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 چکيده
در سطح ملی و  مسائل زندگی عموم برای بیانرا  زمینههای جمعی  امروزه رسانه

نمایش و  برای ،تأثیرگذار ای رسانه در نقشصنعت سینما . اند المللی فراهم آورده بین
 ابتدایاست؛ اما از  کوشیدهالگویی پایدار  در قالبیل معرفی برخی از این عناصر اص

و  داشته استهای هر دوره، تنوع ژانر اندکی  به دلیل محدودیت ،کنون گیری تا شکل
 های شخصیتالگوهای انسانی و  ۀها و ارائ پردازی فیلم همین موضوع، بر شخصیت

 .رفتاری و اخالقی تأثیر چشمگیری داشته است
 ،اندیشمندان این حوزه دیدگاهمفاهیم فیلم دینی از  رمرو پس از پژوهشدر این 

ترین مفاهیم در  همترین و م اساسیکه یکی از را بررسی خواهیم کرد بازنمایی  ۀنظری
بازنمایی روحانیت را در فیلم  چگونگی نتیجهو در ؛ای است مطالعات فرهنگی و رسانه

 ،نتایجبراساس . کنیم میبررسی با استفاده از روش تحلیل گفتمان ترکیبی « طال و مس»
ای که همواره پایبندی به اخالق را فریاد  طال و مس از سویی نقدی است بر جامعهفیلم 
از  ؛اخالقی حاکم بر فضای جامعه ندارد برای بی دلیلی زند اما در بسیاری از لحظات می

ئل سوی دیگر راه رسیدن به عرفان حقیقی را حضور در متن جامعه و توجه به مسا
اش حرکت از اخالق نظری به اخالق عملی  که نتیجهکند  بیان میجزئی نهفته در زندگی 

 .است

 .«طال و مس»فیلم سینمایی  ،بازنمایی، تحلیل گفتمان، روحانیت :هاي کليدي واژه
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 مقدمه و طرح مسئله
که  ای  گونه  به. دانیم میانقالب اسالمی ایران را مبدأ تحوالت عظیم اجتماعی، فرهنگی و معرفتی 

خود را های  نظریه عقاید وبه این مبدأ   ویژه یدر علوم انسانی، با نگاه گوناگونیهای  پژوهش

، انقالب باشدهای مختلف تأثیرگذار   زمینهدر  است  ممکن« انقالبی»هرچند هر . اند بیان کرده

اسالمی »یا « نی بودندی»که همانا  دارددیگر دنیا  های فردی میان انقالب ایران، ویژگی منحصربه

های دینی و  آموزه از تأثرم، 31  عظیم اجتماعی ایران در سال  جنبشبنابراین . آن است« بودن

هرگز فراموش « ن دینیامبلغ»نقش . صورت پذیرفت« مرجعیت دینی»و « روحانیت»با رهبری 

تبلیغ و  و رهنمودهای مرجعیت دینی، با حضور خود میان مردم، به با اهدافنخواهد شد که 

از  زمان ن دینی در آناکه نقش مبلغ ای  گونه  به. مدار انقالب اسالمی پرداختند تبیین دین

که منجر به انقالب اسالمی  آید شمار می بهدوران روحانیت شیعه  کلترین عملکردهای  درخشان

 .شد

ظیم است ع جنبشاین  ۀن دینی، در ادامادر این زمینه، نقش روحانیت و مبلغ موضوع مهماما 

 پسهای  واقعیت آن است که در سال. های انقالب اسالمی، پویاتر به راه خود ادامه دهد تا آرمان

تبع آن تحوالت و تغییرات فرهنگی،  تکنیکی و معرفتی و به گستردۀاز انقالب اسالمی، تحوالت 

 اعدبه قو که نیاز اینو  شدندنقش فرهنگی و اجتماعی روحانیت  سبب پیچیدگی و نامشخصی

یا به عبارتی « های جمعی رسانه» ۀحضور گسترد. احساس شود سیارجدید فرهنگی، ب

، مناسبات فرهنگی و ارتباطی جدیدی را موجب شده است که «سازی زندگی اجتماعی ای رسانه»

که همانا تبلیغ و پدید آورد روحانیت  ۀترین وظیف خود تغییراتی در مهم ۀنوب این مسئله نیز به

 فراوان چهره در جامعه، نیاز  به  امروزه، عالوه بر حضور اجتماعی و تبلیغ چهره. ستتبیین دین ا

 .دشو های جمعی احساس می به حضور روحانیت در رسانه

 رو هستیم خأل اهمیت این نهاد اساسی اجتماع آنچه بیش از همه با آن روبه با وجودمتأسفانه 

با محتوای  هایی عکس فزونی تولیدرو ب ینهزمدر این  مؤثر تولید هدفمند ونبود از  گسترده

 .است مرتبط و ساختارشکننا

ها قادرند عالوه بر تقویت جایگاه و بسترسازی فضای  رسانه»هوور و بای بر این باورند که 

ورزی با توجه به متن فرهنگی و ساخت  اهمیت معنا و اندیشه ۀاندیشی دربار فرهنگی و ژرف

« .اقدام کنندالگویی منسجم از معنا و تأسیس کانون ارزشی اجتماعی، به تقویت و بازسازی 
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 های سینمایی و تلویزیونی خصوص فیلم هرو رسانه و ب ازاین(. 03-06:  3  هوور و بای،)

 ای به نهاد روحانیت، ازجمله بسترهای مهم رسانه مانند های یک جامعه برای بیان ارزش ابزاری

. دست خواهیم یافتچگونگی بازنمایی این نهاد به ها که با بررسی و تحلیل آن ؛روند شمار می

