی مانند آنان نیست. او فرد وارسته

کند او همیشه ثابت، بزرگ و  تهمت مردم روی او تاثیری ندارد. روحانی رسوایی تغییر نمی

کنند. روحانی اجتماعی رسوایی عارفی  مقدس است. این مردم اطراف او هستند که تغییر می

ای از  است و رابطهه ها و اثرگذار بر آن است در میان مردم که ملجا و پناه مردم، مورد احترام آن

 باال به پایین و ارشادی بین او مردم برقرار است.

 (11۳97نمایش  1۳9۳پارادایس )

 (1۳۹۷نمایش  1۳۹۳فیلم پارادایس )

 کارگردان/نویسنده علی عطشانی

 کننده تهیه میرزایی، علی عطشانی مهدی علی

 بازیگران بورخارتجواد عزتی، مهران رجبی، محمدعلی نجفیان، سامان صفاری، اولیویا 

گیرند برای آشنایی با جهان و تبلیغ اسالم از فضای  تصمیم می  های حوزه علمیه طلبه

ی جوانی  آقا فراستی، مخالف است. محسن طلبه مجازی استفاده کنند اما مسئول حوزه، حاج

خود    شود. آلیشیا در دانشگاه بوک با دختری آلمانی به نام آلیشیا آشنا می است که در فیس

 خالصه داستان
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کند. آلیشیا از  با حضور نمایندگان مذاهب مختلف برگزار می« مذهب من»نشستی با عنوان 

اتاقی او هم به  ی شیعیان در این نشست باشد. پژمان هم کند تا نماینده محسن دعوت می

کند.  این سفر مشتاق است. فراستی، مسئول حوزه، هم آنان را در این سفر همراهی می

و حوزه را مجهز به اینترنت   شود. فراستی تغییر کرده بی برگزار مینشست آلمان به خو

کند اما با  مند شده، مجددا به آلمان سفر می کند. محسن که به آلیشیا عالقه پرسرعت می

شان را  های ی آنان با آلیشیا تفاوت ی صمیمانه های دیگر مهمانان نشست و رابطه دیدن عکس

که دختری آلمانی شهادتین را بعد از حاج آقا فراستی  گردد  بیند. در حالی به حوزه برمی می

 شود. کند و مسلمان می تکرار می

 

 رمزگان اجتماعی

 سکانس منتخب

سوره نحل به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی  125فیلم با نام یا الرحم الراحمین آغاز و آیه 

ه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که با حکمت و اندرز نیکو، به را»شود:  آغاز می

دستگیری دختر و پسری جوان توسط گشت شبانه را « نیکوتر است، استدالل و مناظره کن! 

ای قدیمی که چند توریست خارجی قصد تصویربرداری از آن را دارند اما  بینیم. بعد حوزه می

ی صمیمی و ساده محسن و  جرهشود. در ح می شود، نمایش داده مسئول حوزه مانع آنان می

تاپ و خود مشغول است و  شود. پژمان با لب می های محسن بر دیوار دیده پژمان، نقاشی

دهد اما درحال نقاشی  درس خود گوش می های هم کند که به تمرین محسن اگرچه تظاهر می

که در  گیرند شود و آنان تصمیم می ها تشکیل می بین طلبه  ای محرمانه کشیدن است. جلسه

 فضای مجازی فعالیت کنند.

 های جوان به اینترنت و اساتید سنتی حوزه. تقابل میان نگاه طلبه پردازی صحنه

 گفتار
حال  های جوان در مقابل لحن آمرانه در عین ی طلبه ی و شوخ طبعانه لحن متواضعانه

 ی نصایح رئیس حوزه  سنجانه نکته

ارتباطات 

 غیرکالمی

 برخوردی خوش پویایی فضای حوزه و

 پوشیدن لباس روحانیت در هر موقعیتی لباس

 های طلبه درس رنگ اما با احترام و محبت/ روابط صمیمی و برادرانه با هم روابط خانوادگی کم روابط خانوادگی

 روابط اجتماعی
ی مستقیم حوزه با غرب،  شیفتگی پژمان و اعتماد به نفس رئیس حوزه/ برخورد و مواجهه

 کند.  تر و پذیراتر می مالیمحوزه را 

ای  جا حوزه با آن برخورد دارد غرب است. پژمان در مواجهه با غرب طلبه ای که این دیگری

