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 مقدمه
 ها آن بارزترين كه است هايي شاخصه داراي نامند، مي اطالعات و ارتباطات عصر را آن كه مروزا جهان

 سينما كه و تلويزيون راديو، روزنامه، چون وسايلي است. آن در جمعي ارتباط ساخت و كاركرد وسايل
 فراهم بشري تمدن پيشرفت و گسترش براي را زمينه عقايد، افكار و مبادله و جديد اطالعات انتقال با

 ايفاي به.. و . سياسي و اجتماعي هاي بحران با مقابله عرصه در توانند مي جمعي هاي رسانه كنند. مي
 ثبات كننده تهديد حوادث و هويت بحران مانند مختلف هايبحران كاهش در بپردازند و نقش

دانيل  از سوي دهش مطرح هاي). طبق پژوهش170: 1382كريمي،(باشد داشته مؤثر كاركرد اجتماعي،
 سواد با افراد توجه مورد بيشتر و سينما راديو است، گرفت صورت خاورميانه كشور چند در كه 1لرنر
 و نو عقايد تازه، احتياجات ايجاد با را اجتماعيهاي  بروز دگرگوني در تسريع و موجبات گيرند، مي قرار

 جمعي ارتباط وسايل ترين جذاب از يكي انعنو به سينما، ميان اين در .كنند مي فراهم سياسي، بيداري
 سينماگران كه نكته اين و كند برقرار شناسي نشانه و ارتباطات دانش با عميقي پيوند است، توانسته
 اند، برده بهره انساني ارتباطات مختلف هاي جنبه نمايش در شناختي نشانه قابليت كدام از برجسته
 انتقال جهت ايدئولوژيك، ابزاري منزله به امروز سينماي ).3: 1390وحيدي،( است اهميت حائز بسيار

 فرهنگي و سياسي اقتصادي، مناسبات در مهمي بسيار نقش تواند مي جوامع ساير به معنا و فرهنگ
 تقويت و ارائه در موثري نقش دوره هر فرهنگي كاالهاي محتواي بررسي و پژوهش بنابراين. كند بازي

 تحليلو  3 محتوا تحليل ،2شناسي نشانه هاي تحليل ميان اين در ند،ك مي ايفا ها ارزش و هنجارها
 فرهنگي تعقيرات و فرهنگ از هايي جنبه شناخت جهت در تالشي پر بيننده، سينمايي آثار 4گفتمان
است. براي نمونه، ويليام كد بري و جانت استايگر، نشانه شناسان  شده منعكس آثار اين در كه است

الگوهايي را طرح ريزي كردند كه به واسطه تحليل محتوا در سينما ي، در زمينه معروف آثار سينماي
نگاه جديدي كه به اين روش داشتند، مورد قبول جامعه پژوهشگران و انديشمندان اين عرصه قرار 

ارتباطات و  هاي مهم جهان در حوزههم در دانشگاه 90و   80هاي گرفت و حتي الگوهايشان در دهه
 .)78: 1377 (آذري، رآييِ اساسي خود را از دست ندادكا سينما
 كند، جذب خود به را ياريبس يها نگاه است توانسته كه يلميف عنوان به نيميس از نادر ييجدا لميف
 نماگرِيس كه نكته نيا .است رانيا امروز جامعه از يريتصو كه دارد يمسائل گذاشتن شينما به در يسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Daniel Lerner 
2 Semiotics 
3 Content Analysis 
4 Discourse Analysis 
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 واقع در كه خود، يها دغدغه كردن مطرح در يسع ي،رمزگان و عالئم هچ و هدف چه با چگونه،مؤلف 
 .ميدار آن فهم در يسع مقاله نيا در كه است يموضوع ،كرده عمل است، امروز انسان يها دغدغه

 موضوع ضرورت و تياهم
 معاصر انسان ذهن در نهان يمعان انتقال جهت يانجيم يابزار امروز يايدن در يجمع ارتباط ليوسا
 يهستند با سلطه فرهنگقدرتمند  يجمع اطبل ارتيوسا نهيدر زم ييرو كشورها نياز ا ست؛ا
عوامل  زءها را ج رسانه نياز والد ياريباشند. بس انيالهام بخش افكار خود به جهان توانند يم يشتريب

 .)321:1388(هوور، دانند يم اتيها و اخالقانتقال ارزش يبرا يموزشآمواد  هيدست اندر كارته
 كيخود را در  يو معان ميمفاه ،كه در جامعه است يو انعكاس معضالت انيمؤلف با ب نماگرانيس
، گرنمايكار س تي. ارزش و اهمدهند يمخاطب قرار م اريدر اخت و كنند يم يرمز گذار يينماياثر س
 مطلوب اثر يگفرهن ديبازتول و ديو تول ييوقفه بازنما يروند ب كيكه بتواند در شود يم انينما يزمان
 .گذارد جا به خود از يتعال و رشد جهت در جامعه افراد يزندگ سبك بر

نادر  ييجدا لميرا پس از ساخت ف -و كارگردان سندهينو -ياصغر فرهاد م،يمجله تا 2012سال 
 يبرتر سال معرف تيصد شخص نيگذار در جهان در بريتأث تيشخص نيبه عنوان چهارم نيمياز س

 عرصه در نماگر،يس و ينماياثر س كيگذار بودن  ريو القاب نشان از قدرت و تأث زيجوا نيكرد. ا
 .دارد يجهان
م و مه ارينقش بس يفرهنگ يجهت انتقال ارزش و هنجارها كيدئولوژيا يبه عنوان ابزار نما،يس

ر پژوهشگ يمندعالقه ،موضوع نيانتخاب ا گريعلت د نيبنابرا ؛دارد يمسائل اخالق يدر معرف يثرؤم
كه  ميباور نيچرا كه بر ا ،است يدر كنار مطالعات ارتباط ياخالق يها و داشتن دغدغه نمايبه هنر س

 انسان معاصر باشد. ياخالق يازهاين يپاسخگو تواند يم ،خود يبا قدرت ارتباط نمايس

 قياهداف تحق
 يهدف اصل

ساخته  نيمينادر از س ييجدا لميدر ف گرانيباز يدر ارتباطات انسان اتينشانه شناسانه اخالق ليتحل 
 ياصغر فرهاد

 يف فرعااهد
 .لميقابل مشاهده در ف يارتباط يها و رفتارها رمزگان عالئم نشانه يابعاد اخالق ي. بررس1 

 .نيميس از نادر ييجدا لميف در اتياخالق كشاندن ريبه تصو ي. شناخت چگونگ2
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 قيتحق يها پرسش
 يپرسش اصل 
قابل  گرانيباز يدر ارتباطات انسان ياخالق يها نشانه ،نيميس از نادر يياجد لميف ارائه نحوه در ايآ

 مشاهده است؟

 يفرع يها پرسش
 ريچگونه به تصو لميف گرانيباز يارتباط يرفتارها ها و رمزگان عالئم نشانه ي. ابعاد اخالق1
 شده است؟ دهيكش

 موفق عمل كرده است؟ رانگيباز يات در ارتباطات انسانياخالق يريتصو انيدر ب لميف اي. آ2

 قيتحق نهيشيپ
و  يو خارج يداخل يها رساله انياز آن است كه تا كنون در م يحاك پژوهشگران، يها يبررس
نشانه  ليتحل«با موضوع  ،2يينمايو مطالعات س 1يدر حوزه ارتباطات انسان ،منتشر شده يكتابها
 »يساخته اصغر فرهاد نيميس از نادر ييجدا لميف گرانيباز يانسانارتباطات  در اتياخالق انهشناس
 اي يروشفكري و كه از نظر  يها از پژوهش يچند انيبه ب ،اين صورت نگرفته است. با وجود يقيتحق
 .ميپرداز يم ،اند وجه اشتراك بوده يمورد نظر، دارا كارگردانِ يانتخاب يها لميف

 به توجه با هشتم روز و خدا رنگ هاي فيلم شناسي نشانه ، )1386( زينب ستوده، افخمي .1
 . تهران دانشگاه اجتماعي علوم دانشكده: تهران ارشد، كارشناسي نامه خدا،پايان با انسان رابطه مفهوم

در  ياسالم -يرانيا و يحيمس -يمتفاوت غرب يرابطه فرهنگ يبه بررس پايان نامه، نيدر ا يافخم
را در ساختن  يدئولوژيفرهنگ و انقش  ي. وپردازد يم ارتباط انسان با خدا دنيكش ريبه تصو
 .داردارتباط  نيدر ا يثرؤنقش م يها پر رنگ دانسته و معتقد است بافت فرهنگ نشانه
 تحليل طريق از »الي درباره« سينمايي فيلم در متوسط طبقه بازنمايي ،)1391( مهران باقي، .2
 . سوره دانشگاه ارشد، سيكارشنا نامه پايان كالمي، غير و كالميهاي  پيام بررسي و شناختي نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Human Communication 
2 Cinematic Studies 
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 عنوان به يجهان جامعه در متوسط طبقه گاهيجا تياهم يبررس ضمن ،نامه انيپا نيدر ا باقي
اصغر  ينمايدر س ينشانه شناس ليتحل قيطر ازطبقه  نيا ييبه بازنما تحوالت، از ياريبس ثقل مركز
 .ندك يم يمعرف رانيجامعه امروز ا ين را بازنماآ و پردازد يم يفرهاد
ويكرد نشانه شناختي به تحليل ارتباطات ميان فردي در جامعه  )،2010كوچ كورا، ماريا( .3
 گرين.  بولينگ ايالتي ، دانشگاه، پايان نامه كارشناسي ارشدمدرن

و  »يخوابيب«، »نامه يبرا« لميف سه يشناخت نشانه يبررس به پايان نامه، نيا در كوچ كورا
 كيرمانت يژانر كمدرا به عنوان آثار شاخص  لميسه ف نيا. او دازدپر يم »شهينم نيبهتر از ا«
 .دهد يقرار م ليمورد تحل يارتباطات انساناز منظر  ييكايمرآ

ل ارتباط يكه با وجود رشد شتابان وسا ،آن است كند يكه پژوهشگر به آن اذعان م اي يجهنت
 ،مدرن يفرهنگ يته عنوان موقعب  1ييتنها  مفهوم يكديگرافراد به  يو آسان شدن دسترس يجمع

 .است يدر ارتباطات انسان ،مشكالت ينترماز مه يكيهمچنان 

 قيتحق ينظر يمبان
 اخالق 
حال آنكه  ،بردند يرا به كار م ياخالق يعني، 2»كوسيات«، واژهاخالق موضوع بر داللت يبرا انيوناني
دو  نيا ي،تقل كردند. فالسفه متقدم غرببه زبان خود من3 »سيمورال« واژه را با عنوان نيا ها ينيالت

تفاوت  جاديا فالسفه معاصر، بر اام ،معنا به كار بردند كياعتبار كه مترادف هستند به  نيواژه را به ا
مخصوص در  يا مقرر شده نزد جامعه يرا اوامر و نواه moralرو  نيدارند، از ا ديكأدو واژه ت نيا انيم

متعلق به  يكه در احكام ارزش يعبارت است از علم ethic نكهحال آ ،دانند يمشخص م يا دوره
اخالق عصر مدرن  ينظر يمطالعه مبان ،جهي. در نتكند يها نظر م آن حيتقب اي نيافعال، اعم از تحس

اند، از  در جامعه ديو نبا ديبا يكننده حد و مرزها نييكه تع نيوكار دارند و قوان سر ethic فالسفه با
 .)18:1381ز،ي(جنك هستند moral سجن

قبول داشت و  يبا آنچه بشر به صورت سنت يبه طور كل زين ياخالق يارهايمع ،در عصر مدرن
 جنبه و ديانسان جد ياخالق يرفتارها يتفاوت فقط در شكل ظاهر نيفرق دارد. ا كرد يعمل م
moral ب تفاوت در كرده و به سب رغيياو ت يحاكم بر زندگ يها اساس ارزشاز ؛ بلكه ستياخالق ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Loneliness 
2 Ethicus 
3 Moralis 
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 نيشده و به ا نياديدچار تحوالت بن ethic يو فلسفه اخالق دگاهي، ديجهان نيا اتينوع نگاهش به ح
از  يرويروند پ نيا يژگياست. و دهيرا برگز ياخالق يدر رفتارها يديجد هيرو مدرن، انسان اعتبار

 حيتقبست را خوب و آن چه كرده ا نييتعآنچه قانون  ،است. در واقع يامر اخالق كيقانون به عنوان 
 و زشت عمل هر و ياخالق را خوب و ريهر عمل خ ،. اخالق مدرن در غربداند يكرده است را بد م

 نيمع يو اصول هيمند و معتدل بر اساس پااست نظام ي. اخالق نگرشديگومي ياخالق ريغ را شر
كه  يپرداز هيست. نظردر حوزه اخالق ا لسوفانيف نياز بزرگتر يكيكانت  .)29:1377دنز،ي(گ
 1وجدانكه شكل اطاعت محض از  دانديم يزيرا چ اخالق ي، وانگاشت دهينظر او را ناد توان ينم

 كند ياحساس م يامر و نه كيو  فيتكل كيكه انسان در وجدانش به صورت  يزيداشته باشد. هر چ
 يبرا عمل كانت).58: 1360،مي(دورك كردتلقي مي نياز قوان يروينام دارد. هگل اخالق را پ اخالق

است كه به قصد احترام  فيمطابق تكل يعمل و داند ياحترام به قانون م از يعمل ناش را، فيتكل يادا
ست كه مطابق قانون بروز كرده باشد و احترام به قانون منشأ ا يا اراده ريبه قانون انجام شود. اراده خ

   .)136:1378دارد (كانت، ياخالق
را  ياخالق تيكانت ترب ،اعتبار نيكانت است. به ا تياد از اهداف مهم تربپرورش انسان آز 

 بينه مذهب (نق ،داند يرا عقل م يو منشأ قانون اخالق داند يم ينيد تيمستقل از ترب
 .)147:1367زاده،

 ي،شخص اليام و باشد يشر اخالق و ريمبدأ خ يفرد يها دگاهيد شود يموجب م يكرديرو نيچن
موجب  2ياخالق يهامواجهه با اخالق و ارزش گونهني. اكننداعمال ياخالق يابيارز بر را خود طرهيس