 بینندهای از ابعاد این نهاد را به  در پی آن است تا گوشه« طال و مس»بر این اساس فیلم سینمایی 

 .نشان دهد

 شاخهاندیشمندان این  دیدگاهابتدا رویکردهای حاکم بر فیلم دینی را از  پژوهشدر این 

که یکی از شویم  وارد حیطۀ عملیاتی میبازنمایی  ۀتفاده از نظریبا اس سپسو  کنیم می ارزیابی

بازنمایی  چگونگینمونه،  رایب. ای است ترین مفاهیم در مطالعات فرهنگی و رسانه اساسی

بررسی  با استفاده از روش تحلیل گفتمان ترکیبی« طال و مس»روحانیت را در فیلم سینمایی 

 .کنیم می

 يمباني تئور
کند که تفسیر، شامل ارزیابی و تحلیل  بیان می« تفسیر فیلم دینی»پیرامون  ویکردرجان می، پنج 

ای برای  شالوده مکن استند که منک میرا بیان اصلی  ۀاین رویکردها دو زمین. شود انتقادی نیز می

ی، می در رویکرد اخالق. کنند را بیان میای مسائل دینی  گونه که بهشمار روند  بههایی  ارزیابی فیلم

 اثریهنری،  از جنبۀخوب  اثربدین معنا که معتقد است  ؛داند ادبیات را در خدمت ایمان می

حال (.   : 31  به نقل از ساسانی،) داشته باشداست که برداشت اخالقی سالم و تأثیر خوب 

برآمده از هر  مکن استاین تأثیر خوب نه صرفاً برخاسته از یک فیلم در ژانری خاص بلکه م

است که مفاهیم اخالقی و مسائل  سئلهاخالقی سینما نیز در پی اثبات این م ۀباشد؛ نظریژانری 

 .(03: 31  جاللی،) ژانرها حضور دارد ۀارزشی در هم

، بر نقش «دار ساز دین فیلم ویگفتگوی دینی؛ حرکت به س»می در رویکرد دیگری با عنوان 

 ستبای میالهیات »رایش الهیاتی معتقد است که رو، این رویکرد با گ ازاین. کند ساز تأکید می فیلم

الهیات را بر او تحمیل  ای از گونهتعمید دهد یا  ساز را غسل با سینما گفتگو کند و بکوشد که فیلم

ساز براساس  کند که فیلم جیمز وال نیز در این زمینه تأکید می(.   : 01  بورکهارت،) «کند

ای داشت و  سهم عمده ،بنابراین باید در این تصور. دساز تصور خود از واقعیت، فیلم دینی می

 .(6 :همان) «کند فیلم دینی، فیلمی است که کلیسا را تقویت می»
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شخصیت »سینما نیز، بیشتر به  بارۀسینمای اشراقی از شهید سیدمرتضی آوینی در ۀنظری

است د و معتقد بین اثر هنری می« خالق»عرفانی و دینی را در  ۀوی تجرب. است مربوط «ساز فیلم

ه پدید آمدسازی موحد، مؤمن و معتقد  اثری بیانگر تجربه و تأثیر دینی است که از روح فیلم

که  هنرمند موحد، گذشته از آن»: نویسد وی در توصیف هنرمند می(. ب: 31   مددپور،)باشد 

نیز رو به باال بیاورد ای برای حق ببیند و به تبعیت از این تعهد، هنر او  نشانه ۀمثاب باید جهان را به

و به حقایق متعالی اشاره داشته باشد، باید زبان سمبولیک اشیا را با توجه به این حقیقت پیدا کند 

حق اشاره دارد و این اشارات   حق است و از وجه خاصی به ۀواقع آیت و نشان ء در یکه هر ش

 .(31  :0  به نقل از سیدنژاد، ) «نیز با یکدیگر متفاوت است

 اي بازنمايي رسانه ۀرينظ

 .اشاره دارد« پیام بیان ۀشیو»ها و فرستندگان در  ها بر عملکرد رسانه در رسانه« بازنمایی»مفهوم 

گیرد  را دربرمیی یها عد زمینهاین بُ. کند ای جلب می عد بازنمایی توجه ما را به تولیدات رسانهبُ

های  ، انواع گفتمانها نعکاس موضوعا شیوۀکنند،  می ارائهها  که رسانه هایی وضوعم همچون

بازنمایی به ابعاد اطالعاتی و فرااطالعاتی . شده ارائه های همطرح و ماهیت مباحث و مناظر

عمومی  ۀعد بازنمایی در گستربُ. ابعاد نمادین و بدیهی آن آثار اشاره دارد مانند ای تولیدات رسانه

برای انعکاس انتخاب  ستبای می سائلیم اینکه چه مانند کند هایی اساسی اشاره می به پرسش

 (.36  :6 دالگرن،) «ارائه شوندچگونه به بینندگان  یاشوند 

و مفهوم  دارد های جمعی اهمیت فراوانی پیام و بازنمایی آن در رسانه چگونگیرو،  ازاین

نبۀ از ج ای از هر دیدگاهی های رسانه انواع بازنمایی»بازنمایی بر این مسئله تأکید دارد که 

  یافته نفوذ منابع قدرتمند و سازمان  ها خود در معرض اعمال زیرا رسانه ،ندپذیر تحلیل انتقادی 

« است فراوان سخن ای بازنمایی رسانه ۀرو از دیدگاه نقد ایدئولوژیک دربار ازاین. قرار دارند

 (.36  :  دالگرن،)

 تعريف بازنمايي
جهان  ۀای معنادار دربار از زبان برای تولید نکته ، استفاده«ت هالاراستو»بازنمایی از دیدگاه 

