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چکیده
ک که به عنوان یکی از عناصر نشانه ای توسط یکی از مهم ترین نظریه پردازان دانش نشانه شناسی روالن بارت )۱۹۸۰- نظام پوشا
۱۹۱5( مطرح شــد، رویکردی به اهمیت اجزای لباس در نشــان دادن حاالت و روحیات انسان هاســت. این نظام به عنوان زبان 
کارکردی ویژه اســت. در این پژوهش، دو فیلم ســینمایی با  تصویری در بیان شــخصیت پردازی به ویژه در آثار ســینمایی دارای 
ک به عنوان عنصر نشــانه ای از منظــر روالن بارت، مورد  کارنینــا و بانــوی زیبــای من، با هدف بیان نقش نظام پوشــا عناویــن: آنا
گرفته اســت. این تحقیق با توجه به نقش و اهمیت رنگ در شــخصیت پردازی لباس آثار ســینمایی؛ سعی  بررســی و تحلیل قرار 
داشته به تاثیرگذاری رنگ لباس بازیگران در بیان احساسات و تضاد شخصیتی آنان بپردازد. هدف پژوهش، صرفًا بررسی ۲عنصر 
کامل هستند و نوع ژانر و یا اهداف دیگری در انتخاب فیلم ها دخیل نبوده است.  که بیانگر تضاد شخصیتی  سیاه و سفید است 
که سیاهی و سفیدی، نقش قابل توجهی در بیان احساس و رفتار بازیگران داشته و همسو  نتایج به دست آمده نشانگر آنست 
کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی اســت.  گرفته اســت. این پژوهــش از نظر ماهیت  بــا متــن داســتان و بازی بازیگران قرار 
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کلیدی واژه های 
کارنینا، بانوی زیبای من. ک، سیاه و سفید، روالن بارت، طراحی لباس فیلم، آنا  نظام پوشا

 .E-mail: ghasemian@usc.ac.ir ،۰۲۱-۴۴۲۱۴۷5۰ :نویسنده مسئول: تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۸66۴، نمابر*

صفحات ۷۳ - ۸۰

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره  ۳ ، پاییز ۱۳۹۸



۷۴
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۸

  نشانه شناســی در متــون دراماتیــک و اجراهــای نمایشــی دارای 
جایگاه ویژه ای از نظر تجزیه و تحلیل اســت. به عبارتی، ابزاری برای 
Pa-(  تجزیه و تحلیل نمایش پیش از اطالع از موضوع داستان است
vis, 1992, 2(. روالن بــارت۱ یکــی از مهم تریــن منتقدان ادبی اســت 
ک و تقابــل تکه ها و اجــزای لباس  کــه بــه نقــش زبــان در نظــام پوشــا
کــه تغییرات آنها باعث تغییر در معنای بصری اســت، اشــاره می کند؛ 
که بر پیوســتگی اجزای لباس در میان خودشــان  همچنین قواعدی 
ایجاد می کنند را نیز مهم می شــمارد. بارت در عناصر نشانه شناســی 
ک،  گفتمان غیرکالمی مربوط به حوزه ی پوشــا گونه های  کید بر  بــا تا
ک، اتومبیل و مبلمان، به صراحت شــگرد ســاخت گرای خود را  خورا

در مطالعات زبانی به نمایش می گذارد )آقاابراهیمی، ۱۳۹5، ۳6(.
از ســوی دیگــر، تحلیــل و بررســی آثار ســینمایی به مثابــه مدرکی 
قابــل بررســی، همــواره در مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی جایــگاه 
مشــخصی داشــته اســت. بــه عقیــده یــوری لوتمــن، ســینما بــا ارائه 
کنونی، در نشان دادن ابعاد  الگویی مورد اطمینان و استوار از جهان 
مختلف زندگی بســیار موثر عمل می کند )لوتمن، ۱۳۹۰، ۱۷(. ســینما 
که فرهنگ و مســائل اجتماعی در  در درون جامعــه اســت؛ همانطور 
گرفته اند )گری، ۱۳۹۲، ۲۷۷(. از این رو، تصویری  درون ســینما قرار 
که بر پرده ســینما نقش می بندد، بیننده را به دیدن نســخه ای قابل 
گر نیز بــه نوبه خود،  اعتنــا و اعتمــاد از جهــان دعوت می کند و تماشــا
کوچــی و ســکوت  اصالــت تصویــر ســینمایی را می پذیــرد )ســلیمی 