از  يكي 3ياخالق اييگرتينسب .)136:1368(آربالستر، شود يم اتيمطلق اخالق شدنِ ينسب
ها را  آن توان يو نم اند ينسب ياخالق يها ارزش ،اعتبار نياخالق دوران مدرن است. به ا يها يژگيو

و در  »دنباش«درست  يطيدر مح ياخالق يها ت. ممكن است ارزشپنداشدرست  4مطلق به طور
ها و همه مردم وجود  همه زمان يبرا يحيصح ياصل اخالق چيه ،ناي. بنابر»غلط و ناپسند« يطيمح

به الزام  ياخالق خود را داراست و تمام آرا اخالق ،ها و ارزش حوائجنسبت به  يندارد و هرگروه
 تيماه اخالق دراصلكه  دشو يم گفتهچنين يت اخالقيهستند. در نسب يرهنگ خاصمنسوب به ف

دو  سهياست و در مقا يرونيبر حسب عوامل مختلف ب يريانعطاف پذ نيدارد و ا يريپذ انعطاف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Conscience 
2 Moral Values 
3 Ethical Relativism 
4 Absolute 
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در  ).31: 1388،ياكبر يسخن گفت (عل يگريو سقم د يكياز صحت  توان ياخالق متفاوت نم
اصول و  هين سرو كار دارد، فرد محور، بر پاآكه انسان مدرن با  ياتيگفت اخالق توان يم ،مجموع

 به آن اعتراض دارند. يسنت نياز منتقد ياريكه بس يزياستوار است. چ يو نسب يانسان نيقوان
در خلق  تواند ينم ،اش نداشته باشد جامعه ياخالق يهاارزش نسبت به يهنرمند اگر تعهد 
 هالميعالوه بر آن كه در ف ي،اخالق مي. مفاهشود موفق ياخالق ميبر اساس مفاه بايز يها تيموقع

گاه  ،سازلميدارند. ف اساسي هم نقش ييبايبه عنوان عامل خلق ز ،درام هستند شبردياز عوامل پ يكي
 ،ل. در حالت اورديگ ياو را نشانه م زهيو گاه غر كند يبا نظرات پاك مخاطبش ارتباط برقرار م

-يب يهالميف ،مهستند. در حالت دو ياخالق لياص يهاكه مروج ارزش شوند يم ديتول ييها لميف
 لميف يبرا ير رونقبازار گرم و پ دنناخواه ،ها ياخالقيبر ب هيكه با تكرسند يبه عرصه ظهور م يارزش

 ).31: 1391،زاده ميرح ،ييفخرا ريفراهم سازند (م
ي در ساختار 1ياخالق يها اميو پ كشد يرا به دوش م زيقصه همه چ ،محوراخالق لميدر ف
در  ياخالق اميپ ايد ررا حس ك يتيترب نديفرا نيا تواننمي . بدون مخاطبشود يپردازش م كيدرامات

از آنجا كه قرار  يشيدر آثار نما ياخالق يهاو ارزش نيد ييد. بازنماآورد به نظر يزا يكنار درام امر
و  ياست كه هم به مخاطب شناس دهيچيدشوار و پ اريبسباشد،  ميمفاه نيزبان سخن ا ر،ياست تصو

 ميرح ،ييفخرا ريآن (م يها درام و ظرافت يشناسوهم به زبان ،است ازمندين يزمان شناس
 ).50: 1391،زاده

 ناسيلو و يگريد هينظر
: را مطرح كرد تحت عنوان يفلسف هينظر ،ليتواني فرانسوي زاده يهوديِ فيلسوف ،2ناسيلو لوئامان 
، اثر نيدر ا .گرفت شكل» 4يگريزمان و د«ش در كتاب ناسيفلسفه لو ينطفه اصل . »3يگربودگد«

 زيهر چ يگريد. كرد ارائه خود يدگربودگ فلسفه قالب در را »چهره و يگريد« يدياو دو مفهوم كل
و در  رود يم يگريد يبه سو ،شود يسوژه از من ته ياز من باشد. وقت ياست كه جدا يهر كس اي
كتاب به آن  نيدر ا ناسيكه لو يگريد واژه. رديگ يشكل م تياخالق و انسانلحظه است كه  نيا

 يزمان و در پ ،يگريبا د تعامل منبلكه از  ست،ياست. زمان حاصل فعل من ن زمانپرداخته مفهوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moral Messages 
2 Emmanuel Levinas 
3 Otherness 
4 Time and the Other 
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 دايغرب پ خيبه تار يانتقاد يكرديرو شياز زندگ يا رههدر ب ناسي. لورديگ يشكل م خيآن تار
 خي. تاركند يحركت م جيرا انيخالف جر ،خود يفلسف اتيو با ارائه فلسفه اخالق و اله كند يم

بود.  يمالت فلسفأو توجه به من، محور ت يبود و خود شناس يشناس يبر هست يمبتن ،فلسفه غرب
 ناسيكه لو يمن بود در حال يستيو چ »يهست«ي ستيبه چ نياديبن يبه دنبال پاسخ ،فلسفه

 فلسفه را يو فلسفه ،ليدل نيهم به. داند يرا ارجح از من م »يگريد«و  يهست برتر از را »هستنده«
 ).7: 1391مرادي،( اند دهينام» يدگربودگ«

 يگريعشق به دمستلزم  ،درك نياست. ا »يگريد« درك بيست و يكم،چالش قرن  نيتر بزرگ
 در فلسفه ناسيل لوئمانوياست كه ا يزيهمان چ رستد نيو ا »دخو« در درك ما از رغيياست و ت

 ستمياخالق و آوانگارد قرن ب لسوفانيف نيتر از برجسته يخود به دنبال آن است. و »يدگر بودگ«
 مفهوم دو يگريد و چهره. پردازد يبه خوانش فلسفه اخالق م يستياليستانسياگز يبا قرائت اواست. 

و  »يبودگ دگر« فلسفه يزمان در وا. دارند يخاص مفهوم و معنا كه هستند ناسيلو فلسفه در يديكل
هستند  يگرينفرت از د يانسان هم عصرش قربان هاونيليكه م كند يرا ارائه م يگريعشق به د

از  1از غفلت يو...) كه همه ناش هابرخورد تمدن ،يزيست هودي، جهاني دوم جنگ ي نظير(دوران
 .است يگريد

 باور به. كند يدعوت م گيهستندلح و توجه به ص ،يشيانددگر يسو به را امروز انسان ،او فلسفه
حق اخالق توجه به  لويناس في. بنا به تعراست» اخالق يستيچ« نييفلسفه به دنبال تب ناس،يلو
 .است يگريد اتيح

كه از برخورد سوژه  يو رابطه اخالق گذارد يم يفراتر از هست را در فلسفه اخالق خود پا ناسيلو
 دهياعتبار پد نيبه ا ،ياز هست ينه بخش داند، يم يعيطبافر يزيچ را رديگ يشكل م »يگريد« با

 نيدر جهان با چن بودن ماو  رديگ يدر رابطه با فهم و درك اخالق شكل م ناسيلو يانسان شناس
كه توجه انسال به است ياخالق منظا نيو در چن ابدي يقوام م يگريدر رابطه با د يفهم و درك اخالق
 اي يزيچ هر» يگريد«ناس،يلو» يِدگر بودگ« فلسفه در چرا كه شود، يوف ممعط كمال مطلق و خدا

شما را  يگريبه د تياهم ،نياست. بنابرا يگريد يتفكر نيدر چن خداونداست.  »من« از ريغ يكس
 ديتوان يو م ديكن يحس م را» وا« ،»يگريد«و با قدم برداشتن در راه  كند يم كيبه خدا نزد

 ).41: 1981(لويناس، دينيبب »يگردي« هرهخدا را در چ يها نشانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Negligence 
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 يارتباطات انسان
 رينظ ييهامعادلبراي آن  از و است كردن برقرار ارتباط عمل 1ارتباطر لغت وبست لغات فرهنگ در 

همچنين انتقال دادن، آگاه ساختن، مكالمه و مراوده داشتن استفاده شده است.  دن،يبخش ،رساندن
 ،كلمات، حروف قياز طر تواند يارتباط، م ياست كه عمل برقرارشده  تصريح ،وبستر فرهنگ در
). به باور ويلبر النگ 1961(گوو،رديها انجام گ راه گريها و د مكاتبه ها،،سخنرانيها همايش ها، اميپ

را وارد  3ارتباط برقراركردنها در فرهنگ لغات خود فعلِ گذار مطالعات ارتباطي، رومي، بنيان2شرام
 ). 33: 1381بودند(شرام، سخنوري و بالغتها داراي ريشه لغوي چنين يونانيكردند، و هم

 دو ايمعن بردارنده در ديبا ياجتماع علوم در ارتباط واژه ، استاد ارتباطات،موالنا ديحم ديدگاه از
، نكهيالوه بر ايعني ع5اعتماد،م دو مشاركت، اي دادن شركت اصل - 4اشتراك اول: باشد ممه واژه
-انيبه هم داشته باشند (محسن ار حداقل اعتماد ديدو فرد با نيا ،شود يم جاديا د ارتباطيفراگر
 ).16: 1389،راد

، برلواست ( رندهيگ يپاسخ از سو ي: ارتباط برقرار كردن جستجوديگو يارتباط م فيدر تعر 6برلو
 گرد: فراكند يم انيب گونهنيارتباط را ا 7تياسم). 44: 1389، به نقل از محسنيان راد،  62: 1960

، به نقل از محسنيان  7: 1988ت،يمردم (اسم انيها و فكرها در م ، حافظههاانتقال اطالعات، احساس
: ارتباط سدينو يارتباط م فيدر تعر يزبان شناس يشناسدر كتاب روان 8لريم. )45: 1389راد، 
كه مقصد  يا كننده افتيدركانال به  قيرا از طر يميعالام،يمنبع پ كيكه  دهد يم يرو يهنگام

 فيتعار ارتباطواژه  يبرا .)47: 1389(به نقل از محسنيان راد، ارسال كند ،شود يمحسوب م
 گرفته،پژوهش قرار اين مباحث  هيكه پا)1970( 9آرانگارن فيتعر اام است، شده مطرح يگوناگون

و دريافت  11، انتقال10نتشارانتقال اطالعات در محدوده سه چيز: ااست: ارتباط عبارت است از  نيچن
 ).46: 1389،راد انيمحسنبه نقل از ( 12پيام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Communication 
2 Wilbur Lang Schramm 
3 Communicare 
4 Sharing 
5 Trust 
6 Berlo  
7 Smith 
8 Miller 
9 Aranguren  
10 Emission 
11 Conduction 
12 Message  



  1397  بهار/ بيست و ششم شماره/ هفتم سال/  ترويجي جامعه، فرهنگ و رسانه -علمي  فصلنامه 140
 

 

 ييساختارگرا هينظر
پنهان و ناآگاه در  يزبان شناسانه، قائل به وجود ساختارها و الگوها يبه عنوان نگرش1 ييساختارگرا
 يِضمن نف ي،يدارند. ساختارگرا گريكديكه رابطه اندام وار با  ،است يو فرهنگ ياجتماع يها دهيپس پد
از جمله ساختار زبان  يرونينهفته و ب يانسان را تابع ساختارها يو آگاه تي، ذهنآگاه و شمنديسوژه اند

كشف  ،ييهدف ساختار گرا« .رود يآن به شمار م دي، باز توليكه وجوه مختلف زندگ داند يم
 ).215: 1386 دمن،ي(س »بخشند ينظم و انسجام م ياست كه به جهان بشر يقيعم يساختارها

 يها دهياز جمله پد يظاهر يها دهيقائل به وجود هسته سخت و پنهان در پس پد ييگراساختار
 يها عالئم و نشانه ليدارد با شناخت و تحل يسع ي درآناست كه نشانه شناس يو ارتباط يفرهنگ
 .بردب يپ »ژرف ساخت«به فهم آن هسته سخت به عنوان  يظاهر

ن آ يا و رسانه يفرهنگ يها پنهان و ناآگاه در پس فرآورده يساختارها باور به وجود يالزام منطق
شده در  يرمزگذار يفهم معان قياز طر ،يو فرهنگ يا است كه فهم نحوه عملكرد متون رسانه

پنهان و نهفته  يآشكار متن، به معان يها معنا كه نشانه نيبه ا ؛است ريامكان پذ يا نشانه يها نظام
. نشانه است ريپذامكان يشناسنشانه فنِها با  كه كشف آن ،در متن داللت دارند يها يدئولوژيا اي

و فهم  ريتصو ،در قالب گفتار، نوشتار يا در متون رسانه 2ها نشانه ليو تحل يضمن بررس يشناس
، دارد ي كها پنهان و نهفته يدر كشف روابط و ساختارها يسعبا  و 4و ضمني 3صريح  يهاداللت
در فهم نحوه  يسع ي. نشانه شناسرود يبه شمار مرا تصريح كرده و ظواهر و باز نمود آن ها و  نشانه
 دارد ...و  ي، آگهها اليسر ،لميف ،يخبر يدر ژانرها افتهيروابط و مناسبات ساختار  يتجل

 ). 55: 2007(الفي،

 يشناس نشانه هينظر
. در آن فاصله شد آغاز بيستم، قرن لياوا و نوزدهم قرن اواخر باردر نياول يبرا 5ينشانه شناسفن 
 بدون ،گرفت قرار توجه مورد ي،جد طور به بحث نيبه طور هم زمان در سه نقطه از عالم ا ي،زمان
 زبان انيم سئي. در سودشبا داشته وجود يارتباط نقطه سه نيا نيب كه كرد اثبات بتوان كه آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Structuralism 
2 Signs 
3 Denotation 
4 Connotation 
5 Semiotics 
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 هيو در روس 2رسيسندرس پچارلز چون  يا فالسفه كايدر آمر ،1سوسور دو نانيفرد ازجمله شناسان
 نيدر گرفت كه ا يجد يمباحث پت،يو گوستا و اش يبل ي، آندريادب نقدفكران حوزه مت نيب ي،تزار
 . )7:1387،ي(سجود خواند شيرا به پ و فن علم

اروپا را  كيآكادم يايآرام دن يها دو واژه بر هم زننده آب ،ميالدي 60 دهه يط ي،ريبه تعب 
به طور  دهيپد نيا آثار .بود سيپار يپژوهش رويه نيكانون ا يي.گرارو ساختا يشناسنشانه :برآشفت