داللتی است   ای شود و نتیجه و محصول رویه است؛ معنا در ذات وجود ندارد بلکه ساخته می

قدرتی خاص  با نظارتهال نیز مانند فوکو، معتقد است که بازنمایی (. 10: 31  زاده،  مهدی)
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مفاهیم را  پذیرشرار دارد که مشروعیت و شود و در کنترل قدرتی مسلط ق می پخشتولید و 

ای بنیادین  شدت وامدار آثار استوارت هال است و به ایده امروزه مفهوم بازنمایی به. کند تعیین می

 .ل شده استیدتبای  در مطالعات فرهنگی و رسانه

  فرهنگ ۀتولید، مصرف، هویت و مقررات، بخشی از چرخ های ا ویژگیهال، بازنمایی را ب

بازنمایی، معنا و زبان را به فرهنگ »کند که  می بیانرا  الگواو ابتدا این (. 111 :3 هال،)اند د می

 شامل)بازنمایی  لگویا گوناگونابعاد  گسترشبحث خود، به  ۀو سپس در ادام« دهد ربط می

ا به مفهوم بازنمایی ر تازههای خود نگاهی  تحلیل ازپردازد و  می( مفاهیم معنا، زبان و فرهنگ

 .نیست« ساده و سرراست»هال فرایندی  بیان مفهومی که به. دهد شکل می

های  برداشت کوشد میهال برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ 

های بازنمایی  ، نظریهدیدگاهاز این . بندی نظری کلی بیان کند متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه

 :ندشو یم تقسیمسه دسته  به

بازتابی  ، ساده یبازتابی، ادعا بر این است که زبان به شکل دیدگاهدر  : های بازتابی نظریه  . 

 .در جهان خارجی وجود دارد پیشاز معنایی است که از 

کننده  شود که زبان صرفاً بیان تعمدی یا ارجاعی گفته می دیدگاهدر  : های تعمدی نظریه . 

 .قصد بیان آن را دارد است که نویسنده یا نقاش ای مسئله

 ۀوسیل و به زبان نگاه برساختی به بازنمایی مدعی است که معنا در :1های برساختی نظریه . 

 (.111 :1 هال،) شود ساخته می آن

های  زند و بنا به ویژگی سیّال بودن معنا در کشمکش تفاوت هال بازنمایی را به عرف گره می

در  ،تالش برای تثبیت معنا». رسد رخور توجهی میبه نتیجۀ د ،های اجتماعی موجود بین سوژه

یکی  ،معانی بالقوۀ متفاوت به یک متنبه میان کشیدن  با شود که نتیجۀ عمل بازنمایی محقق می

معنای »هال این معنای حاصل از بازنمایی را (. 111 :3  هال،) «کنیم می نتخابارا از معانی 

 با تر نای خاص خود را دارد اما در سطحی گستردهمعنا که هر تصویری مع بدین. نامد می« مرجح

قادریم  زمانی ۀدر یک فرهنگ خاص و در هر دور دگربودنبررسی چگونگی بازنمایی تفاوت و 

بازنمایی مشابه و تصاویر تکراری را تشخیص دهیم که از متنی به متن دیگر و از  های رویه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. The Circuate of Culture 

2. The Reflective 

3. The Intertional 
4. The Constructive 
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معنا بین متون مختلف همان  یگاین انباشت. بازنمایی به بازنمایی دیگر متفاوت است

خوانش  ۀوسیل دهد یا به است که از تصویری به تصویر دیگر ارجاع می ینامتنیتیا ب  المتونیت ینب

 نمایش همۀبر این مبنا، . شود می نتیجهتصاویر دیگر  ۀمعنای بدیلی از خوانش بافت و زمین

تاریخی را بازنمایی  ۀلحظ  در یک« تفاوت»بصری از آنچه که  آثارنمایش و  ۀتصاویر آماد

 .شود بیان می «یک رژیم بازنمایی»کند، با عنوان کلی  می

 ۀای معنادار دربار برای تولید نکته« زبان»ت هال، استفاده از اربنابراین بازنمایی از دیدگاه استو

داللتی   ای هشود و نتیجه و محصول روی جهان است؛ معنا در ذات وجود ندارد بلکه ساخته می

قدرتی  با نظارت هال نیز مانند فوکو، معتقد است که بازنمایی(. 13: 31  زاده،  مهدی) است

 پذیرششود و در کنترل قدرتی مسلط قرار دارد که مشروعیت و  می پخشخاص تولید و 

 .کند مفاهیم را تعیین می

 رويکرد ترکيبي در تحليل گفتمان

و  ۀ آن استموارد استفاد و انی، مکانیاجتماعی و بستر زم ۀزمین با گفتمان جریان و بستری

و محتوای هر گفتمان  گونهشکل،  ۀکنند ، گزاره و قضیه، تعیینوضوعهر م ۀکنند های استفاده سوژه

در روش تحلیل گفتمان « های اندیشه بررسی نظام»درنتیجه  (. 66 :6 انسون،) روند شمار می به

د و کن معنا را در سطح ظاهری رها نمی درواقع تحلیل گفتمان، روشی است که. است بسیار مهم

 .(6 : 31  و سلطانی، 3 : 11  پور، بهرام)در جستجوی معانی مختلف و پنهان متن است 

 فراوانیبنابراین شناخت گفتمانی اهمیت . رود شمار می بهشناختی  روش زمینۀمتن سینما نیز 

 . دارد که متن در آن تولید شده است

رویکردی که روش فرکالف و . برد یبی در تحلیل گفتمان بهره میاین مقاله از رویکردی ترک