بینیم.  آقا فراستی رئیس حوزه می گاه او را با نگاه سنتی حاج به های گاه پر سوال است که تقابل

ای نسبت به غرب  استان نگاه منفیآقا فراستی فرد با اعتماد به نفسی است که در ابتدای د حاج

کند. اما  دارد و نسبت به حضور طالب در فضای مجازی بدبین است و آنان را از این کار منع می

دهد. و از نگاه بسته  تری از خود نشان می بعد از حضور در غرب او نسبت به طالب رفتار مالیم
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آلمان فردی اجتماعی و کشد. او در  اولیه خود نسبت به غرب و فضای مجازی دست می

 گیرد. ها سلفی می کند با آن برخورد است. با دانشجویان با صمیمیت رفتار می خوش

 رمزگان فنی

 کنیم. های شاخص تحلیل می رمزگان فنی پارادایس را با تمرکز بر یکی از سکانس

 سکانس

ادن به چند یکی از جلسات پرسش و پاسخ درحال برگزاری است. حاج آقا فراستی پس از جواب د

اسالم واقعی، اسالم عقله، اسالم منطقه، اسالم "سوال و تفاوت اسالم واقعی با داعش، جلسه را با بیان 

ها و آقایان، دور او جمع میشوند و با  رساند. سپس خانم به پایان می "نابه، اسالم الوه، عشقه، محبته

 گیرند. او سلفی می

 دوربین

 ها و روابط اجتماعی روابط شخصی با سوژه نمای میانه و کامل؛ اندازه نما

 پنداری سطح؛ برابری و همذات هم زاویه دوربین

 نامتقارن؛ زندگی روزمره بندی ترکیب

 مایه روشن نورپردازی

 های کم تضاد رنگ رنگ

زمان / 

 مکان
 ای در ایران و آلمان در زمان حاضر و در حوزه علمیه

 موسیقی مالیم موسیقی

  پوستر

 

ی نمای کامل، تاکید بر روابط اجتماعی  پوستر اول و دوم با اندازه

گونه که در فیلم به مسائل شخصی و درونیات  روحانیون دارد. همان

ی آشتی  ها وارد نمیشود. سلفی گرفتن توسط استاد، تاکید برجنبه آن

پذیری تکنولوژی و مسائل روز با روحانیت و حوزه است. زاویه دوربین 

کند. نورپردازی  پنداری دعوت می ذات ت و مخاطب را به همسطح اس هم

های سرد  روشن نیز به پایان خوش این فیلم اشاره دارد. استفاده از رنگ

خرد و صلح تاکید دارد. تنها تفاوت این دو در چگونگی به   بر جنبه

تر  تصویر کشیدن دختر خارجی است؛ که در دومی، با توجه تاکید بیش

ها به موضوع  او در کنار بقیه، نه در پشت سر آن بر دختر و حضور

 تر اشاره دارد. داستان فیلم بیش
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ی تیره در این پوستر تراژیک بودن رابطه روحانی و غرب و  مایه رنگ

کشد. زاویه  تاحدی ناامیدی به تغییر شرایط موجود را به تصویر می

تشویق  ها دوربین هم سطح نیز مخاطب را به همذات پنداری با آن

 میکند.

بندی نامتقارن و نورپردازی مایه روشن فیلم، بر روابط اجتماعی،  نمای میانه و کامل، ترکیب

گرایانه به  تضاد حالتی واقع های کم زندگی روزمره و امید و پایان خوش داستان تاکید دارد. رنگ

 دهد. داستان می

 رمزگان ایدئولوژیک

داند. بر نمایش  ل، راه شناساندن اسالم به جهان میوگو و استدال فیلم پارادایس راه گفت

دهد،  آمیزی که داعش از اسالم ارائه می طلبانه از اسالم در مقابل تصویر خشونت تصویری صلح

 کند. تأکید می

اند که  روحانیون پارادایس مقدس و شبیه هم نیستند؛ بلکه افرادی عادی با روحیاتی متفاوت

کنند. نسل جدید حوزه خود را با شرایط جدید به روز  یدر یک حوزه کنار هم تحصیل م

آقا فراستی(  که استاد آنان )حاج کنند درحالی اند و از اینترنت برای تبلیغ دین استفاده می کرده