جهرمی، ۱۳۹۴، ۱۰۱(.

که الگوهای مربوط به  در ایــن مقاله، بــا الهام از این ایده ی بارت 
کار بست، به بررسی رنگ  ک به  نظام زبان را می توان برای نظام پوشا
لبــاس شــخصیت های اصلی و متضــاد فیلم، در دو فیلم ســینمایی: 
کارنینــا۲ و بانوی زیبای من۳، پرداخته می شــود. هدف از انتخاب  آنا
ایــن دو فیلــم در تحقیــق؛ شناســایی و مقایســه ارتبــاط ســیاهی و 
ســفیدی در لبــاس بازیگــران و تضــاد شــخصیتی و همچنیــن تحلیل 
ک آنهــا در تقابــل بــا یکدیگر اســت. در هر دو فیلم، شــخصیت  پوشــا
کــه شــرایط و جریانــات اجتماعــی و فرهنگــی، بــر  اصلــی زنــی اســت 
احساســات و نگــرش وی تاثیرگذشــته اســت. ایــن پژوهــش از نظــر 
ک  که می توان با توجه به نقش نظام پوشا کاربردی است چرا  هدف 
کاربــرد و تاثیــر آن را در فیلم هــای ســینمایی  در شــخصیت پردازی؛ 
که بعد از  ســنجید و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی اســت به صورتی 
توصیف ظاهری عناصر ســیاه و ســفید و فرم لباس های بازیگران، به 
گردآوری داده ها  تحلیل تاثیر بصری آن بر بیننده پرداخته می شــود. 
کتابخانــه ای، با مشــاهده صحنه های  بــا اســتفاده از اســناد و منابع 
مختلــف فیلم هــای مذکــور و بررســی عناصر ســیاه و ســفید در لباس 
که به   گرفتــه اســت. همچنیــن ســعی شــده اســت  بازیگــران، انجــام 

ح ذیل هستند، پاسخ داده شود: که به شر پرسش های پژوهش 
چــه  حامــل  فیلــم؛  بازیگــران  لبــاس  در  ســفیدی  و  -ســیاهی 

کارکردهای نشانه ای است؟
-نقــش ۲ عنصــر ســیاه و ســفید در لبــاس در بیان روابــط متقابل 

شخصیت های داستان تا چه میزان موثر است؟

1- پیشینه ی پژوهش

کتاب ها، تنها چند نمونه در خصوص موضوع  در میــان مقــاالت و 
ک یافت شد: بنی اسدی و سجودی، فرزان  نشانه شناسی نظام پوشا
کید بر  )۱۳۹۴( در مقاله نشانه شناســی مکان در تئاتر معاصر ایران با تا
کشــیدن فضا و مکان  اجرای ســیندرال، به رمزهای مکانی و به تصویر 
کنترل ارتباطات و تعامالتشــان و در نهایت  نمایــش و بازی بازیگــران، 
بــه اهمیت جایگاه بازیگران در فضای صحنه و چگونگی نمایش آنان 
می پردازند. شهناز )۱۳۸۳( در مقاله بررسی نماد رنگ در تئاتر و ادبیات 
و در آیین ملت ها، به نماد رنگ و تاثیر آن در اجرای نمایش هایی نظیر 
کابوکــی ژاپن و همچنین تاثیر آن در فرهنگ و آیین های ملل مختلف 
کــه تعریف قطعــی در مورد تاثیــر رنگ ها  مــی پــردازد و نتیجــه می گیرد 
وجود ندارد و در هر کشور و آیینی، معنای متفاوتی با توجه به فرهنگ 
کتاب  آنهــا در ذهــن مردم هــر دیار وجــود دارد. صفری نــژاد )۱۳۹۲( در 
نشانه شناســی لباس تئاتــر، نقش طراح لباس را به عنــوان انتخاب گر، 
ترکیب و هماهنگ کننده ی عناصر بصری موجود در لباس و ملزومات 
آن؛ مورد بررســی قرار می دهد و با مشخص کردن ارتباط بین انتخاب، 
کوشــش  کید و با ارزش شــمردن نشــانه های فردی در لباس،  نشــر، تا
گران دارد. مومیوند  در ارائــه ی راهکارهایی برای جذب بیشــتر تماشــا