 (. جدول )برد  کار می دایک را در قالب مفاهیم اصلی رویکرد الکالو و موفه به ون

شناخت نیز در . است« زبان در بافت موقعیتی و اجتماعی» ،گفتمان  تون ون دایک عقیدۀ  به

 ۀها و احساسات یا هم اهداف و همچنین ارزیابی شناخت فردی و اجتماعی، باورها و»ارتباط با 

گیرد که به گفتمان و تعامل  یندهای مرتبط با ذهن و حافظه قرار میاها و فر ساختارها، بازنمایی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ـ
1. Inter - textuality 
2. Teun Adrianus van Dijk 



 

 

 

 

 

 053«  طال و مس»تحليل گفتمان فيلم : تحليل بازنمایي روحانيت در سينماي ایران؛ مطالعه موردي

  

 

را برای تحلیل گفتمان  یها و مفاهیم وضوعوی، بررسی م(. 31  سلطانی،)« ندهست  مربوط

 :که عبارت است از( 3  دایک  ون)کند  پیشنهاد می

 .داشته باشد درپیکه باید ارزیابی منفی یا مثبت از هر واقعیتی را : استدالل . 

 مانندهای مثبت ما  های منفی دیگران و کنش آمیز کنش برجسته کردن اغراق: معانی بیان . 

 .در بیان کنش منفی ما کوتاهیها،  حسن تعبیرها، تکذیب

 باهایی  واژه)های منفی یا مثبت است  یابیکه مستلزم ارز هایی واژهانتخاب : ها هواژ روش . 

 (.معنایی خاص

فرد، خود آن را تجربه کرده است و  گوییای که  گونه رویدادهای منفی به بیان: گویی قصه .1

 .ای که پذیرفتنی باشد گونه های منفی رویدادها به ویژگی بیاننیز 

 .ای ی رسانهها سازی های منفی دیگران در برجسته تأکید ساختاری بر منش .3

 .قول از شواهد، منابع و کارشناسان معتبر نقل .0

. شده است بیان« تحلیل انتقادی زبان»عنوان با رویکرد نورمن فرکالف نیز در تحلیل گفتمان، 

توصیف، تفسیر و تبیین  عبارتند ازکه  شمارد برمیتحلیل گفتمان  برایوی سه سطح 

تفسیر متن به بافت موقعیت و تحلیل آن اشاره و آخرین قلمرو  زمینۀوی در (. 11  فرکالف،)

 ؛(که به محتوا اشاره دارد) اول اینکه ماجرا چیست؟: کند می بیانچهار پرسش را در این زمینه 

سوم آنکه روابط میان فاعالن چیست؟ و  ؛(فاعالن)دوم اینکه چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟ 

 چهارم آنکه نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟

های  و متعلق به مجموعه دارند  ها و متون آنها تاریخ گفتمان»وی همچنین معتقد است 

به این موضوع بستگی دارد که متن را متعلق به کدام « ینامتنیبافت ب»تفسیر  ؛تاریخی هستند

ای از تفسیر  ویژگی و خصوصیت متن نیستند بلکه جنبه ،ها فرض پیش. مجموعه بدانیم

فرکالف، برای بیان تأثیر متن در مفسر، (. 6  :همان) «ز بافت بینامتنی هستندکنندگان متن ا تولید

کنند، شناخت  که مردم چگونه متنی را تفسیر می در این. کند می بیانمایه متن را  مفهوم جان

فراتر  آنمتن از موضوع  ۀمای البته جان. ماند باقی می ۀ بینندگانمتن است که در حافظ ۀمای جان

 (.همان) گذارد میبلندمدت بر مفسر  آثار و است

گونه است که آنچه در یک زبان وجود دارد،  رویکرد الکالو و موفه به تحلیل گفتمان نیز این

شوند که در یک نظام  دار میاتصاویر و ایماژهای معنایی و نوشتاری، زمانی معن ها، واژهاعم از 

چیز در یک نظام گفتمانی تعریف  بنابراین همه(. 01: 36  مک دانل،)ند شوروابط تعریف 
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ند نه براساس دنیای خارج شو ها نیز براساس ارتباط با یکدیگر تعریف می شود و نشانه می

 «یک کلیت معنادار است ۀمثاب گفتمان به»الکالو و موفه،  دیدگاههمچنین از (.   : 31  سلطانی،)

 .(36  :  مک دانل،)

بنابراین، به . یی نقش روحانیت در سینما استنیز، تحلیل گفتمان بازنما پژوهشهدف این 

به روشی مناسب برای تحلیل گفتمان  دستیابیما را در  مکن استرسد رویکرد ترکیبی، م نظر می

مفاهیم اصلی رویکرد الکالو و موفه در توضیح روابط درونی و  بادرواقع . رساندسینمایی یاری 

مفاهیمی که در قالب . پردازیم میاین اساس  ها بر تحلیل گفتمان فیلمبه  ،ها بیرونی گفتمان

 .اند شده بیان « یگونگ گفتمان زمینۀ»و « مرکزی ۀنقط»، «عنصر و وقته»، «بندی مفصل»

شود و  بندی عمل یا کنشی است که موجب برقراری ارتباط بین عناصر می مفهوم مفصل

(. 1 : 13  تاجیک،)گیرد  میان عناصر شکل می ارتباطهویت یک گفتمان نیز براساس همین 

 بندی شده باشند های تفاوت، زمانی که در درون یک گفتمان، مفصل وقته عبارت است از جایگاه

عنصر و (. 1 : 31  سلطانی،)نامیم  عنصر می را نظر گفتمانی بندی از مفصلبدون هر تفاوتی  و