 ري. تأثافتيگسترش  نيو الت يشمال يكايمرآ يها از دانشگاه يارياروپا و در بس در سراسر وستهيپ
ثبت شده است 3، الج ديويد كوچك يايدن رمان در ايتانيزبان در بر رب ديجد يكردهايرو نيا
 ).22: 1390،كو(ا

 است.ضروري  »نزبا«سوسوري  هيرسانه، درك نظر انهيساختارگرا يها هيقبل از فهم نظر
 و ساده طور به زبان كه را تصور نيا ها، از نشانه ين زبان به منزله نظامديكش ريسوسور با به تصو«
ان در درون استدالل كرد كه زب ،كنار گذاشت و در عوضرا است  تيبازتاب دهنده واقع راست سر

و  يعيطب يمعنا امر ي،به عبارت .»است معنا سازنده نظام ني. اكند ينظام مربوط به خودش عمل م
را  ويكردر نيدارد. او ا يها بستگ نشانه ريبه رابطه آن با سا ي است ونشانه زبان كي ا. معنستين يذات

 .)55: 2007(الفي، هاست مطالعه نشانه ايكه به معن دينام يشناسنشانه

 سوسور دو نانيفرد يشناس نشانه هينظر
كه با  داند يم ها از نشانه ينظامزبان را  ،ي تبارسيسوئ يشناس ساختارگرازبان 4،سوسور دو نانيفرد
به  بانز [كل نظام زباني]، يا5»النگ«زبان را به دو بخش يسروكار دارد. و داللت دهيچيپ نديفرا

كه  ]گفتار[پاره 6»لاروپ«از مجموعه قواعد است و  يكه تابع يمرتبط يها عنوان مجموعه نشانه
 ،گفتار. كند يم ميتقس است، زبان يفرد كاربرد اي يانسان افراد انيم يهمان رابطه و ارتباط كالم

  ).56(همان:  شود يم نييآن تع لهيزبان است و به وس يو عمل ينيع يتجل
كه مردم در زمان و  ييزهايبه چ يعني مربوط است، كاربرد زبان عمليِو  يبه موارد تجرب ،پارول

كه  ييها كل نظام نشانه يعني .ژرف ساخت است يا النگ نوعام ،برند يخاص به كار م يها مكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ferdinand de saussure 
2 Charles Sanders Pearce 
3 David Lodge 
4 Ferdinand de Saussure 
5 Langue 
6 Parole 
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تا پارول. او كمتر به  ،بر النگ متمركز است شتريب ،سوسور كردي. رودهد يم لياساس پارول را تشك
كه به  ،بودمعطوف نهفته در پس كالم  يِزبان عالقه داشت، عالقه او به نظام گفتند يآنچه مردم م
 ).162: 1383،تي(اسم نديبگو زيهمه چ داد يآنان اجازه م
 ريتصو اي كلمه. دارد قرار معنا و لفظ اي2»مدلول«و 1»دال«كيبر تفك ،سوسور يشناسزبان اساسِ

و مدلول از دال  يبيترك ي،درخت مدلول است. هر نشانه زبان يصورت ذهن ايمفهوم  دال، درخت
 يها را ناش نشانه ياست. معنا اختياريبلكه رابطه  ،وجود ندارد يعيو طب يها رابطه ذات آن نياست. ب

 دهيمعنا نام »نهايگرالك«هيمعتقد بودكه اغلب نظر يزي. سوسور به چدندان يها م آن زياز روابط متما
كل،  كيبه عنوان زبان  نهيه زمبلكه فقط ب گر،يد يها نه جدا از واژه يا ، و در آن هر واژهشود يم

مگر با در نظر  ،معنا كرد توان يرا نم يا تك واژه چيمعنا، ه انهيگراكل هيواجد معنا است. در نظر
  ).199-198: 1378،وزي(مات گريداي  واژه آن با »يزهايها و تما تفاوت«گرفتن 

 بارت روالن يشناس نشانه هينظر
 ادبي، پرداز نظريه فيلسوف، نويسنده، ،3بارت روالن از سوي روپاا در بار نياول ي،داريد يشناسنشانه
 ليتحل و منظور واكاويبه يي را ها الگومطرح شد و  فرانسوي، معروف شناسِ نشانه و فرهنگي، منتقد
 - ياجتماع يهايشناسدر نشانه يگريد اتينظر يكه بعدها مبنا ،كار رفت به اءيو اش 4ريتصاو
 ).53: 1379،(آسابرگر شد يفرهنگ

 لهيكه طبقه بورژوا به وس داند يم يمعنا بخش يندهايفرا لِيتحل ابزاررا  يشناسنشانه ،روالن بارت
 فنِ يشناساعتبار، نشانه نيبه ا .كند يم ليتحم ،جهان عتيخود را بر طب يطبقات و يخيتار فرهنگ آن

و  ميمعنا به صورت مستق نكهير اب يمبن ،سوسور دهيعالوه بر بسط ا ،بارت است. يدئولوژينقد ا ياساس
 يها يژگيو يبه فراسو توانند يم يمعانكه  دارد ي، اذعان مكند ياشاره نم يواقع يزهايراست به چ سر
 :كند ياضافه م به شرح زير را به معادله سوسور يگريد عدبارت ب. ابندي تسري خود  يشناسزبان

هنشان مدلول= داللت زبان دال+(ل سوسور مرحله او( 
نشانه مدلول= داللت اسطوره دال+(م بارت مرحله دو( 
بارت يدر الگو .استداللت ل زبان مرحله او، ني. اكند يم ديرا تول 5اسطوره يعنيم او مرحله دو 

 »موش«نشانه  ،عنوان مثال به). 57: 2007(الفي، است يشناسبارت در نشانه افتياساس ره ،الگو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Signifier 
2 Signified 
3 Roland Barthes 
4 Analysis of Images 
5 Myth 
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از  يموش تابع ايمعن ،ادر مرتبه دوم اسطوره داللتام ،ونده كوچكج يعنيداللت،  يدر مرتبه زبان
موش  ايتانيمانند بر ،زبان يسيانگل يغرب ياست. در كشورها يو فرهنگ ياجتماع يها بافت

 يمعنا زيزبان و اسطوره با تما نيب ،زيتما ني. اكند يداللت م يكيو تار يماريكه بر ب ستيا اسطوره
مشابه است.  نشانهفرهنگ لغت از  فيبه تعر حيصر يق است. معنامنطب يضمن يو معنا حيصر
 ).58(همان:  مربوط به نشانه اشاره دارد ]اسطوره[ يو فرهنگ ياجتماع يبه معنا يضمن يمعنا

 رسيپ ساندرزچارلز  گاه ديد از يشناس نشانه هينظر
-. او در طرح نشانهودش يم ادي يي،كايآمر يشناسنشانه سنت پدر عنوان به1رسيپز چارلز ساندرز ا

شناسان پساساختارگرا نشانه يراه را برا رسيپ ،هر چند .داردداللت بر  يا ژهيو ديكأخود ت يشناس
خود را بر نشانه گذاشت در زمره نشانه  ديكأمانند سوسور ت زيكه او ن ييهموار ساخت، اما از آنجا

 در را يگريد مطالعه هر كهاست يارجاع چارچوب يشناس نشانه ،رسياز نظر پ .شناسان قرار گرفت
 ).45: 1387،يسجود( رديگ يبرم

 دهينام» يا نشانه نديفرا« نوعي كند، عمل نشانه كي عنوان به يزيچ آن در كه ينديفرا هر
باز «ز عبارت است اكه است  يسه وجه ييالگو يدارا رسيازنظر پ ي،شناسنشانه ندي. هر فراشود يم

 د،آييبه وجود م رگريتفس ازسوياست كه  يكه ادراك »يرتفس«بژه و اُ اي »عموضو«نشانه،  اي »ننمود
را بر  2ييبازنما فهينشانه وظ نجاي. در ادهند ياو را شكل م يشناختمثلث نشانهو هر كدام اضالع 

بحث درباره آن وجود  اياست كه امكان تفكر  يزياست و موضوع هر چ ريو قابل تفس عهده دارد
  ).27: 1391(لوتمن، داشته باشد

 ياصل يها انگاره يشناسنشانه كه است نيا ها علم نشانهو  يشناسنشانه انيم يهااز تفاوت يكي
 ).91: 1387كند (آسابرگر، يارائه م رسيكه پ رديگ يم يسه وجه يبندميتقس كيخود را از 

ر كامل از طوبه و ،اند شده مرتب ي بودنشانكاهش بيترت به بودن يقرارداد نظر از وجه سه نيا 
 : از ندعبارتكه در اصل  ستند،يهم جدا ن

موضوع و نشانه وجود  نيب يها هستند كه ارتباط آن دسته از نشانه :3نيمادنُ وجه اياد نم .1
 حروف الفبا و :مانند .استوارند ياجتماع يبر قراردادها شتريبا مدلو ندارد). ب يندارد (دال شباهت

 .نوشتار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Charles Sanders Peirce 
2 Representation 
3 Symbolic 



  1397  بهار/ بيست و ششم شماره/ هفتم سال/  ترويجي جامعه، فرهنگ و رسانه -علمي  فصلنامه 144
 

 

موضوع و  نيب ييمعنا يوستگيپ يها هستند كه نوع : آن دسته از نشانه1يا هيماوجه نَ اي هيمانَ. 2 
 .دود و آتش :). ماننداست مرتبط مدلول به ميمستق طور بهو  ستين يارينشانه وجود دارد (دال اخت

(مدلول به دال  كند يكه بر اساس شباهت نشانه با موضوع عمل م:  2يليماوجه شَ اي ليماشَ. 3 
  .ينقاش تصوير :) ماننداست هيشب

 هيتنها به سو ،يشناسنگاه ساختارگرا به نشانه ، باگذاربنيانبه عنوان  سوسور، انيم نيدر ا
ها قرار  داشتند جز نشانه يقراردادها را كه منشأ نشانه نشانه معتقد بود و تنها آن دسته از نينماد
. چرا كه رنديگ يقرار م يبنددسته نيتنها نمادها جزء ا ،ها از نشانه يرسيپ يبندكه در دسته داد يم

 يها و برداشت ليتأو تيهستندكه قابل يقرارداد نيمادنُ يها تنها نشانه ،رسيپ يبندميطبق تقس
 ). 43: 1370،يگوناگون را دارند (احمد

 حيتوض ،ميكن يم يرا كه در آن زندگ ييايهستند كه دن ييالگوها ي،شناسنشانه يها نظام
 ييالگو قيرا از طر ايما دن واست  3 اوليهنظام الگودهنده  ،ها، زباننظام نيه اهم اني. از مدهند يم

 يهانظام ،، زبان، هنر و علمنيد ،ي. اسطوره، قواعد فرهنگكند يكه زبان ارائه م ميكن يدرك م
 ).7: 1390كو،(اهستند 4ه ثانويهالگودهند
 يكه بررس ي داردشناسنشانهشش نظام  ايگو ينمايس ،معتقدند يشناسپردازان نشانههينظر
 راهگشاست: يينمايس يها و داللت نمايشناخت سدر  هاآن هايكاركرد

اشاره دارد. يليشما يها نشانهبه كاركرد  شترياست كه ب يريتصو ينظام نشانه شناس ل:دسته او 
در  نيو تدو عي، تقطنيدورب يها حركتبه  شترياست كه ب يحركت يها نظام نشانه م:دسته دو

 اشاره دارد. نمايس
، زبان، گفتار، كالم گاهياست كه بخش جا يزبان شناسانه گفتار يها نظام نشانه دسته سوم:
 دارد. نمايرا در س يخارج يرهايمكالمه و تفس

نوشتار در  از كاركرد يعياست كه بخش وس يشناسانه نوشتارزبان يها نظام نشانه دسته چهارم:
 را در نظر دارد. لميتا عنوان ف سيونريز لم،يف يبندعنوان از نمايس

اصوات و به اشكال گوناگون  شتريشناسانه است كه بزبان ريغ ييآوا يها نظام نشانه دسته پنجم:
 اشاره دارد. نمايدر س يعيطب گاهيجا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Indexical 
2 Iconic 
3 Primary Modeling System 
4 Second Modeling System 
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 يقيمتن، موس يقيموسمورد نظر آن  يهااست كه بخش ييقايموس يها نظام نشانه دسته ششم:
 ).53: 1371ي،است (احمد لميموجود در ف يقيوسنامه و هر گونه ملميف

 افتيدر هينظر و ييرمزگشا و يگذار رمز هينظر
 يسو از آن افتيدر لحظه تا اميپ دياز لحظه تول ارتباط نديمعتقد است كه فرا ،استوارت هال

كه امكان استنباط  كند ياستدالل م ،. هالشود گرفته نظر در 1تيكل كي عنوان به ديبا مخاطب
 لهيكه از به وس ياميپ انيم يعنيوجود دارد.  يا قرائت از متون رسانه ايبرداشت  كياز  شيب

 يهمانند ايانطباق  وملزبه شود يم ييمخاطب رمزگشا يآنچه از سو و شوديم يفرستنده رمزگذار
آنچه او -ون نظام زبان راست و د يگفتمان ينديفرا» معنا«كه او بر اين باور است وجود ندارد. 