 است. بر دیدگاه سنتی خود پابرجا مانده

اند و در این مسیر خودشان نیز تغییر  روحانیون فیلم پارادایس به دنبال تغییر جهان

آقا فراستی که به دنبال نشان  گونه که حاج کند همان کنند. محسن در این مسیر رشد می می

کند و پس از  ها تغییر می دادن ضعف تمدن غرب و اسالم حقیقی به آنان است نگاهش به غربی

 کند. بازگشت از آلمان کتاب سابق خود ، باغ وحش منظم را اصالح می

آقا فراستی  برد. حاج هوری اسالمی همراه هم پیش میفیلم عالوه نقد درونی حوزه و جم

داند. پژمان  که خود را نماینده هیچ کجا نمی داند درحالی خود را نماینده جمهوری اسالمی می

وگو و  کند. گفت زد می های جمهوری اسالمی به نام اسالم را مرتباً به فراستی گوش گیری سخت

وان غربی به اسالم که راه دعوت جوانان ایرانی به استدالل از نظر فیلم نه فقط راه دعوت ج

 اسالم نیز هست.
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گرایی همراه  و قدرت گرفتن اعتدال ۹2ایده فیلم کامال با حال و هوای پس از انتخابات سال 

ای و پاسخی به آن نیز  توان آن را واکنشی به مناقشات بر سر مذاکرات هسته است. و حتی می

گرایی، مدارا و  گرایی یعنی پرهیز از افراط رکزی گفتمان اعتدالهای م دید. ایده فیلم با دال

واسطه و باز کردن درهای  (. مواجهه بی1۳۹۷سوست )یاسینی،،  تساهل و احیای دیپلماسی هم

ای درهای خود را به روی دیگران   دهد. حوزه تر شدن تغییر می وگو ما را به سمت متعادل گفت

است. استفاده از  ی در خود فرورفته تر از حوزه واجه شود موفقباز کند و با استدالل با آنان م

وگو و  کند. گفت تر می فضای مجازی و تعامل با دنیا حوزه را به هدف تبلیغ اسالم نزدیک

اعتقاد تبدیل به  کند. و دختری ایرانی را از دختری بی استدالل جوانی آلمانی را مسلمان می

 کند. آقا فراستی تبدیل می جبرگزارکننده جلسات دینی و همسر حا

کند دیگر محدود به خانواده، محله و  در پارادایس اجتماعی که روحانیت با آن تعامل می

کند. و  ها را به تمام جهان متصل می ای جهانی دارد و اینترنت آن تهران نیست؛ بلکه گستره

 کند. ل میجهانی تبدی-تعامل با جهان فراستی، روحانی سنتی را به روحانی اجتماعی

 گیری نتیجه

فیلم برای فهم برساخت تصویر روحانی اجتماعی در سینمای ایران مطالعه  4در این پژوهش 

 اند.  شده

های ابتدایی پس از انقالب در سینمای ایران، مثل فیلم  روحانی مبارز و سیاسی سال

  بارزی که به حجرهروحانی م ۸0شود. با آغاز دهه  دیگر دیده نمی ۷0(، در دهه 1۳۶5تیرباران )

زیر نور ماه،   شود. طلبه خود دچار تردید می  بود نسبت به جایگاه و وظیفه خود برگشته

رود و همراه  نشین سنتی باشد، او از دیوارهای محصور حوزه بیرون می خواهد روحانی حجره نمی

، ملبس شدن یافتن تردیدهایش شود. پایان های زیر پل رسالت، می و شنوای مردم، کارتن خواب

و بازگشت او به روستا با تولد تصویر روحانی اجتماعی در سینمای ایران همراه است. روحانی 

نشینی و زندگی اجتماعی ندارد. او حوزه و راه رشد اخالقی  طال و مس اما تردیدی میان حجره

بیرون کشید و  آمده به اجبار او را از حوزه بود اما شرایط خانوادگی پیش در حوزه را انتخاب کرده

در نهایت او رشد اخالقی نه در میان حوزه بلکه با برگشتن به زندگی اجتماعی در کنار 

دهد  اش یافت. روحانی رسوایی در اجتماع هست. بودن در میان مردم او را تغییر نمی خانواده

ماعی خود ی تاثیر اجت خواهند دایره گذارد. روحانیان پاردایس می بلکه اوست که بر مردم اثر می