 ۀنقط. آورند میبندی یک گفتمان را پدید  وقته اجزایی هستند که در ارتباط با یکدیگر، مفصل

یعنی . یابند های دیگر براساس آن نظم می و اصلی است که نشانه مهم ۀمرکزی درواقع نشان

ای نیز جایگاهی در  و نشانه اهر معن(. همان)گیرد  مرکزی شکل می ۀاین نقط پیرامونبندی  مفصل

گیرند که  ر مییا در حاشیه قرا شوند میها، طرد  اما بعضی از نشانه ؛گفتمان خاص خود را دارد

 .شوند گونگی فرستاده می گفتمان زمینۀاصطالحاً به 

دايک در قالب مفاهيم  ترکيب رويکرد فرکالف و ون: رويکرد ترکيبي در تحليل گفتمان .6 جدول

 اصلي رويکرد الکالو و موفه

 فرکالف و ون دايک الکالو و موفه

 مرکزی ۀنقط
 .و اصلی هر گفتمان است مهم ۀمرکزی نشان ۀنقط

 اصلی مفهوم و ایدئولوژی -

 بندی مفصل

 .شود عمل یا کنشی است که موجب برقراری ارتباط بین عناصر می

 شناخت فاعل و کنشگر  -

 (عوامل اجتماعی)بافت موقعیت   -

 (عوامل تاریخی)بافت بینامتنی   -

 مایه متن جان  -
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دايک در قالب  ترکيب رويکرد فرکالف و ون: رويکرد ترکيبي در تحليل گفتمان .6 جدولدامۀ ا

 مفاهيم اصلي رويکرد الکالو و موفه
 

 فرکالف و ون دايک الکالو و موفه

 عنصر و وقته

 .آورند ک گفتمان را پدید میبندی ی اجزایی هستند که در ارتباط با یکدیگر مفصل
 مفاهیم اصلی گفتمانی  -
 استدالل  -
 های مثبت خود بیان کنش به هدفمعانی بیان   -
 (گذاری، تصور ذهنی، روابط مفهومی نام)مثبت و منفی  های هسبک واژ  -
 گویی قصه  -
 ها وضوعبندی مفاهیم و م دسته  -
 توالی معنایی  -

 گونگی گفتمان زمینۀ

 .ای که در گفتمان در حاشیه قرار دارد و طردشده است نشانهمعانی و 
 شده مفاهیم به حاشیه رانده  -
 استدالل طرد  -
 های منفی دیگران بیان کنش به هدفمعانی بیان   -
 مثبت و منفی های هسبک واژ  -

 «طال و مس»نگاهي به فيلم 
بهروز شعیبی،  ندانی همچونهنرم کهفیلمی به کارگردانی همایون اسعدیان است  «طال و مس» 

؛ در آن بازی کردند نگار جواهریان، سحر دولتشاهی، جواد عزتی، رضا رادمنش و مهران رجبی

 .است 33  این فیلم محصول سال 

از  یدر کالس اخالق یک رای حضوراست که ب سیدرضاای به نام  داستان طلبه این فیلم

 های آید، در اوج درس اش به تهران می با خانواده رضا که سید. شود آور راهی تهران می اساتید نام

. شود می زهراحضور در کالس اخالق، متوجه بیماری خاص همسرش  ۀطلبگی و در آستان

طلبگی  های درس آموختنها در کنار رفتن به حوزه و  های سنگین درمان، نگهداری از بچه هزینه

 .زند رقم میزندگی خاصی را برای سیدرضا  روش

حال وارد عمل و حقیقت زندگی شده  ؛درس ترک دیار کرده بود ۀسید که با انگیزدرحقیقت 

ترتیب  و بدین. داده است روی آورده است که تا آن زمان همسرش انجام می کارهاییاست و به 

گوید و محبت به خلق خدا را کلید وصل  گام به آنچه استادش در انتهای فیلم می به گام سید

 .شود زدیک میآرام ن داند آرام می
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 «طال و مس»تحليل گفتمان فيلم 

 اصلي مفهوم و ايدئولوژي: مرکزي نقطۀ .6

اهمیت و ضرورت اخالق  هدف آن قراردادنفیلمی با موضوع محبت است که  «طال و مس»

کارگردان در این فیلم بر آن است تا زندگی یک  .است و تأکید بر آن اخالق نظری مقابلعملی 

اما آنچه در این روند  است؛ دهکرآموزی ترک دیار  و کند که به شوق درسساده را بازگ ۀطلب

رو  روبهپس از  یدسدرس و بحث در کالس بلکه اخالق عملی است که  فقط شود نه حاصل می

. شود آموزد و درحقیقت اخالق عملی جایگزین اخالق نظری می با بیماری همسرش می شدن

شود و درنهایت  هد است که با بیماری زهرا آشکار میداستان صمیمت و تع «طال و مس»داستان 

برداشت « إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْرًا» ۀآی ازمفهومی که . شود ختم می حقیقیو آسانی  (توانگری)یُسر به 

 .شود می

 بندي مفصل .1

کسی که . است رضایدسای جوان به نام  گر اصلی داستان طلبه کنش: گران شناخت کنش( الف

کشد تا او با  بار زندگی را به دوش می ۀبحث است و این همسرش زهرا هم هدفش درس و

عشق در این میان . داند آرامش کامل به تحصیل درسی بپردازد که زهرا آن را بهترین علم دنیا می

بافد تا سید در هوای  گردنی که زهرا برای رضا می عنصر اصلی کنش این خانواده است؛ شال

ها  ای که زهرا برای دخترش دوخته تا در هزینه روپوش مدرسه سرد تهران بیمار نشود،

و درنهایت بیدار ماندن او برای بافتن  هدیه دادزهرا  بهمویی که رضا  ۀجویی شود، شان صرفه