)۱۳۸۷( در مصاحبه ای با فرزان سجودی تحت عنوان نشانه شناسی 
که  روزمره با اتکاء بر لباس، به نقل از ایشان به این نکته اشاره می کند 
ک با توجه به محورهای انتخاب و ترکیب عمل  نظام نشــانه ای پوشــا
گیــرد و یا اینکه  می کنــد، ایــن امر می تواند توســط یک مرکز مد صورت 
که در راســتای اهــداف مرکز مد  بــه صــورت فردی انجام شــود و یا این 
کتاب نشانه شناسی تئاتر و درام۴،  کی ر )Keir, 2001 ( در  گردد.  انجام 
گ و پیشــگامان علم  عالوه بر بررســی تاریخچه شــکل گیری مکتب پرا
نشانه شناســی، بــه نقــش و اهمیت نشانه شناســی با توجــه به عناصر 
گریم در تئاتر و نمایش می پــردازد. و در نهایت بارت  صحنــه و لبــاس و 
کتــاب نظــام مــد5،  ابتــدا خالصــه ای از تاریــخ  )Barthes, 1967 a( در 
ک و تجزیه  نشانه شناسی را بیان می کند و سپس به طبقه بندی پوشا
ک  و تحلیل ساختاری آن می پردازد. همچنین به ارتباط لباس و پوشا

زنانه در رابطه با نظام اجتماعی می پردازد.

2- چارچوب نظری

 روالن بــارت، دیدگاه هــای جامعه شــناختی و فرهنگــی ای نظیــر 
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ک، نظام غذا، نظام اتومبیل و اثاثیه منزل را با اســتفاده  نظام پوشــا
گفتار مشخص می کند؛ زیرا زبان به عنوان نهادی  از رویارویی زبان/ 
گرفته نمی شــود و  ارزشــی و اجتماعــی، بــه صــورت یــک فعل در نظــر 
گفتــار ذاتًا فعلی فردی  که  کند، در صورتی  فــرد نمی توانــد آن را خلق 
بــه حســاب می آید و ریشــه در انتخاب و افکار فــردی دارد. در نتیجه 
که  گفتار در نظر می گیرد  آن را بــه صــورت نظامی تحت عنوان زبــان/ 

گردد )بارت، ۱۳۷۰، ۳5(. همه ی نظام ها را شامل 

2-1- نشانه شناسی و متنیت در آثار روالن بارت
کتــاب عناصــر نشــانه شناســی بیــان می کنــد؛ بــا  روالن بــارت در 
وجــود اینکــه عقایــد سوســور، راهنما و راهگشــایی بــرای وی بودند، 
ولی نشانه شناســی همچنان به صورت دانشــی جدید بوده و امروزه 
که زبان شناسی را بخشی از دانش عمومی نشانه ها  برخالف سوسور 
که بتوان آن را در زندگی امروزه و  می دانســت، نمی توان مطمئن بود 
بیرون از حوزه زبان شناسی پیدا نمود؛ در نتیجه در شناسایی چنین 
که  گفت، اینها به صورت زبان درجه دومی هســتند  نظام هایی باید 
کلمه ها و واژه ها نیســتند بلکه بخش های  واحدهــای آن، دیگــر تک 
که به اشــیاء  یا قســمت هایی اشــاره  کالم تلقی می شــوند  بزرگتری از 
دارنــد و بــه احتمــال زیاد، تنها از طریق زبان شناســی می تــوان به آن 
که  که این نشانه شناســی اســت  گفت  دســت یافــت. در نتیجــه باید 