-معنا نديفرا فهمِ يبرا ،است. هال كيدئولوژيداللت او مملو از  كند يعمل م-نامديموعه رمزها ممج
استفاده  يشناسنشانه فنِاز  دهند يكه با ساخت معنا آن را به مخاطبان انتقال م 2ها رسانه يساز
 ).61: 2007(الفي، كنند يم

 يتحت عنوان الگو يا رسانه افتيدر و ديتول يساخت معنا را به الگو يشناسنشانه هينظر ،هال
 4ييرفتارگرا كرديهال، بر خالف رو يي/رمزگشايرمزگذار ي. الگودهد يبسط م 3يي/رمزگشايرمزگذار

آن معنا به  رِيتفس يمورد نظر فرستنده و چگونگ يمعنا نيو سرراست ب ميدر ارتباطات، تقارن مستق
 .ستيالزام همسان ن به و رمزگشا رمزگذار يها، رمزي. به عبارتكند يرد م كننده را افتيدر لهيوس

 يدر ارتباطات ومطالعات فرهنگ5 تافيدر هيبه ظهور نظر هال، ييگشا/رمز يرمزگذار يالگو
معروف را به مقاله  يمطالعات ارتباط در افتيدر هينظر شيدايپ ،يمنجر شد. به عبارت

در  افتيدر هيواضع نظر ،ياريتقاد بساثر استوارت هال (به اع يونيزيگفتمان تلو يي/رمزگشايرمزگذار
، از شود يشناخته م افتيپژوهش دربه عنوان  يا . آنچه در مطالعات رسانهدهند يارتباطات) نسبت م

 ي، در بردارنده نوعكرد وضع را آن هال كه افتيدر هينظر همراه بود. يهمان ابتدا با مطالعات فرهنگ
، اميپ ،برداشت ني. در اهاست امينسبت به پيشناختنشانه كرديبه رو »يانتقال كرديرو« انتقال ازنگاه 

 شهياند ني. اشود ينم ي، تلقكند يكننده پرتاب م افتيدر يكه فرستنده برا يتوپ ايبه منزله بسته 
و  »ييمزگشار« كنندگان افتيدر يو سپس از سو »يرمزگذار« كننده، ديتول يسو از ،اميپ كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Totality 
2 Sense-making 
3 Encoding/Decoding 
4 Behaviorism 
5 Reception Theory 
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 كساني املزا ي بهافتيدر يها اميپو  يارسال يها امياست كه پ معنا ني، مستلزم اشود يمعنادار م
 ند.كنييرمزگشا يمتفاوت يها وهيبرنامه را به ش كيو مخاطبان مختلف ممكن است  ستندين

 يمعان تواند يمعنا كه م نياست، بد ]گشوده[باز  يا رسانه يها امي، پافتيدر هيبراساس نظر
 يها نهيو زم اميهستند كه با توجه به متن پ اميكنندگان پ افتيدر نيا يك،ل، داشته باشد يمختلف
را بر اساس  اميپ ،گرهال، ارتباط ي. در الگوزنند يم اميپ ريو تفس ريدست به تعب شيخو يفرهنگ

 ارتباط نقشِ نديكننده در فرا افتيدر يول ،كند يم يو منابع خود رمزگذار كيدئولوژياهداف ا
 كيدئولوژيا يشده ندارد و در برابر معان افتيدر اميپ رشيدر پذ ياراجباو. كند يم يرمزگشا را باز

(مك  كند يم يابيو ارز ليخود تحل اتيو تجرب هادگاهيمقاومت و آن را در چارچوب د اميپ كي
 .)242:1380ل،يكوا

 بازتاب هينظر
 .دهد يانعكاس م جامعه را يمعان ها وو ارزش داند يجامعه م ينماتمام نهيرسانه را آ ،1بازتاب هينظر
 يسازوكارها ،هستند. آنان به عنوان 2تيواقعكننده منعكس يا نهيهمچون آ ،ها رسانه ،نظر نياز ا

آن را حفظ  يكپارچگيانسجام و  تا كنند يجامعه را منتقل م راثيعمل كرده و م يكنترل اجتماع
تا با  شود يم يسع هش،پژو ني. در اكنندمنتقل گريبه نسل د يرا از نسل ي غالبهاو ارزش ردهك

 .مواكاوي قرار دهي مورد را هينظر نيصحت ا ،نيمينادر از س ييجدا لميف شناسينشانه

 ارتباطات و نمايس 
-جانيه ديتوان يقرن ماست. شما نه تنها م يها رسانه نيموثرتر از يكي نمايس ميدانيطور كه مهمان
 احتمال هب ،ديآور اديرا به  ديا گذرانده نمايده سپر يرا كه جلو يلحظات نيترهدهندو تكان نيترزيانگ

به اندازه  ديا دهيكه كوش دياوريخود به خاطر ب 3يواقع يرا در زندگ يلحظات زياد قادر خواهيد بود،
، مايمو شيآرا اي دنيلباس پوش وهيش :ديباش مهربان ايخشن  ،از خود گذشته پرده، يرو يها آدم

 لميف -مينگر يشك م دهيبه آن به د اي ميكه به آن اعتقاد دار يزهايشكل حرف زدن و رفتارمان، چ
فرصت  نيهمچن يينمايس يهالميف-نقش دارد مانيزندگ يها در شكل دادن به همه جنبه

را  دنيشياند نينو يها با راه ييو آشنا گريد يها ارزشمند، شناخت فرهنگ يشناخت بايز يها تجربه
  .)1: 1383،مسونتا بوردول،( دنكن يما فراهم م يبرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Reflection Theory 
2 Reality 
3 Real Life 
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شد. چرا كه از شش هنر قبل استفاده كرد تا  ليتبد هنر هفتمبه  ي بود كهاختراع نمايسصنعت 
 رانيا ينمايس ا و مضامينِمحتو .به گوش مخاطبانش برساند يبلندتر يخود را با صدا يها خواسته

است كه در  ينسب يدزاآن آ لياز دال يكيدارد.  يقيعم ونديپ ،روز جامعه يدادهايرو با مسائل و
نشان داده  يرانياز جامعه ا يتر قيدق يبازنما ،ناي. بنابرستين يبه عنوان رسانه عموم ونيزيتلو
بر  يو بزرگ قيعم ريثأت طبقه متوسطخصوص هب 1يسبك زندگنقش افراد جامعه و  رغيي. تشود يم

 هستيز هايهو تجرب هاريثأت نيا تيفي. كدهد ينان را شكل مآ 2هستيز همردم داشته است كه تجرب
 ليتحل به توانديافراد است كه م هستيز هايهاز تجرب معنا يريگچرا كه شكل ؛م استمه اريبس
ها و نقش نيتر اساسي ،امروزه موجه در جامعه كمك كند. يو رفتار يارتباط يها يدگيچيپ

، ،تعليم و تربيت4رارتباطات مؤث ،3اجتماعي كردناز  تستعبار يارتباط جمع ليوسا كاركردهايِ
 6. اين نوع نگاه، در مقاله كالسيك هارولد دوايت السول 5ياجتماع حسِ همدلي جاديو ا سوادآموزي

 ). 1383با اندكي تأمل، از سوي او مورد تأكيد قرار گرفته است (السول،
 انيب يبرا يبلكه به عنوان ابزار ،رود يبه كار نم يامروزه تنها به عنوان سرگرم نمايس 

 نيدارد به ا هيدو سو ينقش ي،جمع ايبه عنوان رسانه نمايذهن انسان معاصر است. س يها دغدغه
و از  كند يم يين را بازنماآو  كردهجامعه را به عنوان موضوع انتخاب  يها تيواقع يكه از طرف امعن
 ).4: 1391ي،(باقكنديم، خواهدينگونه كه مآ ها تيخود اقدام به ساخت واقع گريد يسو

 قيطر نيو از ا؛ ... فرهنگ و جامعه ،فرد يي. ساخت و بازنمااست ييبازنما و ساخت عرصه ،نمايس
انتقال  يبرا يا به عنوان رسانه نماي. سشوند يم ديباز تول مياست كه دوباره و چندباره همه مفاه

 .تده اسمخاطب خود قرار دا ين را براآ، يينماياست كه رمزگذار در اثر س ييهاو داللت يمعان
 اميپ ياز مراجع انتقال و القا يكيبه عنوان  يامكانات صنعت يتمام قرار داشتنِ اريبا در اخت نمايس

 ).5(همان: است
 ديتول يبرا يمركز وود،يهال ينمايس قالب در ژهيو به ،غرب جهان در زميمدرن عيگسترش سر

به مرور . استوار است اقتصادو  يتكنولوژدو عنصر  يفراهم كرد كه بر مبنا يبصر ريمعنا و تصاو
هر يك از كه ، هند و ... ينمايس اروپا، يهنر ينمايس مانند .گرفتند شكل نمايس در ييهاميپارادا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Life Style 
2 Lived Experience 
3 Socializing 
4 Effective Communications 
5 Social Empathy 
6 Harold Dwight Lasswell 
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به دنبال  انيجر نيعرض اندام كنند. تمام ا ووديهال ينمايدر برابر س كردند يم يسعها اين پارادايم
ي و نظر يو منتقدان ابزارها نمايس حوزهتفكران م ،انيم ني. در ابودند معنا انتقال و معنا ديتول

در  يزبان شناسكنند.  ييمتون را رمزگشا نيكار بستند تا بتوانند اهرا ب يمختلف يهاروش عملي،
 يما با متون مبهم و مجهول دهد يعرصه بود. مطالعات نشان م نيا شروانياز پ يشناسادامه نشانه
 از ديبا اميپ يجا به بلكه ،ستين حيصر و روشن اميال پانتق يبرا يابزارفقط كه  ميمواجه هست

بلكه  ،ستين يمحتويا  افكار افتنيدر ايرمز  افتني تنها. مقصود دآي انيم به صحبت معنا انتقال
 يچند وجه يكه خواندن معنا به امر يبه نحو شود يم ليدشوار تبد يكشف رمز، خود به امر نديفرا

 ).160: 1384(وولن، دشو يمبدل م

 و تطورآن ييداي، پنمايس
در تمام  نماي. سگذرد يخانواده ارتباطات م از اعضاء يكيبه عنوان  نمايقرن از تولد س كياز  شيب

 لهيوس نمايحال، س نيدر ع .جوان استخواه و  ريپنفر خواه  ها ونيليم يبرا يحيتفر ايدهيپد جهان
هست، و از  زين يغاتيتبل ابزاري نماي. ساست يتيهزاران انسان در سراسر گ يبرا نيز گذران معاش

آن را  ياريبه آن توجه دارند. بس اريجهان بس استمدارانيساقتصاد دانان، جامعه شناسان و  ،رو نيا
 ليوسا يتمام مانند زين ارتباطي لهيوس نيما ا دگاهيا از دام دانند؛ يرشد م يها از شاخصه يكي

 اخالق جامعهبر  تواند ي. چه، كاربرد نادرست آن مستيواال و معتبر ن به خودي خود، گريد يارتباط
گذارد، پس  يخطرناك به جا ينامطلوب و حت ،سخت يجامعه اثرات ياسيس اتيمؤثر افتد و بر ح

 امروز است. يايدر دن يم ارتباطمه لياز وسا يكيما بر كاربرد درست  ديكأت
 با و رابطه آن ريا در باب تصاومعروف خود ر هي، فرض1824در سال  ،يسيانگل 1مارك راجتپيتر 

 كياز حركات  كيخاص از هر  ري. او نشان داد با حركت دادن تصاورا ارائه كردمتحرك  اءياش
آلوا توماس  ،1893حركات خواهد بود. در سال  اتصال پي در پي قادر به نندهيموجود زنده، چشم ب

در  تيبا اهم اريتازه و بس يود گامكه خ، آورد ديرا پد جنبش نمايا  3وسكوپتنيكدستگاه  2سونياد
 خيتاردر  ينقطه عطف ،1895ها به سال ريلومسترگ  كار ،كي. لآمد يحساب م به نمايراه بسط س

 كي .دانند يسال م نيرا در هم يارتباط لهيوس نيا يتولد واقع ياريبه وجود آوردند كه بس نمايس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Peter Mark Roget 
2 Thomas Alva Edison 
3 Kinetoscope 
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 ،ييدايشاهد پ نوزدهم يسدهو از آغاز  افتيدست  يليتخ يلميبه ساختن ف 1سييسال بعد ژرژ مل
 ).162-161: 1387ي،(ساروخان ميشد نمايس يها سالن و كثرت و سپس تعدد بسط

ها سال ني. چه در خالل اديآ يشمار م به نمايس خيم تارمه يهاسال 1933تا  1927 يهاسال
سود جست. در  شيها اميو هم رنگ در انتقال پ افتيهم توان سخن گفتن با لغات را  نمايبود كه س

 را گشودند. ناطق يها لميفگذشتند و عصر  صامت يها لميفبرادران وارنر از مرحله  ،1927سال 
 نيبه ا ،به نام والر ياست. فرد يسه بعد يها لميف ييدايپ نما،يس خيتار در عطف نقاط گرياز د

است كه از  ييها ار، همان اشارهك ديها عمق، فضا و فاصله داد و كلبه انسان توانيم  كه ديرس جهينت
از  يگام نهاد و عضو يبه عرصه هست نمايس ،يخيچند حركت تار ني. با ارسد يبه مغز م ديد دانيم

هنر  يها شاخه ري، همانند سااتشيدر مدت كوتاه ح نمايصنعت س شد. يخانواده ارتباط جمع ليوسا
 ياريو بس ييگراو سپس واقع سميسورئالبه  ييمادگرارا پشت سر نهاده است: از نُ يمكاتب گوناگون

مورد  لميكارگردان ف يكه سبك كاركرد گرايي)(واقعسميبه مكتب رئال ،. در ادامهگريمكاتب د
  داشت. ميخواهمختصر  يا اشاره ،است ما پژوهش

 سميرئال ينمايس
اصطالح بر  ثياست. از ح ييگراتيئيشچيزباوري يا  ايبه معن (res) شهياز ر ياز نظر لغو سميرئال

-هديا از آزاد و خارج يزندگ ياندازهاچشم تيواقع از يريتصو[ شود ياطالق م اتيدر ادب يمكتب
 ].برخورد نقطه مقابل رمانس است نيا ك؛يو رنگ رمانت ييگراذهن سم،يال

، از طرفداران تبار يشناس آلمانباينگار و زخي، تار2ئراكراك ديگفريز سم،يرئال مكتب گذارانهيپا 
 »مادي واقعيت رهايي: فيلم نظريه«نام  در كتاب خود به  ياست. و نمايس يستيرئال دگاهيد ياصل

و تنها  كند، يم يعكاس ت،يواقع انيعمل از جردراست كه  لميف فقطكه  كند ياستدالل م، )1960(
 ).21-20: 1391ي،مهدورا دارد ( عتيدر برابر طب يا نهيگذراندن آ ييهم توانا لميف

» )1947( 3آلمان سينماي شناسانه روان تاريخ: هيتلر تا ازكاليگاري« خود نيشيپ اثر در ،ئراكراك
آلمان را  يِاسيسقوط فرهنگ سپردازد، مي 1933-1919آلمان از سال  ينمايس محتواكاويبه  كه