ی تاثیرگذاری جهانی دارند. اما  شوند و انگیزه را گسترش دهند، از خانه، محله و شهر خارج می
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ها را نیز تغییر  گذارند؛ بلکه خروج از اجتماع آشنای قبلی آن ها نیستند که تاثیر می این فقط آن

جتماعی شود. روحانی ا دهد. این شخصیت خود روحانی است که دچار فراز و نشیب می می

نیست که به تنهایی   های قبلی این صرفا طلبه پاردایس تاثیرگذار و تاثیرپذیر است. برخالف فیلم

  است. مهران رجبی، رئیس حوزه باشد؛ در پارادایس حوزه اجتماعی شده جزوی از جامعه شده

ها مخالف  داری آن ها و بچه گیر و سنتی زیر نور ماه و طال و مس، که با فوتبال دیدن طلبه سخت

کرد؛ در پارادایس با خارج شدن از حوزه،  بود و شخصیت روحانی و حوزه سنتی را نمایندگی می

 شود. منعطف و مردمی می

شود و  چیزی گفته کند چه گیرد. گفتمان است که ممکن می بازنمایی در گفتمان صورت می

ین دو دهه نیز اثر شده ا های ساخته گفته نشود. تغییرات سیاسی و اجتماعی، بر فیلم  چه

در آغاز « مدنی  جامعه»و « آزادی»گرایی با دال مرکزی  است. اثر گفتمان غالب اصول گذاشته

ها و افراد متفاوتی که در آن کسی بر  توان در زیر نور ماه دید. سید حسن با گروه را می ۸0دهه 

گزینی از جامعه و  ریشود. شاید بتوان گفت دو دل می دیگری برتری ندارد، آشنا و همراه و هم

نشینی و درگیر اخالق فردی بودن سیدرضای طال و مس متاثر از فضای سیاسی پس از  حجره

گرایی با  ی خود، گفتمان اصول غالب زمانه  است. رسوایی هم تاثیر گرفته از گفتمان ۸۸وقایع 

ل انقالب که خواهان بازگشت به اصو« طلبی عدالت»و « گرایی اسالمی ارزش»های مرکزی  دال

،  ۹2با شرایط پساانتخابات سال ی پارادایس  ی آن است. ایده اسالمی بود، و تقویت کننده

ای  همراه است. ایده فیلم با  گرایی، مناقشات بر سر مذاکرات هسته قدرت گرفتن اعتدال

احیای »و « مدارا و تساهل»، «گرایی پرهیز از افراط»گرایی،  های مرکزی گفتمان اعتدال دال

 سوست. هم« یپلماسید

شود.  آل برساخته شده در این چهار فیلم با حضور در اجتماع محقق می روحانی ایده

ها برای موثر بودن تجویز  روحانی اجتماعی، روحانی مطلوب است. مسیری که تمام این فیلم

کنند محدود نشدن به فضای بسته حوزه، حضور یافتن در بین مردم، در کنار آنان بودن و  می

هاست که علم  توجه به مسائل آنان است. به عبارت دیگر، رشد و کمال در عمل به دانسته

 عشق در دفتر نباشد.
  



  1401/ بهار 42فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  70

 

 

 منابع

 ( 1۳۹۶استوری، جان .)ترجمه حسین پاینده، تهران: آگه. ،مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه 

 ( 1۳۸۷بارکر، کریس .) .)رجی و نفیسه ترجمه مهدی فمطالعات فرهنگی )نظریه و عملکرد

 حمیدی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

 ( 1۳۹۳بنت، اندی .)تهران: نشر اختران.فرهنگ و زندگی روزمره . 

 ( 1۳۹1راودراد، اعظم .)تهران: دانشگاه تهران .جامعه شناسی سینما و سینمای ایران. 

 ریان قدرت در جمهوری قدرت، گفتمان و زبان )سازوکارهای ج(. 1۳۸4اصغر ) سلطانی، علی

 تهران: نشر نی.اسالمی ایران(. 

 ( .1۳۸۷شرت، ایون .)ای: هرمنوتیک، تبارشناسی، نظریه  فسلفه علوم اجتماعی قاره

 مترجم هادی جلیلی، تهران: نشر نی. .انتقادی

 ( فرهنگ تلویزیون. 1۳۸0فیسک، جان .)1۹شماره  .ارغنون. 