  .)Barthes, 1967 b, 12-14( جزئی از زبان شناسی است
کــه  بــه عقیــده مســعودی، بــارت مهم تریــن اندیشــمندی اســت 
نشانه شناســی را  به عنوان یک دانش مورد بررســی قرار داده اســت. 
که جمعی ساخت گرایی را به بی توجهی  کید می کند در صورتی  وی تا
که ســاخت گرایی،  به معنا متهم  می کنند، بارت بر این عقیده اســت 
که هر عنصر در ارتباطش  به فعالیت ذهن اهمیت می دهد به طوری 
بــا عناصــر دیگــر، معنــی می یابــد و خــود بــه تنهایــی معنایــی نــدارد 
)مســعودی، ۱۳۹5، ۴۸(. بدیــن ترتیــب بــارت نشانه شناســی را با در 
گرفتن روش های بحث و مناظره ی موجود در بین زبان/گفتار،  نظــر 
دال/ مدلول، نظام/ همســازه )محورهای همنشینی و جانشینی( و 
تطابق/ تضمن بررســی می کند. وی این نکته را خاطر نشان می کند 
که با اســتفاده از زبان شناسی ســاخت گرا می توان یگانگی  تحقیقات 
انجام شده توسط ساخت گرایان در انسان شناسی، جامعه شناسی، 
لت قرار  که همگی پیرامون مفهوم دال روان شناســی و سبک شناسی 
ک تشــکیل شده است از:  دارند را، روشــن نمود. زبان در نظام پوشــا
گونه تغییری در آنها باعث  که هر  ۱( ارتباط بین تکه ها و اجزای لباس 
که بــر هماهنگی اجزاء در  کلی می شــود. ۲( قواعدی  تغییــر در معنــی 
ک  گفتــار در نظام پوشــا کل بــدن وجــود دارد.  بیــن خودشــان یــا بــر 
شــامل همــه ی  قواعــد مربوط بــه روش فــردی یا اجتماعی پوشــش 

است )کهنمویی،۱۳۸6، ۱۲۹(.
ک و داللت معنایی آن، به بررســی  روالن بــارت در خصوص پوشــا
که داللت هــای معنایی عناصر  پرداختــه اســت. وی بر این باور اســت 
کتاب عناصر نشانه شناســی  در زندگی امروزی بشــر پایانی ندارد. او در 
بیان می کند که نشانه همانند مدل خود از دال و مدلول تشکیل شده 
کرده  ج  و اجتمــاع بــا اهدافی داللتی، آنها را از مســیر صحیح خــود خار

.)Barthes, 1967 b, 123( 6کارکردی معنایی به آنها بخشیده است و 
ک بــرای پوشــاندن بدن و  کارکــرد اصلی پوشــا کــه  بدیهــی اســت 
لت های معنایی  که می تــوان  دال غــذا بــرای تغذیه اســت؛ در صورتی 
کارکردهــای  کــه دارای  گرفــت. ایــن نشــانه ها  نیــز بــرای آنهــا در نظــر 
کارکــرد- نشــانه  یــا  کارکــردی و  را می تــوان نشــانه  خاصــی هســتند 
نامیــد. تخصــص عمــده ی بارت در زمینــه ی نشانه شناســی، بر روی 
که وی میان اشیاء  کارکردی بنا شده است بدین صورت  نشانه های 
کی مشــخص و یــا مدلی از اتومبیــل، یک نوع  و عناصــری نظیر پوشــا
ادای حرکتی، یک فیلم، ژانری از موســیقی و یا نوعی مبلمان؛ وجوه 
مشترکی می یابد. به نظر وی، آ نها همگی نشانه هستند و همچنین 
کسی  اشاره می کندکه نوع لباس، بیانگر وضع مالی و طبقه اجتماعی 