كه توجه  ،است ني. نظر او اكند يم يابيرد ،كشور منعكس شده نيا ينمايس خيبدان گونه كه در تار
عمل راه را در ،يصرف صور يها و تعهد آن به ارزش يهنر يآلمان به طراح ينمايس يمشغولدلو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Georges Méliès 
2 Siegfried Kracauer 
3 From Caligari to Hitler: A Psychological History of the German Film 
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 يابيبا منصرف كردن تماشاگران از ارز قيدقطوربهكار را  نيا فراهم كرد و تلريظهور ه يبرا
 ،ندا شناخته نمايس خيدوران تار نياز بزرگتر يكيدوره را  نيبه انجام رساند. ا ياجتماع يها تيواقع
 .باشداز آن اجتناب كرده  ديبا نمايكه س ستچيزي نآاز  يا نمونه ،ئراكراك يبرا يول

 ديشا 2دوسينما كايهنشريهپرداز و منتقد معروف فرانسوي و از اعضاي برجسته ، نظريه1بازن آندره
 يا هكنند نيينقش تع گريصامت د ينمايكه تجربه س ينسل است، لميف مدو نسل پردازهينظر نيبهتر
 ،. به اعتقاد بازننگرد يم ريدر تصو جهان ينيبازآفربه عنوان آرمان  نماينداشت. او به س شانيبرا
 است تدويناز  تر يعيبه مراتب طب فنيها)  با آن نيو ارتباط دورب صحنه، شيآرا( زانسنيم
 ).22: 1391،يمهدو(

كنيم، ابعاد م و سعي ميرويو دنياي سينمايي او مي اصغر فرهاديدرادامه، به سراغ شناخت 
 تر كنيم. بحث اين مقاله را روشن

  نامهيزندگ
 ينيدر خم ،1351 بهشتيارد 17ايراني،  فيلم كننده تهيه و نويس نامه فيلم ، كارگردان،يفرهاد اصغر
و قبل از آنكه به صورت  يسالگ 13خود را در سن  يينمايس تيو فعالمتولد شد  اصفهان، شهر
خود را در  يسازلميتجربه ف ،بپردازد، آغاز كرده بود. او در اصفهان ليبه تحص نهيمز نيدر ا كيآكادم

در  كارشناسيپس از گذراندن دوره  ي،فرهادمتري آغاز كرد. ميلي 16و  8 كوتاه يها لميساختن ف
 رشته نيهم در خود كارشناسي ارشد مدرك تهران، دانشگاه يبايز يدانشكده هنرها رشته تئاتر از

 ينمايس انجمن در 1365 سال از را نمايس در تيفعال او. كرد افتيدر مدرس تيترب دانشگاه از را
 ساخته پست ارتفاع لميف در نمايس در يفرهاد يا حرفه حضور نينخست د.كر آغاز ،اصفهان جوان
 .بود سينو نامهلميف عنوان به 1380 سال در ايك يحاتم ميابراه

بر  كه يلميف نياول عنوان بهساخته ويتوريو دسيكا،  )1948(دوچرخه دزد لميف از يفرهاد
 4ينيفل كويفدر ،3كايدس ويتوريو آثار از ثرأمت را خود هنر يو. برد ينام م ،بوده رگذاريثأاو ت يزندگ

كريشتف  و يسوئد سينو لمنامهيف 5برگمان نگماريا ،ييايتاليا هايسينونامهلميف و انكارگردان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 André Bazin 
2 Cahiers du cinéma 
3 Vittorio De Sica 
4 Federico Fellini 
5 Ingmar Bergman 
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-نامهلميچون ف يمختلف يها در عرصه ي. فرهادداند يم،  ... و يانلهستكارگردان  1يشلوفسكيك
 زهيجا كسب به موفق كه است يرانيا وارد شد؛ او تنها كارگردان يكنندگهيته ،يكارگردان ،يسينو
 .است شده سكاراُ

 نيفرهنگ ا ريوز ،يتيپيليف ياورل ازسويكشور فرانسه  اتيهنر و ادب ينشان عال ،ريسيآف نشان
 يهنر يها تيخالق« ليدل نشان به نياهدا شد. ا يبه فرهاد ،سيدر پار 2014 هيفور 25در كشور، 
تعلق گرفت.  يرانيا سازلميف نيبه ا» فرانسه و سراسر جهان اتيبر هنر و ادب ياصغر فرهاد ريو تأث

 دست به را ]دانمارك ينمايس[ ليبود زهيجا و ]فرانسه يمل زهيجا[ سزار زهيجا نيهمچن يو
 .است هآورد

 تيشخص صد انيم در رگذاريثأت تيشخص نيچهارم رتبه يو م،يتا مجلهاز  ينظرسنج كي در
از  2012سال  رگذاريتأث چهره صد از يكي عنوان به ،تينها در و كرد؛ كسب را 2012 سال برتر
 .شد يمجله معرف نيا يسو

 ياو دارا يها لميداستان فگرا، واقع يها لميف ياست و مانند تمام سميسبك رئالمتأثر از  يفرهاد
پازل تك تك در كنار  يها همه اتفاقات، مانند دانه ،يفرهاد يها لمي. در فنداكيباز و درامات يانيپا

-يذهن ريتصو به لحاظ ارتباطي، و كند يمو همگام با خود همراه  مخاطب را يو .شوند يم دهيهم چ
 نظر صرف هم 2عناصر بصري نيكوچكتر از يحت ،ريمس نيدر ا ي. فرهاددهد يرا به آنان نشان م اش
 .زد رقم رانياامروز  ينمايس در را يديجد موج متفاوتش يهالميف ساخت با يو. كند ينم

 پژوهشروش 
 ها دگاهيد انيو ب جينتا ريو تفس لياست و در تحل 3يفيك صورت به حاضر، مطالعه در پژوهشروش 
 يبيو ترك يا رشته انيم كرديرو پژوهش، ني. در ااستفاده شده است يشناسنشانه و فنِ  كردياز رو
و  يارتباط ،ياخالق ،ختيشنازبان يها دگاهيكه از د يبوده است، روش پژوهشگر مورد نظرهم 
 .گيردبسيار مورد استفاده قرار مي ها و نشانه ميمفاه ليدر تحل يينمايس

ده، مصاحبه وشركت چون مشاه يها تي، مجموعه فعاليفيكدانيم، پژوهشكه ميطورهمان
را در كسب اطالعات دسته  ي پژوهشگركه هر كدام به نحو ،ي استپژوهش يها تيگسترده در فعال

259: 1385(دالور، دنده يم ياريل درباره موضوع او.( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Krzysztof Kieślowski 
2 Visual Elements 
3 Qualitative  
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 يجامعه آمار
 يفرهاد يآقا آثارديگر نياز ب يساخته اصغر فرهاد نيمينادر از س ييجدا لميرو، ف شيدرپژوهش پ

 .شود يمطرح م يبه عنوان جامعه آمار و انتخاب

   حجم نمونه
 ليتحل ،را كه شامل هشتاد صحنه است لميف يها صحنه همه يتمام شماربا روش  پژوهش، نيا در

  ت.اس يكي يبا جامعه آمار حجم نمونه ليدل نيبه ا ،ميا كردهو نشانه كاوي

 يشناسنشانه
 2محتوا ليتحل، يا مطالعات رسانه نهياست و در زم 1متن ليتحل فنونِاز  يكيبه عنوان  يشناسنشانه

 يهااز روش يكي امحتو ليدر واقع تحل ).29: 1387،حوزه است (چندلر نيا يبرا يجد يبيرق
 كاربردهاي فراواني دارد رسانه سينماكه در  شود يمحسوب م »يمشاهده اسناد« ياساس
 يروش يمحتو ليتحل و يفيروش ك ينوع يشناسكه نشانه يتفاوت اساس نيبا ا ).76: 1377ي،(آذر
است. يكم 

 از اين رو، ،اثر شتريب تيجذاب و يينمايس آثار ييايپو سويبه است يعامل نمايدر س يشناسنشانه
در حداقل  سازلمي، فبرد يم يشتريلذت ب لميف ييِمخاطب با رمزگشا .شود يو قابل فهم م ريپذليوأت

 ها بر قرار است آن نيارتباط متقابل ب لميو در طول ف ندرسا يخود را به مخاطب م اميزمان پ
 ).8: 1964(بارت،

 كه ينديفرا قيها را از طر ) نشانههي(ثانو يضمن يها داللت كه كوشند يم زين ها نشانه كاربران
ها  در پس نشانه كه يكيدئولوژيا يها داللت به بارت. كنندپنهان  ،خواند يم يساز يعيبارت آن را طب

 هاست اسطوره نيهم كشفشناس به زعم بارت،  و هدف نشانه ديگو يم »اسطوره«ست، نهفته ا
 ).38: 1387ي،كوثر(

 يها كه گونه ليدل نيبه ا ،است يشناسدر حوزه نشانه يبه وضوح موضوع اصل ،نمايس وضوعم
و  هندد ينشان م 3واكنش هيجانين آمردم به  شتريكه امروزه ب سازد يرا م يداللت يها نظام ها لميف

 ).88: 1387ي،دانسپردازد ( يو الهام و شناخت م حيتفر ين به جستجوآ گر درريدر مقام تفس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Text Analysis 
2 Content Analysis 
3 Emotional Reaction 
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 ييها هيكه شناخت آن همراه با شناخت ال نگرد يم يفرهنگ ييبه عنوان كاال نمايبه س يشناس نشانه
و  يشناس سانان ات،ياخالق ،يشناسروان ،يشناس چون علوم جامعه ييها هياست. ال ريپذامكان ،پنهان

 نظربا مورد اثر اي لميدر ف ها هيال نيهر كدام از ا ريآن جامعه و نشان دادن تأث يفلسف يكردهايرو
 را آن و شناخته را مدلول و دال مناسباتدهند، اجازه مي ينيجانش و ينينشهم نظيرِ ييهارابزا
 .مكني ليتحل
هر  و لميف يشناسبايز يبرا ت.اس يتايح يمطالعات نهيزم ينشانه شناس معتقد است، 1وولن تريپ
 ميشو يدچار ابهام م صورتنيا ريدر غ ،ن استآ خواندن ييو توانا متنالزام به دانستن  ينقد

 ).55: 1384(وولن،
ها را به عنوان  هستند كه آن يا جامعه يفرهنگ خاموشِ ياياز زوا يبخش انگريهمواره نما ها، لميف
هستند كه  يفرهنگ يها همان بسته هالميف ،. در واقعدارند يم ملل عرضه ريبه سا يفرهنگ يكاالها

، نشانه 2كومبرتو ااُ ،البته ).127: 1392،و صفا ي(آذر شوند يجوامع عرضه م ريجامعه به سا كياز 
 قتيگفتن حق يها بتوان برا اگر از نشانه ديگو يمشناس، فيلسوف و منتقد ادبيِ ايتاليايي تبار، 

م نقش مه يا سواد رسانهجا، نيرد. در ابه كار ب زيدروغ گفتن ن يها را برا آن انتو يم ،استفاده كرد
  .كند يم فايخود را ا
 ريما در تفس يبرا ياست كه به مثابه ابزار ي و معناييليتحل فنونِ ها و يهرو يدارا يشناسنشانه
 .ميپرداز ياز آنان م يبرخ يبه معرف ،در ادامه . روند يبه كار م يينمايس ،خصوصبه يمتون هنر

روابط از خود  كشف ،مرحله نيا در و هستند يشناخت نشانه ليتحل يديكل مفهوم دو روابط و ها نشانه
 چيه .رديپذ يانجام م اياش انيروابط م يخلق معنا تنها در اثر برقرار رايز ؛تر است مها مه و نشانه اياش

نظام است  ياجزا رياز رابطه آن، با سا يبلكه ارزش آن ناش، شود ينم اقائم بر معن يا نشانه
 ).70: 1391،اي(فرن

 ينيجانش و ينيهمنش ليتحل 
 ني. در اشوند يها با قرار گرفتن دركنار هم آشكار م نشانه ايباورند كه معن نين بر اايگراساخت

 ساختار به كه در اصل 3 »يزمان هم«ي ها لي. تحلشود يگذاشته م يياصل بر تقابل دو تا ليتحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Peter Wollen 
2 Umberto Eco 
3 Synchronic    
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 هايآموزهاز  است، مرتبط  3»ينيهمنش« ساختار به كه2 »يزمان در« و است وابسته1 »ينيجانش«
 سوسور است.