 بروزهای ساختگی  دهد که به دور از کلیشه گران داستان را نشان می های کنش قالیچه کنش

 .یافتند

 بافت اجتماعی و بینامتنی فیلم به سه(: تاریخی)بینامتنی  و( اجتماعی)بافت موقعیت ( ب

 .که عبارتند از روحانیت، عشق و اخالق پردازد میمهم و مرکزی  موضوع

و بیننده را با  داخلیک طلبه  ۀحریم خانواد به تماشاگر را «طال و مس»اسعدیان در 

 ۀهمسرش با حفظ هم داستان و ۀتصویر روابط طلب. کند های زندگی او درگیر می روزمرگی

که  داردهایی  شدن روح زندگی انسان گذارند حکایت از گم ها و حرمتی که به یکدیگر می حریم

کارگردان در . اند و هدف غایی زندگی یعنی آرامش را فراموش کرده اند هشد زندگیدرگیر ظاهر 

انند برخورد اول هایی م سکانس. پردازد می نیز قشر روحانیواکنش جامعه نسبت به  به ،داستان
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اگرچه با واقعیت موجود کمی  ؛رود پرستار با سید یا هنگامی که سید با دخترش به مدرسه می

 .این قشر است به نوع نگاه جامعه ۀکنند فاصله دارد اما تاحدودی منعکس

عشقی که غایت . عنصر عشق در این فیلم به دور از هیاهو و به سادگی نشان داده شده است

عشق طعم درد و  «مس و طال»در . ت، آرامشی نه برای خود بلکه برای دیگریآن آرامش اس

اوج این عشق . باشد امعن که شاید برای بسیاری از جوانان امروزی بی احساسیفداکاری دارد 

 رضایدسکند  صدایش را بلند می زهرازمانی که  ،زهراو  رضایدسکه در دعوای  یابد می بروز اآنج

 ۀدهند این موضوع نشان. «اهلل صدایتان هم خوب بلند است ماشاء» :ویدگ با زبانی شیرین می

 .شود احساس می وجودش دار است که در اوج سختی نیز عشقی عمیق و ریشه

شود نیازمند تحصیل، مباحثه و حضور  عنصر سوم اخالق است؛ اخالقی که ابتدا وانمود می

و  یدس ۀشود و در زندگی روزمر ی میدهد و زمین یناگهان تغییر ماهیت م ، امادر کالس است

 رفتاراخالقی عملی و عینی که نه در رفتار سید بلکه در . کند می بروززمان با بیماری زهرا  هم

 ۀفیلم نیز روحانی مسجد که دربار پایاندر . یابد زهرا با همسر، فرزندان و همسایه نیز تجلی می

کند که  آدمی را همان اخالق معرفی می ؛ کیمیایگوید می سخن کیمیاگری و تبدیل خاک به زر

 .کند وجود انسان را به طال تبدیل می

 عناصر .9

با گذشت . کند خطی روایت می یچندان پیچیده را در روند فیلم یک داستان نه: گویی قصه( الف

 گر باشد که آیا و تماشاگر باید نظاره گیرد میچالشی بر سر راه قهرمان داستان قرار  ،مدتی از فیلم

داستان که از نیشابور به  ۀطلب. خورد آید یا شکست می قهرمان از این آزمون سربلند بیرون می

 سویدر این چالش پیش رو به  شاگردی کندتا در کالس استاد معروف اخالق  آمده استتهران 

از زبان استاد  نیزگونه که در انتهای فیلم  رود؛ و این خودسازی همان میپیش خودسازی عملی 

 .«ستامحبت به خلق خدا کلید وصل »شود  ق شنیده میاخال

زندگی خود را به عشق را به شکل عینی لمس و آن  ،داستان با ورود به اخالق عملی ۀطلب

که ابتدای  کند، در حالی که در پایان داستان عشق به همسرش را ابراز می ای گونهکند به  وارد می

 . بینیم در وجود سیدرضا نمی های سنتی فیلم این روحیه را به علت آموزه

 مثبت های هبندی مفاهیم، استدالل، معانی بیان و سبک واژ دسته( ب
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مدیر خانواده و درحقیقت  (مادر خانواده) زهرا :توجه به همسر و فداکاري براي يکديگر

غذا، بردن بچه  پختنهای خانواده بر دوش اوست؛ از خرید خانه تا بافتن قالی،  مسئولیت همۀ

زهرا نیز نه بیماری خودش بلکه فرزندان و  ۀدغدغ. رضایدسدرسه و حتی بافتن شال برای به م

تواند  نیست بلکه به این خاطر است که نمی شدنش؛ نگرانی زهرا بابت فلج استهمسرش 

 .استبا دخترش رابطۀ خود  را انجام دهد، زهرا نگران خود  مادری مسئولیت

زهرا به شوهرش نشان از عشق  چنینسرش و همبه هم رضایدس ۀعالق :محوري خانواده

از  پیشعشقی که نه  ؛شود بلکه عشقی حقیقی است عشقی که به سخن ختم نمی ؛بومی دارد

که  پاکیاصوالً عشق . کند مشکل در زندگی نمود پیدا می با بروزو حتی  آناز  پسازدواج بلکه 

کننده اینجا عشقی  خود تهیه ۀه به گفتو البت! بینیم از نوادر سینمای ایران است میان این دو می

هایش به پختگی رسیده  وجود سادگی عشقی که با. بینیم مرسوم کوچه و بازار می کالمورای 

همراهش تجربه  های تهای جسمی و لذ از تجربه با گذر گرفته و و در خالل زندگی شکلاست 

 .شود می

بارز این فیلم  های تهنظری از نکتأکید بر اخالق عملی در مقایسه با اخالق  :اخالق عملي