که آن را پوشیده است )مونسی سرخه، ۱۳۹۴، ۴5(. است 

2-2- نشانه شناسی در فیلم
ســال ۱۹۳۱، تاریخ مهمی در مطالعات تئاتر اســت. تا پیش از آن، 
تاریخ اشــعار دراماتیک و نمایشی، اجراهای تئاتر و مباحث علمی در 
این خصوص، ریشــه در افکار ارســطو داشــت. در آن سال، دو نشریه 
کاماًل دیدگاه تجزیــه و تحلیل علمی در  که  کی چاپ شــد  در چکســلوا
کتاب نشانه شناســی  کار زیچ۷ در  باب تئاتر و نمایش را تغییر داد؛ اوتا
کتاب تالشی بر تحلیل ساختاری پدیده  هنر تئاتر۸ و موکاروســکی۹در 
گ در مدرســه ای با همین نام، تئوری های مدرن  بازیگر۱۰. مکتب پرا
را در خصــوص دراماتیــک و تئاتــر در طــول دو دهــه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در 
که این رویکرد جدید دنبال می شد، با نگرشی نشانه شناسانه  زمانی 

.)Keir, 2001, 5( به تئاتر و با سختی و دقت زیاد بسط داد
گســترش سینما، نظریه های  در ســال های پس از آن و با توســعه و 
نشانه شناســی در حوزه ســینما وســعت می یابــد. متز۱۱ فیلــم را "نوعی 
گفتمــان" در نظــر می گیرد و می کوشــد با تبیین  متــن یــا واحدهایــی از 
که چگونه یک اثر ســینمایی ظرفیت  نشــانه های فیلمی نشــان دهد 
انتقال معنا می یابد )نیکولز، ۱۳۹۲، ۹6-۹5(. از این رو، نشانه شناسی 
کشــف و تبیین  متــون ســینمایی بیــش از هــر چیــز در جســت و جوی 
که به هر تصویر یا توصیف هنری قابلیت بر ساختن  فرآیندهایی است 
معناهای دیگر را می بخشد )احمدی، ۱۳۹۰، ۷(. از این دیدگاه، تصویر 
سینمایی به گفته ی لویی یلمسلف۱۲ یک واحد متن است که با داللت 
بر چیزی غیر از خود و یا بیرون از خود، در قلمروی نشانه شناسی جای 
می گیرد و بیشــتر پذیرای سه نوع داللت می شود: ۱- داللت معنایی، 
که روالن بــارت آن را معنای  ۲- داللــت ضمنــی و ۳- داللــت نمادین 

سوم می خواند )احمدی، ۱۳۹۱، ۱65(.

2-3- لباس به مثابه یک رمزگان اجتماعی
لتــی  کــه شــخص خــود فضایــی دال ســجودی بــر ایــن بــاور اســت 
اســت متأثر از رمزگان های اجتماعی از جمله جنســیت، سن، میزان 
تحصیــالت، طبقه ی اجتماعی، باورهای دینی، باورهای سیاســی و 
غیره. به عبارت دیگر، می توان شــخص را همچون یک رســانه  )ابزار( 
کــه خود پیوســته حامــل الیه هــای متنی  گرفــت  بســیار پویــا در نظــر 
ک، الیــه ی متعلقــات فــردی  اســت، الیه هایــی ماننــد الیــه ی پوشــا
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گوشــواره،  کیــف دســتی، عینــک، زیــورآالت ماننــد انگشــتر،  شــامل 
النگــو و امثــال آن، آرایــش ســر و صــورت، الیــه ی ژســت۱۳، حــاالت۱۴، 
ادا و اطــوار و بیــان چهــره ها و غیره )بنی اســدی و ســجودی، ۱۳۹۴، 
گرفته در آنها بر  ۳۲(. رمزگان های اجتماعی۱5و زیر رمزگان های  شکل 
لتی این الیه ها نظارت دارند بنابراین شــخص الیه ی  کارکردهــای دال