مطالعه  ،نيبنابرا شود؛ يرده مبه كار ب يخيتار يبه معنا يو در زمان يليتحل يبه معنا يزمان هم
نحوه  ،يزمان العه درو مط كند يعناصر آن وجود دارد، توجه م انيكه م يمتن به روابط كي يهم زمان

 .نگرد يرا م تيتكامل روا
 ليا تحلام ،نهفته در متن است يِتقابل يمتن به دنبال الگو يزمان هم ليتحل ،گريد سخن به
ي نيهمنش داردكه منظور از ديكأت ي. وسازد يقصه را م تيكه روا شامدهايپ لِتسلس بر يدرزمان
از  يا نگاه كردن به آن همچون سلسله يعني ،نمت كي ينيهمنش ليو تحل زهاستياز چ يا رهيزنج
 ).33: 1387،آسابرگرسازد ( يخاص را م تيروا يكه نوع دادهايرو

 يسكانس بررس هر دمورد مطالعه، كاركر يها لميف ينيهمنش ليتحل سطح در بيترت نيبد
را به وجود  يخاص تيو روا دهند يرا شكل م دادهايرواز  يا رهيزنج گريكديها در كنار  سكانس .شود يم
به  ي،نيجانش ليتحل ي. ولپردازد يم لميآشكار ف يبه كشف معنا ينيهمنش ليتحل ياز طرف د،نآور يم

 رايز ،4يدو قطب يها تقابلمثل پنهان تقابل نهفته در متن و سازنده معناست ( يالگو يجستجو يمعنا
 .متضاد است) يها لمعنا، تقاب ديرابطه در تول نيرابطه است و مهمتر جاديبر ا يمعنا متك
 ييهالباس يني. عناصر جانشدهد يقرار م تحليلعناصر را در نظام پوشاك مورد  نيا ،بارت روالن

كه  ينيهمنش عدب .مانند كاله ،دياز بدن پوش هيناح كيها را هم زمان در  آن توان يهستند كه نم
 است.  كامل لباس از كاله تا كفش بيمانند ترك ،كنار هم قرار گرفتن است

صحنه با  نيا سهيمقا( ينيجانش يها ليصحنه خاص به هر دو روش تحل كياز  ليدر مورد تحل 
 يها صحنه با صحنه نيا سهيمقا( ينيهمنش ليآن باشد) و تحل يجا توانسته يكه م گريد يها صحنه

 ).131: 1387ر،چندلدارد ( ي) بستگيو بعد يقبل

  ينيو جانش ينيهمنش ليتحل
 تيو روا دهند يرا شكل م دادهاياز رو يا رهيزنج گريكديها در كنار  سكانس ي،نيهمنش ليدرتحل 

 .پردازد يم لميآشكار، ف يبه كشف معان ينيهمنش ليتحل ي،از طرف .دنآور يرا به وجود م يخاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Paradigmatic 
2 Diachronic 
3 Syntagmatic 
4 Bipolar Opposites 
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 يبحران .كند يكه در جامعه وجود دارد اشاره م 1يحران اخالقبه ب ،يي نادر از سيمينجدا لميف 
 انرا چون ياخالق هايمعضل كارگردان، لميف نيدر ا . و... ياقتصاد ،يطبقه فرهنگ نوع فارغ از

با نشان دادن عالئم و عوارض  و دهد يمبتال نشدن به آن هشدار م يبرا و داند يم يمسر يماريب
 نيا ميكه نتوان ياو معتقداست در صورت ،چه .تلفات دارد در كنترل و كاهشِ ياز آن، سع يناش
نسبت به ما  يتر فيضع يهافرزندان ما كه بدن ،ميببر نيكنترل و از ب را يضداخالق سهاروسيو

 ،و كمتر كردن تلفات يماريدرمان ب يبه جا يبرخ ن،يب نيحال در ا .شوند يمبتال م يماريدارند به ب
 را دارند.بيماري خود، به آن  ياز ابتال يريشگيپ يبرا طيدر ترك مح يسع

را  رانيا يزبان حال جامعه امروزفني ا ساده ام اريبس يها يدر قاب بند، يي نادر از سيمينجدا
 نامطلوب بودنِ ليرا به دل رانياست كه قصد دارد، ا يزن«در مورد  لميف يداستان اصل .دهد ينشان م

و زن مجبور به  كند ينم ياو را همراه يليشوهرش به دال يول ،ترك كند يزندگ يبرا طشيشرا
و  نيميسبا حضور  نيسكانس آغاز در لميف يمسئله اصل ،در واقع ».شود يق مدادن درخواست طال

دارد با در  يدخترش سع ندهينگران از آ نيميس .شود يشروع م يدر اتاق دادگاه در برابر قاض نادر
و با  رديحضانت ترمه را به عهده گ ،صورتنيا ريرا با خود همراه كند و در غ خواست طالق، نادر

اش كه  كه نادر به بهانه مراقبت از پدر سالخورده ستايدر حال نيور خارج شود. ااز كش دخترش
با  رانيا يباور است كه در جامعه امروز نيبر ا نيمي. سكند يدارد از رفتن امتناع م مريآلزا يماريب

 يزندگ يبرا ،يمناسب يدر واقع فضا .دخترش ترمه وجود ندارد يبرا ،يروشن يا ندهيحاضر آ طيشرا
است كه در  يا مسئله نيا .است رانيا از خروج تنها زين حل راه و ندارد وجود رانيدر ا يو يخالقا

 و داند يرا قانع كننده نم نيميس ليدال ي،قاض ،بود. در ادامه ميبه دنبال پاسخ آن خواه لميطول ف
  .كند يختم جلسه را اعالم م

شخصي نادر  .ديآ يش به خانه ميلوسا يآورجمع يبرا نيميدردادگاه، س نيميس يناكام پس از
 و پدر از ينگهدار يبرا نيميس واسطه بهدارد ن يخوب يمال طيشرا و است باردار كه هيبه نام راض را

چند روز بعد نادر و ترمه پس از مراجعه به منزل با در بسته  .كند ي، استخدام مخانه يكارها انجام
كه وارد خانه  يكه هنگام ستيدر حال نيو ا ستيدر خانه ن يكس ننديب ي؛ مشوند يمواجه م

شده  يدچار مشكل تنفس افتاده و نياش به تخت بسته شده، به زم ، دست پدر سالخوردهشوند يم
نادر  ، نادر و ترمه از او ناراحت باشند وگردد يبه خانه باز م هيكه راض يزمان شود يم يليدل نيا .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moral Crisis 
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، ستين شيرا كه در كشو يپول هيراض كندير، فكر معالوه بر آنكه ناد .نشان دهد يواكنش تند
 .كند يم رونيبحث و جدل، او را هل داده و از خانه ب جهيدر نت و تيدر نها .برداشته است

 هيو راض نيميكه واسط س هيكه خواهر شوهر راض دهد يبه نادر اطالع م نيميهمان شب س
 يبستر مارستانيبا نادر در ب يريت درگبه عل هيبوده است، تلفن كرده و گفته است راض كار يبرا

داشته است كه در  نيسقط جن هيكه راض شوند يمطلع م مارستانيشده است؛ بعد از مراجعه به ب
و حجت كه تازه متوجه  كنند يحجت را مالقات م مارستانيدر ب ،اثر ضربه رخ داده بود. در ادامه

از نادر به جرم سقط  هيراض تيشكا يبرا يا بهانه نيو ا شود يم ريبا نادر درگ هشد اصل ماجرا 
 .شود يم نيجن

 ي، چرا كه آگاهكنند يبازداشت م هياز باردار بودن راض يدر دادگاه نادر را به اتهام سقط و آگاه
شهادت از اطالع  يمعلم را برا هي؛ پس از انكار نادر، راضشود يباعث سه سال حبس م ياو از باردار

كه  ،گريو در مقطع د دهد يمعلم به نفع نادر شهادت م ،لر مرحله اود .كند يداشتن نادر احضار م
. رديگ يشهادتش را پس م ،است دهيشن ينادرسخنان آنان را درمورد باردار شود يمعلم متوجه م

 تيكه واقع پرسد ي، از او مكند يبودنش شك م ضيو نق پدر به علت ضد يهاترمه كه به حرف
به خاطر او  نكهيا و دهد يم حياو توض يرا برا طيشرانادر  يا نه؟ او دروغ گفته است ايو آ ستيچ

 از حجت به خاطر تيشكا يبرا ينادر به دادگستر يمجبور به دروغ گفتن شده است. در سكانس
در مورد اطالع  و از او كند يترمه را احضار م ي، قاضرود يمدرسه ترمه م ريمزاحمت در مس جاديا

به خاطر پدر مجبور به  زياو ن. دهد يم يترمه جواب منف .پرسد يم هياضداشتن پدر از باردار بودن ر
دهد،  تيرضا ونيليپانزده م ءكه در ازا كند يبا حجت توافق م نيميكه س ي. شبشود يم ييگودروغ
به او  كه پول را به آنان ندهد و خواهد ياز او م و دهدي، او را قسم مرود يم نيمينزد س هيراض
، رود يم ابانيبه خ باز گرداندن او يبرا يرفته بود و وقت رونيل پدربزرگ از خانه بروزقب« :ديگو يم

كه روز بعد به خاطر مراجعه به دكتر از خانه خارج شده و دست او  شود يو مجبور م كند يتصادف م
 نادر چك پانزده نكهياز ا قبل. روندي. همان شب نادر با خانواده به خانه حجت م»را به تخت ببندد

قبل از دادن پول او قسم بخورد كه  خواهد يم هيو از راض گذارد يم يرا به آنان بدهد شرط يونيليم
 سر خوردن ازقسم داشت شك ماجرا اصل به نسبت كه هيراض او شده است و نينادر باعث سقط جن

رفته  ايدنكه پدر نادر كه بهانه نرفتن او بود از  رديگ يشكل م يدر حال ي،انيسكانس پا .زنديم باز
خود را  ميكه تصم خواهد ياز ترمه م يقاض .ترمه در دادگاه حضور دارند و نادر و نيميس است و
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 يدر انتظار جواب ترمه پشت درها نيميكند و نادر و س انيب نشياز والد يكيهمراه شدن با  يبرا
   اند. اتاق دادگاه نشسته

او  محاسنكه  يمذهب يبا ظاهر است، اصول يدارا يفرد عنوان به لميف در نادر تيشخص
 يمذهب شهير از ظاهر او ميفهم يم لميآن است كه در طول ف تيواقع يول ،نماد آن باشد تواند يم

كه  ي. فرديكانت آن هم از نوع اخالقِ .مدرن ياست با اصول اخالق يبلكه او فرد .ستينبرخوردار 
و  كند يناموفق عمل م ي، اما گاهببرد شيپ به شهياند و آرامش با را خود رامونيدارد مسائل پ يسع
 ريتصو شيكه برا يفردبرد. مي شدن يحرانخانواده را به سمت بمسائل ، يعدم كنترل رفتار نيا

دخترش مقدس، با قدرت و مسلط نشان  يبرا زيچهره خود را ن كند يم ي، مقدس است و سعپدر
كه ترمه  ييجا ايكه گفته  يسطه دروغ، ترمه از او به والمياز ف يدر سكانس كهيزمان يحت .دهد

 در يبشود، و چهره او دچار خدشه شده است، سع ييمجبور شده است به خاطر او مرتكب دروغ گو
كه در خانه حجت هستند، دادن پول را مشروط به حضور  يسكانس در ،جهيآن دارد. در نت ميترم

 زنديكار سر باز م نياز ا هيراض تيكه نها كند يجهت مقصر بودن خود م هيترمه و قسم خوردن راض
 و ديآ يگرفتن حق خود كوتاه نم ياست كه برا يگردد. او فرديم رفته پدر نزد دختر، باز يآبرو و

  .آموزد يم زينوع تفكر را به نسل بعد از خود ن نيو ا ندارد ميبه سازش و تسل يليتما
او  .دهد ياز خود نشان م هديخوب و سنج يرفتار شهي، هملميف طول در كه است يفرد نيميس

 شيها را پ شدن در برابر مشكالت و رها كردن آن ميافراد جامعه است كه تسل از ينماد گروه
بهتر،  طيكردن شرا ايساختن و مه يبه جا و ندي هستشدن فرار ريكه از درگ ييها انسان .رنديگ يم

نگر، معلم زبان ندهيآ ينگاهمثبت، با  يرا دارند. او فرد مطلوب طيدر قرار گرفتن در شرا يسع
اش را كتاب اشغال  خانه ياهل مطالعه كه فضا يفرد. است انوينوازنده پ و يقياهل موس ،يسيانگل

و  ياستقالل شخص يدارا يفردسميمين  .است هينقطه مقابل راض نيميس تيكرده است. شخص
كننده  انيب يدها، خود به نوعمانُ نيا .استحجاب به  او نوع حجاب او نشان از عدم اعتقاد ي است.مال

  اوست. يگراطرز فكر غرب
 يمعرف يرانيدر جامعه ا دهيو رنجد يسطح ي،مذهب يبا باورها يسنت يبه عنوان زن هيراض

دائم او  يها نوع پوشش و تلفن زدن .كشد يهمسرش را به دوش م يبد اقتصاد طيكه شرا شود يم
 كهياو باشد، در حال ينشان از اعتقادات مذهب تواند يم ينيبهات دپاسخ گرفتن در مورد شُ يكه برا

بدون  يرويپ تواند يم نيكه البته ا رد،يرا بگ حيصح ميخود تصم توانست يتأمل م يبا اندك ديشا
است كه  يتي. او شخصشود ياو م ينيد يشدن باورها يباعث سطح جهيباشد كه در نت احكام تفكر از
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معلم ترمه و  و ييقضا منظاهر دو خانواده،  يبرا ياديموجب بروز مشكالت ز قتيبا كتمان حق
و كند مي صورتكه دخترش  است يعواقب نگرانكه  كند يرا مطرح م قتيحق يزمان. شود يم گرانيد

در  يحت .است قتيدروغ گفتن و كتمان حق ه،ي. او دائم در حال توجياعتقادات مذهب لينه به دل
 .كند يم قياعمال تشو نيبه ا زيدختر خود را ن لمياز ف يسكانس

 ييو قضا يماد تيگونه حما چيكه ه يبد اقتصاد تيبا وضع فياست از طبقه ضع يحجت، مرد
آن  يها كه نشانه ،يمذهب گذشتهبا  شود ينشان داده م يفرد لمياو در طول ف .رديگ ياز او صورت نم

 شود ياطر پول حاضر مبه خ لميدر آخر ف يول ،اوست ياپيپ يها اعتقاد او به قرآن و قسم خوردن
 ياز تعلقات مذهب يكه رنگ نيميبرخالف س .پا بگذارد و قسم دروغ بخورد ريتمام اعتقاداتش را ز

 ي. او فردرديبگ دهيناد را خود پول شد حاضر ،بود داده او به هيكه راض يبه خاطر قسم يول ،نداشت
 .شود يو ضرب و جرح مو تهمت زدن  يچون فحاش ياديز يها ياخالقياست كه مرتكب ب يعصب
 يمسموم يبا وجود فضا يول ،است يماد پاككه نُ يكودك .است لميف گريد ممه تيترمه شخص 

نگران و كنجكاو ترمه، لباس او كه  يها نگاه .شود يم ياخالقيب ريدرگ زين كند يم يكه در آن زندگ
اشك معصومانه او از  .اوست يريادگي نيآور سنادي است، فرم مدرسهلباس ها، در اكثر سكانس

 هيسم او و .است كه او ناخواسته در آن قرار گرفته است يبحران طياحساس گناه، نشان از شرا
نسل  دهيناپسند و نسنج يكه به خاطر عملكردها ،هستند رانيا ندهينماد نسل آ هستند كه يكودكان

  . ننديب يآن را م يها يها و زشتيتلخ و شوند يم يواقع يايزود وارد دن يليقبل از خود، خ

 ينيجانش ليتحل 
 سازنده و متن در نهفته يها تقابل پنهان يالگو يجستجو يمعنا به ،متن كي ينيجانش ليتحل 