 ( 1۳۹2کوثری، مسعود و عموری، عباس « .)گرایی فرهنگی مردم و روحانی؛  عامل اجتماعی و همت

 -دو فصلنامه علمی  «.خوانشی بینامتنی از سه فیلم دینی )زیر نور ماه، مارمولک، طال و مس(

 .12۹-1۶۶ :4۳شماره پژوهشی دین و ارتباطات. 

 ( 1۳۸2محمدی، مجید .) .تهران: کویر.دین و ارتباطات 

 جستاری در مواجهات معنایی روحانیت (. 1۳۹۷عفر )منتظرقائم، مهدی و اسفندیاری، محمدج

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.و سینمای اجتماعی ایران

 های انتقادی های رایج و دیدگاه های رسانه: اندیشه نظریه(. 1۳۹۳زاده، سیدمحمد ) مهدی، 

 تهران: همشهری.

 ( تحلیل بازنمایی روحانیت در 1۳۹۳نادری، احمد و سلیمانی ساسانی، مجید و اسکندری، علی .)

مطالعات و تحقیقات «. طال و مس»سینمای ایران مطالعۀ موردی؛ تحلیل گفتمان فیلم 

 .4۹۷-512: ۳شماره اجتماعی در ایران. 

 ( بازنمایی 1۳۹4هاشمی، محمدسجاد و فرخی، میثم .)«در سینما ایران « نگرش مردم به روحانیت

 .111-1۳۳: ۹. شماره رسانه و فرهنگر ماه، مارمولک و طال و مس(. )مورد مطالعه: سه فیلم زیر نو

 ( 1۳۹1هال، استوارت .).محمدی، تهران: نشر نی. ترجمه احمد گل معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی 

 شناسی پوشاک زنان پس از انقالب اسالمی ایران زیبایی(. 1۳۹۷راضیه ) یاسینی، سیده .

 تباطات.تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ار

 Barker, c. (2000). Cultural Studies: Theory and Practice. SAGE Publication. 

 Bennet, A. (2005). Culture and Everyday Life. SAGE Publications Ltd. 



 71 سینمای ایران90و  80های  های ده اجتماعی شدن تصویر روحانیون در فیلم 

 

 

 Casey, B., casey, N., Calvert, French, L., & lewis, J. (2002). TELEVISION STUDIES; 

The Key Concepts. London: Routledge. 

 Fiske, J. (2001). television culture. Arghanoon, 125-142. 

 Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 

(Culture, Media and Identities series). SAGE Publications Ltd. 

 Hashemi, M., & Farokhi, M. (2015). The Representation of Public Attitudes to the 

Clergy in Iranian Cinema A case study:"Under the moon light", "Marmoulak", "Gold & 

Copper". media and culture, 111-133. 

 Kowsari, M., & Amoori, A. (2013). Social Interaction and Cultural Convergence 

between People and the Clergy; An Intertextual Reading of Three Religious Films: 

Under the Moonlight, The Newt, Gold and Copper. Journal of Religion and 

Communication, 129-166. 

 Mahdizade, S. (2014). Media Theories: Popular Thoughts and Critical Perspectives. 

Tehran: Hamshahri. 

 Montazerqaem, M., & Esfandiari, M. (2018). A research on the semantic confrontations 

of Iran's clergy and social cinema. Tehran: Research Institute of Culture, Art and 

Communication. 

 Naderi , A., Soleimani Sasani, M., & Eskandari, A. (2014). Analysis of Clergymen’s 

Representation in Iran's Cinema: A Case Study of Discourse Analysis of the Tala va 

Mes, Movie. Quarterly of social studies and research in Iran, 497-512. 

 Ravadrad, A. (2012). Sociology of cinema & the Iran’s cinema. Tehran: University of 

Tehran Press. 

 Sherratt, Y. (2005). Continental Philosophy of Social Science: Hermeneutics, 

Genealogy, and Critical Theory from Greece to the Twenty-First Century. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 Soltani, A. (2004). Power, discourse and language: mechanisms of power flow in the 

Islamic Republic of Iran. Tehran: Ney. 

 Storey, J. (2003). Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Athens, Georgia: 

University of Georgia Press. 

 Yasini, R. (2018). Aesthetics of women's clothing after the Iranian Islamic Revolution. 

Tehran: Research Institute of Culture, Art and Communication. 