در پی خرید یک کتاب اخالق بود فردی به او  یدساز فیلم زمانی که  سکانسیدر  .است

 بینیم میاین تضاد را در انتهای فیلم نیز « ها را نگرد، اخالق اون باالهاست این پایین»: گوید می

همسری  سوییدهد و از  هایش را از دست می سوی چشم کم کم زمانی که سید پای دار قالی

های کنار اتاق درس استاد اخالق نشان  رود، اما با مرتب کردن کفش دارد که رو به فلج شدن می

 نیزفیلم  پایانها و همین مسائل جزئی زندگی نهفته است؛ در  دهد که اخالق در همین پایین می

که علم عشق در   مایی درس بشوی اوراق اگر هم»کند که  استاد اخالق به همین نکته اشاره می

 .باشیم طال کردن مس وجود درپی پیش رویم؛یعنی از اخالق نظری به اخالق عملی  «دفتر نباشد

این سخن استاد اخالق است که در سکانس  ۀدرواقع کل داستان فیلم ترجم :عشق و محبت

بال کیمیا، گردن، دنبال گنج، دن یه عمری همه دنبال کلید بهشت می»شود  فیلم بیان می پایانی

 ...گردن که نیست دنبال راز و رمز سعادت، ولی جایی دنبالش می

 کنی از توهم گنج را گم می                  کنی آنچه تو گنجش توهم می           
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پیچونی پیچیده  قدر که می ست، تو بگو کلید، بگو رمز، اینا اش یک کلمه خالصه ماجراکل 

فرمود محبت واسه خاطر ... فرمود( ع)تو یک کلمه به موسی  خداوند متعال رمزش رو... نیست

ست،  راهه اش بی گردن محبته، باقی اون کیمیا که همه دنبالش می .من، عداوت هم واسه خاطر من

 « ...سنگالخه

ما از عرفان و اخالق وجود  ۀدر جامع دیدگاه گونهرسد دو  در حقیقت به نظر می :عرفان

، دینداربه عرفان یا حتی به دین و  دیدگاه یک. است یافته ا نیز بازتابه دارد که بالطبع در فیلم

که است عرفان جهادی  ،دیگر دیدگاهمحور است و  دور از جامعه و رهبانی ای و به نگاه حاشیه

 .طلبد را می مسائلترین  حضور در متن جامعه و مهم

افرادی خاص نمایش داده  قشدر نو روحانیون  دهد رخ میها نیز معموالً این اتفاق  در فیلم

چیز ندارد و به تعبیر بهتر در سیاست  ای که کاری به هیچ ها هنوز طلبه فیلم گونهشوند در این  می

گیری دین رهبانی و  این یعنی شکل ؛بیشتر موردپسند سینما و مخاطب آن است کند دخالت نمی

ز انقالب اسالمی در عمل نشینی که با محتوای دین اسالم و خصوصاً آنچه پس ا عرفان گوشه

پنداریم به  آنچه می با وجود درحالی که سینمای غرب. ، تفاوت جدی دارداست شده دیده

شکل  هماهنگ به هدف خود ها را پردازد و ذهن تصویرسازی از روحانیت مسیحی و یهودی می

انقالب خصوص پس از  کارهای ارزشمندی تولیدشده است بهامروزه  دوم دیدگاهاما از . دهد می

 «طال و مس» .است رخ داده( ره)خمینی  بروز اجتماعی مکتب فکری امام متأثر از اسالمی و

 .جدید را نسبت به قشر روحانیت به ارمغان آورد دیدگاهی کوشید که

دختر ) عاطفهکه  بینیم می در سکانسی از فیلم :مشکالت دروني و بيروني روحانيت

 رود راه می تر و با فاصله از اوجلو ،حانیت به تن کردهکه پدرش لباس رو علت اینبه  (سیدرضا

یا زمانی که زهرا در بیمارستان بستری است  ؛پدرش روحانی است داندکسی ب زیرا دوست ندارد

بازی پزشک بیمارستان با بیمار آشنای دکتر صالحی و برخورد بد پرستاران با  کارگردان پارتی

 زهراساداتاست آنجا که پزشک  شهمسربودن  وحانیعلت ربه که دهد  را نشان می زهراسادات

 گوییکند،  برد و رها می به همراه دانشجویانش باالی سر اوست و دست و پای او را باال می

 یدس رابطۀهای مربوط به  در سکانس همچنینو  ؛ست که جان و روح و احساس نداردا ای مرده

های  ها و کنایه طعنه. خورد به چشم می کلی جامعه به روحانیت دیدگاه ،با پرستار بیمارستان

 کاربرد رای نمونهب) شود میهایی از آن اشاره  نمونه بهآخوند که  استفاده از واژۀ با یدسپرستار به 
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چه بالیی سر  ؛ست یا چندتا دیگه هم داریاطعنه زدن به اینکه اولین زنت  ؛لباس روحانیت

که با وانت خرج زندگی  یدسدوست  ،یلمدیگر از ف سکانسیدر  همچنین ....(زنت آوردی و 

 خوبنا دیدگاه ۀدهند نشان که ایناش را بردارد  خواهد که عمامه آورد از سید می خود را درمی

 .جامعه به روحانیت است

 ۀمشکالت مادر خانواده و تغییر مسئولیت طلب آغازبا  «طال و مس»فیلم :  توالی معنایی( ج