 يجدول يدارا يي نادر از سيمينجدا لمياللت دارد. فد ي،ضمن ميمفاه هايهجنب به شتريب و معناست
 دو نيب لميدر ف ياصل يها . تقابلدهد يرا در برابر هم قرار م يمختلف اتياست كه خصوص يتقابل

 شرح است: نيكه به ا شود يخانواده، مطرح م
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 دو خانواده نيب ينيتقابل و محور جانش 4-4جدول 
 خانواده حجت خانواده نادر

 يسنت مدرن يزندگ سبك

 عتيشر مدرن اتياخالق يمرجع رفتار

 وابسته مستقل زنان تيفرد

 و ترس يكاربر پنهان يمبتن صداقت و ييگور ركب يمبتن نوع رابطه زن و شوهر

 فيضع متوسط ياقتصاد تيوضع

 فيضع متوسط يطبقه اجتماع

 كاريب -كارگر كارمند اشتغال تيوضع

 يعصب و فيضع آرام مسلط و يروابط اجتماع

 ماريب -افسرده سالم يروان-يجسم تيوضع

 كوچك بزرگ خانه

 يعموم يشخص هينقل لهيوس

 عيمط يروتك ميصمت اخذ وهيش

 نگريسطح -عجول نگرندهيآ-صبور ينوع رفتار

   
سالم و  يا جامعه نيب يها و تضادها تقابل د.خور يبه چشم م لميدر ف زين يگريد يها تقابل ،البته

  شرح است:  نه ايكه ب ،ياخالق ريسالم و غ ريو جامعه غ ياخالق
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 ياخالق ريو جامعه غ يقجامعه اخال نيب ينيتقابل و محور جانش 5-4جدول 
 ياخالق ريغ و ناسالمجامعه  يجامعه سالم و اخالق

 فيبالتكل-دينا ام ايپو- نگر ندهيآ افراد جامعه

 ارزشيب ارزش يدارا يانسان يها ارزش

 وجود ندارد وجود دارد يگريدرك د

 ر متعهديغ متعهد افراد يقانونمند

و  ياجتماع ياقتصاد تيفعال
 اشتغال

 يتحرك اجتماع فعال و
 يعمود

 يافق يمنفعل وتحرك اجتماع

 نييدر سطح پا در سطح باال ييپاسخگو زانيم

 نييدر سطح پا در سطح باال اعتماد زانيم

 نييدر سطح پا در سطح باال يهمدل زانيم

 صداقت و اعتماد هيبر پا يفرد نيب روابط مناسبات
 بيتخر و دروغ از سرشار اكارانهير

 يگريد

 وجود ندارد وجود دارد بحران تيريمد

  يريگجهينت
 يهاي، فضا سازكيدرامات يبا ساختار او را يها لمي، فاند دهيرا د ياصغر فرهاد يها لميكه ف يكسان

خصوص هب شيها لميف يدر تمام يفرهاد .شناسند يمدرن و مستند گونه م يا هيمنحصر به فرد، روح
او را با  و 2كردهري، مخاطب خود را درگ1ي و شبههنيام آفرابه جاديبا ا ن،يمينادر از س ييجدا لميف

خود آورده است؛  )1393(نامهلميهفت فدر مقدمه كتاب  يطور كه فرهادهمان .كند يخود همراه م
ل نگاه او در ديدر فعال كردن ذهن مخاطب دارد، كه شا يمتعدد، سع يها پرسش طرحِبا  يو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ambiguity and Doubt 
2 Involved 
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پنهان  يها هيدر ال ،ا در واقع، امگذارد يخود م لميف نندهيبه پاسخ را بر عهده ذهن فعال ب دنيرس
 .كند ياست را به مخاطب القاء م يمختلف يها اميكه مملو از پ ييها پاسخ لميف

 لميدر نحوه ارائه ف يفرهاد ايآ بود: نيا م،يبه دنبال پاسخ آن بود پژوهش نيكه در ا يپرسش اصل 
 است؟ ساختهقابل مشاهده  را گرانيباز يدر ارتباطات انسان ياخالق يها نشانه ،نيمينادر از س ييجدا
-واقع خميرمايهبا  ياجتماع يلميف ،يفرهاد نيشيپ يها لميمانند ف يي نادر از سيمينجدا لميف
كه با  ياخالق نيشد تا ابعاد و مضام يسع ،پژوهش نياست. درا يو در بر دارنده مسائل اخالق ييگرا
 يهانشانه رمزگان، عالئم و شود و يبررس ،شده است دهيكش ريبه تصو اتيضد اخالق شينما

شدن  دهيكش ريبه تصو ينحوه چگونگ نيهمچن .آورده شوند رونيب لمياز بطن ف ياخالق نِيمضام
 يها دغدغه يمطرح كرد كه دارا اثري به عنوان توانيم را لميكند. ف انيآنان توسط كارگردان را ب

 ي،اخالق يها است كه به بهانه يقتيكه دائم به دنبال حق يلمياست؛ ف رانيدر جامعه ا 1ياخالق
 يرفتارها ها و نشانه ،عالئم ،رمزگان يِكه ابعاد اخالق پرسش يندر پاسخ به ا يا كتمان شده است

 لميكه در ف دادپاسخ  گونهينا يدشده است؟ با يدهكش يرچگونه به تصو يلمف يگرانباز 2يارتباط
 و خود خواه .عجوالنه كند يشداوريپ .ديدروغ بگو .كند راقضاوت گرانيد دينبا كه فهمد يمخاطب م
و آثار و  ياخالق نيمضام نيا .كندن درك را گرانيتهمت بزند و د .كندرا كتمان قتيحق .مغرور باشد

 3يكالمريغ يرمزها ايحال با كالم  .شود يم دهيها دسكانس يمذكور در تمام لميعواقب آن در ف
 لياز رذائل را نشان دهد تا مخاطب به طور ناخودآگاه به طرف فضا ييارد كه نماد يكارگردان سع

 مخاطب گاهيجا در نيدورب ،لميف نيآغاز سكانس در. رديفاصله بگ ها يسوق داده شود و از بد ياخالق
به  ،سكانس نيهم از نديب يمخاطب كه خود را در مكان قضاوت م ي.قاض گاهيجا واقع، در اي است

اتاق منتظر اعالم نظر ترمه هستند،  يپشت درها نيميكه نادر و س يانياسته تا سكانس پاطور ناخو
 ياخالقريغ يقضاوت كردن امر لميدر سرتاسر ف ،كهيدر حال .باز در حال قضاوت است انيپا ليبه دل
قضاوت  ،دادن نيتكرار و تمرآموزش در حال  لميكارگردان در طول ف ييگو .شود يداده م نشان
 ن به مخاطب است.نكرد

 .است )1384(يچهارشنبه سور لميدر ادامه ف ، ماجرامشخص است لميف تراژيطور كه از تهمان
 ي(با باز ييمژده صفا ) ونژاد فرخ ديحم ي(با باز يعيسم يمرتض يها شناسنامه شيكه با نمافيلمي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ethical Concerns 
2 Communication Behaviors 
3 Nonverbal Codes 
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 يدرادامه به معرف .شود يآغاز م ،هستند يچهارشنبه سورفيلم  ياصل تي) كه دو شخصيتهران هيهد
و سند  يكارت ملّ يكپ شي، با نمانيمياز س نادر ييجدا لميف يها تيشخص نيمينادر و س

 هستند. يرانيجامعه اطبقه متوسط از  يا نمونه مادنُكه  يافراد .پردازد يازدواجشان، م
مسائل در  يبرخ ،لدر نگاه او ديشا است. مطلوبو  يا حرفه اريبس لم،يف يپرداز تيشخص

گذاشتن  يعلت خال ،لميف يبعد يها هيدر ال يول ،دياينامفهوم و ناقص به نظر ب ها تيشخص يعرفم
 .ميشو يكردن آن در مراحل بعد را متوجه م ليو تكم تيابعاد شخص
 يمعرف و قدرت مند و مغرور مدار، مبارز، قانونيمهربان، اخالق يتينادر به عنوان شخص لم،يدر ف

قصد ندارد از كشور خارج  مارشياز پدر سالخورده و ب ياردهنگ ليه به دلاست ك ي؛ او همسرشود يم
 او .دهد يو به او حق انتخاب م كند يمجبور به ماندن نم ،كه قصد رفتن دارد زين را نيميشود و س

-كند و از حرفتالش زيگرفتن حق خود هرچند ناچ يكه برا آموزد ياست كه به دختر خود م يپدر
از پدر،  مراقبت يخود برا يناتوان است كه به خاطر ياو پسر .نهراسد ،گرانيدناك ددر يها ها و نگاه

ز اخود  يشاك ياست كه در هنگام قدرت در دادگاه برا يفرد .زدير ياز او شرمنده است و اشك م
و  يدچار مشكل شده است با مهربان كه با او يبا دختر خدمه و كس .كند يطلب بخشش م يقاض
و  كند يادب خود را حفظ م ،ياختالف يها بحث اي يريو در هنگام درگ كند يم رفتار ش روييخو
 ينقاط ضعف يدارا يگريمانند هر انسان د ،نقاط مثبت نياست. در كنار ا ياصول يخود دارا يبرا

 وضوعن ممورد دانست گفتن دروغ در و قتيكتمان حق ،نيمينه گفتن به رفتن س يچون غرور برا
 است. ...و نيميس برگرداندن يبرا ترمه به يبدقول شدن، يزندان از ترس اطرخ به هيراض يباردار

كه  ييدر جا .است لميتمام مثبت ف تيشخص نيمياست، س نيميس لم،يف محوري تيشخص
، تهمت كنند يشان كتمان ممنفعت را به خاطر قتيحق اي ند،يگويدروغ م لميف يها تيهمه شخص

است كه كه  يتيشخص نيمي. سكند يعمل م ياو عاقالنه و اخالق ،كنند ي، قضاوت عجوالنه مزنند يم
 تيترب درست ها بتوانند در آن فرزندشان را كه آن ستين جايي رانيابفهماند كه  دارد به نادر يسع

 نيي آبه چرا لميدر طول ف يو فرهاد كند يسكانس مطرح م نيدر اول نيميمسئله را س نيا .كنند
داشتن  يوجود دارد، سالمت اخالق يهمه مسائل ضد اخالق نيكه ا يا كه در جامعه دهد يپاسخ م

به عنوان نسل  ترمهكه  ييتا جا ست؛ين ريامكان پذ دياست و شاو دشوار آلوده سخت  يفضا نيدرا
باز هم به سم  ع،يدر دور نگه داشتن او با وقا يها و سع نهال درون خانواده با تمام مراقبت ايبعد 

فرزندش در  يكه برا يطيو شرا طيبر مناسب نبودن مح يمبن نيميحرف س و شود يدروغ آلوده م
را كتمان  قتيصحنه حق كياست كه در  يتيشخص ،نيمي. سوندديپ يم تينظر داشت به واقع
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او  .دينگو يرا در مورد تصادفش به كس قتيكه حق دهد ياو را قسم م هيكه راض يآن هم زمان كند يم
مبلغ  شود يو حاضر م كند يرمال شدن آن به نفعش بود را كتمان مكه ب يقتيبه خاطر آن قسم، حق

. اوست تيدر شخص اتياوج اخالق نينبرد؛ كه ا نيقسمش را از ب يول ،بدهد يضرر مال ونيليپانزده م
 يكه به ضرر شما بود من چه پاسخكرد پرسشي يكه اگر قاض پرسد يكه معلم از او م ييدر جا اي

 .ديرا بگو قتيقاو از معلم خواست ح .بدهم
 بر سر شهيهم يبا چادري و است كه بر خالف چهره به ظاهر مذهب يتيشخص ،هيراض تيشخص

تعصب در دست نزدن به نامحرم، قسم  ،يرفع ابهامات شرع يمراجع برا يها داشتن شماره تلفن و
د، از مذهب هستن ييمادهاها و نُ نشانه يدار بر قرآن نزدن كه همگدروغ نخوردن و دست شبه

 ياريبس يها در صحنه يو .شود يمرتكب م لميرا در ف اتيخالف شرع اي اتيضد اخالق نيشتريب
 .كردم دايشماره شما را از روزنامه پ ميگويكه به نادر گفت به شوهرم م يزمان مانند. ديگويدروغ م

شوهر  جازهايكه ب ييكردن، در جا قتيكتمان حق اي .ختميها ر در پله جهيزباله را در اثر سرگ سهيك
 در كند ومي يرفتن پدر بزرگ را از نادر مخف رونيكه ب ييدر جايا كار رفته،  يبرا يبه خانه مرد

در اثر  نيكه جن داد يكه احتمال م ييدر جا .كرد جاديرخ داد كه مشكالت بعد را ا يادامه آن تصادف
 يمذهب ياست كه باورها يو سنت يمذهب يتيشخص هيهل دادن نادر سقط نشده باشد، در واقع راض

 يكه حاضر به دست بر قرآن گذاشتن نشد، به خاطر ترس از عواقب يزمان ند.ستين ياديو بن ياهيپا او
 .يمذهب اعتقادها و تعهدهاي؛ نه برداشت در شيدختر و زندگ يكه برا بود

تر از كه كم يقيكتمان حقا اي گفت يم يمصلحت دروغ به ظاهر ،ها از سكانس ياريچرا كه در بس
 دروغ نبودند.
 نيدر ا .و زود جوش يعصب ،يمذهب يها شهيبا ر يسنت يفرد .است حجتفيلم  گريد تيشخص

 دفاع كند، چه ياز حق خود به خوب تواند يكه نم يا طبقه .جامعه است فيطبقه ضع ندهياو نما ،لميف
نگاه  يدارال است كه در نگاه او يتيشخص ،. حجتهيراض يو چه در ماجرا يكفاش يدر ماجرا

است  يكه مدع ييجا ،به عنوان نمونه .زند مي گرانيها را او به د تهمت نيشتريب يول ،است يمذهب
-يم يكه به خانم قهرائ ييجا .است كرده يتبان قبل از دادن شهادت يبرا گانينادر با معلم و همسا

از  و ديگو يناسزا م فحش و ياست كه به راحت يتيشخصاو  ؟يبا نادر دار يرّر و ستو چه س ويدگ
دست بگذارند و  ،است ينماد مذهب يبر قرآن كه نوع شانيياثبات حق گو يبرا خواهد يم گرانيد

از  ييكه به خاطر رها شود يحاضر م لميآخر ف يها خود او در سكانس كهيدر حال د.قسم بخورن
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كار  نيا تواند ينماو  هيراضبا انصراف  .و بر قرآن دست بگذارد خوردقسم دروغ ب اتيكاران و مادطلب
 را انجام دهد.
 ينسل .هستند رانيا ندهيو نسل آ يماد پاكهر دو نُ .هستندفيلم  دو شخصيت ديگر هيترمه و سم

و  هاكه به خاطر تفكر ينسل .نظر دارد ريكه مدام در حال نگاه كردن به نسل قبل خود است و او را ز
ناخواسته آلوده شده و مجبور به انجام  و شود يائل مها و مسبحران ريدرگ ،عملكرد نسل قبل خود

طور كه ترمه به خاطر پدر همان .برد يم نيآنان را از ب يها يو پاك ها يكه شاد شوند يم ياعمال
 قتينشدن پدر و مادر مجبور به كتمان حق ريكه به خاطر درگ هيسم ايمجبور به گفتن دروغ شد و 

 .شد مردريمادر از پ يدر مورد نحوه پرستار
. رانيز اانادر نرفتن  بهانه .است 1مريآلزا يماريب يدارا كه ،است بزرگ پدر فيلم گريد تيشخص

آرام، صلح طلب با  يفرد . نادررا ندارد نيميبا س ينادر قصد همراه زيبعد از فوت او نبهانه چون 
در  يخاص روشنفكر تفكر يماد نوعنُي است (خوانمند به روزنامهچون كراوات و عالقه يها شاخصه
 ،دو نسل نياست. ا دياست در برابر ترمه كه نسل جد مينسل قد ندهيفرد نما نياي). رانيجامعه ا
 آنان دارد. يبا هر دو يانيكه نسل م يبر خالف تعامل .دارند گريكديبا  زيآممسالمت آرام و يتعامل

ا را بر اساس طبقات هانسان زيا او نام روشنفكر، است يفرد نماد يقهرائ خانم تيشخص
پدر و مادرش  يدر مورد دعوا هاييپرسش هيكه از سم ييدر جا .كند يقضاوت م شانياجتماع

 ياگر قاض :پرسد يم نيميكه از س ي، هنگامدارد را قتيحق كتمان قصد كه ييجا در اي، پرسد يم
كه متوجه است  ياو زمان تينكته مثبت شخص م؟يمن چه بگو ،كه به ضرر شما بود كرد پرسشي

برخالف  ورزد.ميو بر اشتباه خود اصرار ن گيردمي شهادت خود را پس ه وقضاوت اشتباه خود شد
كتمان  ايخود را چون داشتن غرور، گفتن دروغ  يكه نواقص رفتار لميف يها تياز شخص ياريبس
 .ندارند ياصالح واكنشِ يول ،ننديب يم قتيحق

كه واسط  ييها تيشخص .هستند لميف 2يانتقال يها تيشخص زيو خواهر حجت ن نيميمادر س
-تفاوت كه خواهر حجت با پنهان نيبا اشوند. محسوب مي يدر جهت كمك رسان لميافراد ف نيب

 ريواسط خ نيميمادر س يول ،اش در برداشت خانواده يبرا يمنف جهيشد كه نت يواسطه كار ي،كار
 شد. قهيخانواده خود با گذاشتن وث يبرا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Alzheimer 
2 Transitional Characters 
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در حل مشكالت از موضع  يباشدكه سع قدرت ايحكومت ماد نُ تواند يكه م يقاض تيشخص
است كه  يناتوان از گرفتن حق مظلوم و مردم يگاه .دانديم زيمم را خود كهي، در حالدارد يباالتر

شان را با هم خودشان مسائل كنند يم يمردم هستند كه سع نيا جهيدارند و در نت اجيبه آن احت
 .نديايكنار ب با هم حل كنند و
كه در  ييفضا دهد ي، نشان مقتيحق از هاانسان افتيدر يرا برا ينسب ييفضا ،لميدر ف يفرهاد

 ها تيشخص لميدر ف .مطرح است 1ياخالق ييگراينسببه نام  ياخالق دگاهيد كيغرب به عنوان 
است.  ينسب زيهمه چ ،در واقع .وجود ندارد »ديسف اي اهيس«به اكمال  تيهستند و شخص يخاكستر

، دروغ گفته و داكردمياز روزنامه پ اشماره شما ر :ميگويبه شوهرم م ديگو يبه نادر م هيكه راض ييجا
كه مشغول كار شده  بوده ي خانوادهمشكالت مالاينكه او به خاطر  يول ،استي عمل كردهاخالقريغ

خواهر حجت در كه  يقتيكتمان حقو  2يكارپنهان اي .رسد يبه نظر نم ياخالقريغاست، درعمل 
از آن  ، امااست ياخالقريغ ،شود يم ياديبه سر كار دارد و منجر به مشكالت ز هيرفتن راضمورد 

 ،. در واقعديآينم به نظر ياخالقريغعمل او حجت بوده است،  طيكه به خاطر كمك به شرا ييجا
، يمنف يامدهاياز پ ييو رها طيشرا هيها با توجاست كه انسان يراخالقيمملو از مسائل غ لميف يفضا

  . ندده يم ي نشانآن را اخالق
چه از نظر  ييباالحد در  يرانيا يهالميبه نسبت ف يي نادر از سيمينجدا ي،از لحاظ رمزگان فن

 يپردازو صحنه يكالمريغ ي، رمزهايو اندازه نماها، رنگ، نورپرداز هيزاو ن،يحركت دورب ن،يتدو
و  يعيمخاطب طب يبرا شيپ از شيرا ب لميف ،مستندگونه يها حركتبا  يفرهاد يها لميفاست. 

-، اندازه نما، صحنهنينوع حركت دورب خاص خود در از فنونو با استفاده  دهد ينشان م يپوستريز
 يها تيشخص يمخاطب خود را هر لحظه به جا شود يم موجب، قيبه جا و دق يها و رنگ يپرداز

با  نحو نيا به را حدس بزند و گرانيباز يها واكنش ،سكانس كند سكانس به يبگذارد و سع لميف
  برود. شيپ لميف

 ،ندارند يرانياز جامعه ا يشناخت كاف اين فيلم كه مخاطبانبراي بسياري از  پرسش نيا ديشا
 رانيا جامعه هايمعضل انيب قصد اي پرداخته رانيا جامعه يينمااهيس به يفرهاد ايآ« كه ديايب شيپ

چون  يضد اخالق يدست به رفتارها ،خود يها كه در آن مردم به خاطر منفعت يا جامعه »؟را دارد
 ر،يدلگ يها با خانه يا جامعه .زنند يم و... ييقضاوت، تهمت، ناسزا گو قت،يدروغ، كتمان حق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Moral Relativism 
2 Concealment 
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نهفته  يتضادها ،يساختار يتضادها شِينما از . فيلم مملو ... و ياخالقريغ يشلوغ، مردم يها دادگاه
(خانواده نادر)، تضاد مذهب  تهيمدرن صر سنت (خانواده حجت) واتضاد عن ؛يرانيار پس جامعه د

تضاد زن و مرد، تضاد  قت،يحق ري، غقتيمذهب (خانواده نادر)، تضادحق ري(خانواده حجت) و غ
 عقل (ترمه)، تضاد دي(پدر بزرگ) و جد مي)، تضاد نسل قدنيمي(س ينگر ندهي(نادر) و آ ينوستالژ

، انبه زعم منتقد.  (حجت) طبقه متوسط (نادر) و... في)، تضاد طبقه ضعنيمي(ساحساس ادر) و (ن
ها  زن يتمام ي.ستينيبا نگاه فم ييوجود دارد؛ درجدا يا تهيو مدرن يستينيفم يها نگاه لميف نيدر ا

مت كه معلم ته ييجا .قرار دارند و مردها پدرساالر و قدرت برترند يروح ديشد يتحت فشارها
در برابر كارگران مجبور  و خورد يكتك م مارستانيب يريدر درگ نيمي، سشود يم دي، تهدخورد يم

خانه  در يكارگر هاز طلبكاران شوهرش ب ييرها يبرا هيراضيا  شود يبه پرداخت وجه اضافه م
قرار حجت  يگرا كه خانواده مدرن نادر را در برابر خانواده سنتغرب يها نگاه اي رود يم گرانيد
پيانوي  .هستند يقياهل موس .ماهواره دارند نيمي، نادر و مادر سكشد يم گاريس نيميس .دهد يم
با وجود اختالف كه  نيميمادر سيا  خواني او،روزنامهپدربزرگ و كراوات  ،ترمه رگو اُ نيميس

تصوير يا ه گون چي، هگذارد يم قهينادر وث يو برا كند يو خوش و بش م يدخترش با نادر با او شوخ
و در  گو هستندو و اهل گفت يرياز درگ يري، اهل جلوگشود ينم دهيها د در خانه آن يمذهب عكس

، يعصب كار،يو ب يشغل تيجامعه، بدون امن فياز طبقه ضع و ندسته يسنتبرابر خانواده حجت كه 
مورد اختي، نشانه شنپژوهش  نيبدون تفكر. آنچه در ا يمذهب شهيبا ر ،يتهاجم يآماده رفتارها

 بانيكه گراز نظر اوست  يمشكالت اخالق انيب ،داده شد صيتشخ يفرهاد يتوجه و هدف اصل
 . را گرفته است رانيجامعه امروز ا

، در ارتباطات لميف گرانياگر باز ،ناسيلو از يگريعشق به دو  يدگربودگ هينظرطبق 
؛ مشكالت بودند هم به نسبت غيدريب محبت و عشق و گريكدي طيدرك شرا ي، داراشان1يانسان
 2يروابط انساناست و در  يگريبه د عشقمستلزم  يگريد درك. آمد يآن به وجود نم فقداناز  يناش

كرده است، عشق عوض و خود را با محبت يجا 4يطلبسودو  3يكه خودخواهجامعه ايران امروز
 يا نكتههمان  .ز خود استما ا فهمِ غييرمستلزم ت يگريد. درك رديصورت گ تواند ينم يگريددرك 

خود را  يجا يگريددرك  يي نادر از سيمينجدا لميدر ف .مطرح است ناسيلو يكه در فلسفه اخالق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Human Communications 
2 Human Relationships 
3 Selfishness 
4 Profitability 



 167 اخالقيات در ارتباطات انساني بازيگران فيلم جدايي نادر از سيمين ... شناسانه تحليل نشانه 
 

 

 .شنديانديم خود ضرر و سود به ارتباطاتشان در گرانيزداده است و همه با يگريدبه غفلت از 
او در كشورش بود،  يها شهيماد راو به پدرش كه نُ يبر وابستگ ياحساس نادر را مبن ن،يمياگرس

، ديفهم يمرا ترمه  ندهيآ با ارتباط در مادر كيبه عنوان  نيميس يها ي، اگر نادر نگرانكرد يدرك م
 طيشرا كرديم يسع هيترمه داشتند، اگر راض يو روح يسن طيدر درك شرا يو نادر سع نيمياگر س
 حجت و ياقتصاد فيضع تيوضعدرك كند، اگر نادر  يو روح يرا از لحاظ جسم رمرديپ يبحران
و  جويانه صلح يارتباط ... ، اگرها نياز ا ياري، و بسكرد يدرك م يدوسترا به عنوان نوع هيراض

 موضعِ نيا باانسان  ،ناسيلو زعم ايمانوئلبه شد. ايجاد مي و محبت و درك متقابل يدوستمبتني بر 
 خداست. يگريد يتفكر نيكه در چن آورد يم يرو يگريدو به  ردگذا يم يپا فراتر از هست ياخالق
 ي واست (آذر يانهگراواقع ي، اثريرانيا جوانان ريتصو ييبازنما در نيميس از نادر ييجدا لميف
كه ما به عنوان ساكنان آن  يتيواقع .بود يرانيجامعه ا ينماتمام نهيآ يفرهاد لميف). 126: 1392،صفا

كوه  يتا از وسعت و بزرگ ميچند قدم به عقب برگرد ديبا ،هكو دنيد يگاه برا يول ،ميبه آن واقف هست
 يكه سع ارتباطيبه عنوان ابزار  نمايساز  يفرهاد .ميكوه را بهتر درك كن يوجود تيو واقع ميآگاه شو
ل يو رذا ها ياستفاده كرد و توانست زشت يبه خوب ،داشت جهان خارج يهاتيو بازتاب واقع ييدر بازنما

كه هر  ي. به نحودهد شينماوجود دارد، معاصر  و هم در بسياري از جوامع رانيادر هم كه ياخالق
اين مسائل از كند مي يسع ،لميف نيا يمسائل ضد اخالق دنيبا د يرانياريو چه غ يرانيچه ا ،يمخاطب

 كند. ي حركتپاك و اخالق يباورهاسمت  ضد اخالقي دور شود و به
ها با خود رمز نيا ييرمزگشا مخاطب را در ،مختلف يها يگذاررمزتوانست با  ي،فرهاد اصغر

اند، نشانه  اذعان داشته او لميمختلف در سراسر جهان به شاخص بودن ف نامنتقد نكهيا .همراه كند
 .انسان معاصر دارد يها از دغدغه و منطقي حيكه درك صحاست  يگردان به عنوان كسرقدرت كا

 طيشرا به توجهبا  شند،با داشته يي نادر از سيمينجدا لمياز ف يمتفاوت يها افتيمخاطبان در هكنيا
 ي و معمولعيطب يامر ،افتيدر هينظرطبق آنان  يو اجتماع ياسيس ،ينوع تفكرات مذهب ،يستيز

 ي به عنوان رمزگذارگونه كه فرهادنآرا  ي متن فيلمرمزهاندارد كه  يالزام ،است. چرا كه مخاطب
گر نمايس نيب شتريب يتعامالت فكر امر موجب شكل گيري نيا .كندييرمزگشا ،قرار داده است

 ريدر به تصو نيمينادر از س ييجدا لميفدرنهايت،  خواهد شد. اوو مخاطب  ي چون فرهاديمؤلف
ها موفق عمل  با استفاده از رمزگان، عالئم و نشانه گرانيباز يانسان در ارتباطات اتياخالق دنيكش

  كرده است.
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