شرکت در  فقطسیدرضا که تاکنون هدفش  .کند یان میرا بمعنایی جدیدی  ، داستانجوان

بر روی زخم دستش  ،قالی کامل کردن بافتحال مجبور است برای  ،جلسات کالس اخالق بود

 .خواب رفتنش شود بهمانع از  آننمک بپاشد تا شاید سوزش 

ن ای که در آ جامعه ؛امروز ماست ۀاخالقی جامع دیگر نقدی بر بی دیدگاهیاز  «طال و مس»

اخالق را باید در باالها جست و این روزها در متن زندگی مردم پیدا  ،فروش فیلم کتاب گفتۀبه 

است  دخالت نداشتهبا تغییر رویکردی که شاید آنچنان خودش در آن  رضایدساما  .شود نمی

 . کند اخالق را با سختی و عشق به همسر و فرزندانش زمینی می

 منفي هاي ژهو استدالل طرد، معاني بيان و سبک وامفاهيم : گونگي گفتمان زمينۀ .4

دهد، اسعدیان در  زندگی اجتماعی یک طلبه را نشان می «زیر نور ماه»فیلم اگر میرکریمی در 

کند و بیننده را با  میداخل یک طلبه  ۀحریم خانواد بهتماشاگر را  «طال و مس»فیلم 

 .کند میو آشنا همسر درگیر  های زندگی او، مشکالتش، روابطش با فرزند و روزمرگی

که موضوع  گذارند عالوه بر این و همسرش با نمایش احترامی که به یکدیگر می سید ابطۀر

خط  از دهد که تا پیش از این عشق و محبت را در روابط نزدیک خانوادگی قشری نشان می

در زندگی  استمکن اما اسعدیان نشان داد که یک عاشقانه م ،سینمایی بود های دتولی یقرمزها

 .یک طلبه نیز رخ دهد

زمانی که به  ،با پرستار همسرش برخورداز سوی دیگر بازنمایی رفتارهای روحانی فیلم در 

 ،هارفتار گونه اسعدیان با نمایش این. رفتار جامعه است چگونگیآید حاکی از  او می خانۀ

زند و در بسیاری  را فریاد می یاخالقمسائل کند که همواره پایبندی به  بازنمایی میرا ای  جامعه

 .های حاکم بر فضای جامعه ندارد اخالقی توجیهی برای بی شرایطاز 

عرفان در گفتمان دینی  گونهدر پی رد این  ،عرفان مسلکی بیان موضوعدرنهایت اسعدیان با 

 ؛ورود فعال روحانیت در متن جامعه است درپیعرفان  مردود دانستن این گونهوی با . است
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کند حکایت از برخی  می بیاننی که کارگردان در انتهای فیلم ابیاتی را از زبان استاد اخالق زما

در حالی که  ،بایست در کالس و بحث جستجو کرد دینی دارد که اخالق را می رایجهای  دیدگاه

 رونکارگردان فیلم، اخالق نه در درس و حضور در کالس بلکه در متن زندگی و د ۀبنابر عقید

کارگردان « إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْرًا» ۀشریف ۀاز سوی دیگر بنابر آی ؛است یافتنی دستاده خانو

که با هر سختی و دشواری آسانی خواهد  داند مردود می های عرفی نسبت به این آیه را دیدگاه

 .   خواهد کرد آساناست که درک همزمانی سختی با آسانی مشکالت را  باورو بر این  ؛بود

 گيري نتيجهو بحث 
های یک  برای بیان ارزش ابزاری در نقشهای سینمایی و تلویزیونی  خصوص فیلم هرسانه و ب

روند که با بررسی و تحلیل  شمار می ای به نهاد روحانیت، از بسترهای مهم رسانه همچونجامعه 

و و موفه روش تحلیل گفتمان الکال. پذیر خواهد شد امکانای  آنها چگونگی بازنمایی هر پدیده

 ها، واژه همچونو با بیان آنچه در یک زبان وجود دارد، « های اندیشه بررسی نظام»هدف  با

 .کار رفته است بهروشی مناسب  در نقش تصاویر و ایماژهای معنایی و نوشتاری،

 در مقابلبازنمایی کاملی از اهمیت اخالق نظری  «طال و مس» ،نتایج حاصل از فیلمبراساس 

ساده را بازگو کند و این بازنمایی  ۀکارگردان بر آن است تا زندگی یک طلب. استاخالق عملی 

 آزمایشزمان با شروع مشکالت و موفقیت در این  نمایش عشق و محبت به خانواده هم با

 . خواهد بود

اخالق عملی و نه »عرفانی برخاسته از دین که نهایت سلوک را  ۀدرواقع این فیلم با ارائ

های  برخی نقش بیانمتن جامعه،  بهورود فعال روحانیت  درپیداند  می« نظریاخالق  اًصرف

دیگر  دیدگاهیهای سینمایی بازنمایی شده و همچنین از  این در فیلم از  متفاوت با آنچه پیش

اما در  شعارش استای که پایبندی به اخالق  امروز است؛ جامعه ۀاخالقی جامع نقدی بر بی

 .اخالقی حاکم بر فضای جامعه ندارد هی برای بیتوجی شرایط،بسیاری از 

ای دیگر که راه رسیدن به  های رسانه در مقایسه با برخی از برنامه «طال و مس»فیلم  درنهایت

به  دستیابیعکس معتقد است راه برکنند  مسیر نظری معرفی می فقط عبور ازعالی را  راتبم

و است به مسائل جزئی نهفته در زندگی عرفان حقیقی از سویی حضور در متن جامعه و توجه 

 دستیابی بهدرنهایت  ؛ وزمانی سختی با آسانی از سوی دیگر ضرورت درک همراهی و هم

 .  کند آسایش معرفی می
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