حامل الیه هاست )سجودی، ۱۳۹۳، ۲۷(.
لبــاس خــود یــک منبع نشــانه ای اســت، یعنی خــود بــه الیه های 
لبــاس  تقســیم می شــود.  غیــره  و  متعــددی شــامل جنــس، شــکل 
کند. لبــاس در  می توانــد در حکــم رســانه ی )ابــزار( متــون دیگــر عمــل 
کارکــرد رســانه ای اش بیان به واســطه ی رنگ، نقش هــا و نقش مایه ها 
و همیــن طــور نقش مایه هــای زبانــی )نوشــتار روی لبــاس( را ممکــن 
می ســازد. تمایز در نقش ها، نقش داشــتن و نداشــتن از جمله منابع 
نشــانه ای بــرای بیــان تمایــزات اجتماعی انــد. در تاریخ ایران شــواهد 
که بر لباس  بسیاری وجود دارد از نقش های بخصوص و نوشته هایی 
کمان و صاحبان قدرت وجود داشــته و نشانه ی جایگاه  شــاهان و حا
اجتماعــی آنــان بوده اند )بنی اســدی و ســجودی، ۱۳۹۴، ۳۴(. لباس 
که به عنوان جزئی از مکان بررســی می شود، ارزش نشانه ای  هنگامی 
کاربرد پیــدا  می کند:  دو چنــدان می یابــد و بــه عنوان الیــه ای از مکان 
نــوع لباس )مــدل، رنگ و ...( به طور آشــکار بیانگــر جایگاه اجتماعی 
که بازیگران در  شخصیت هاســت و به عنوان مکمل فضای صحنه ای 

کاررفته است )سجودی، ۱۳۹۳، ۲۹-۲۸(. آن  بازی می کنند، به 
گریم و طراحی لبــاس از جمله عواملی هســتند  بــه نظــر انصــاری، 
کمــک بــه هرچــه واقعی تــر نشــان دادن شــخصیت های نمایــش  کــه 
کــه بخش هایــی از ملزومــات لبــاس نظیر  می کننــد. مشــخص اســت 
کاله نمدی و یا زیورآالت هم می تواند به عنوان  موهای سفید، تاج، 
نشــانه ای از پیری، پادشاهی، روستایی بودن و زیبایی تلقی شوند، 
و هم  به همان اندازه می تواند نشانه ای از مقام، قدرت، سادگی و یا 

ثروت باشند )انصاری، ۱۳۸۷، ۴6(.

2-4- عناصر سیاه و سفید در لباس
که به عنوان تصویری از رنگ ها در زندگی  رنگ ها به همان صورت 
گرفتــه می شــوند، می توانند نمادی از خوشــبختی و یا  روزمــره در نظــر 
نگون بختی، شــادکامی ها و غم های مردم یک ســرزمین تلقی شوند. 
کــه در ابتــدا مانند  بســیاری از عناصر زندگی واقعی، شــمایلی  رنگ هــا 
گذشــت دوران ها و دگرگونی های  و بر داللت مســتقیم قرار داشتند، با 
زندگی، به نشــانه هایی نمادین و نشــانه ای تبدیل شــدند. رنگ ها در 
فرهنگ های مختلف، معانی خاص و  متفاوت و یا حتی متضاد دارند 
و این امر موجب افزایش ارزش هنر و ادبیات ملل می شود. در هنرهای 
نمایشــی، رنگ نقش مهمی در نمایش شــخصیت، حاالت و روحیات 
بازیگــر و فضای صحنه ایفــا می کند. رنگ لبــاس نمایانگر خصوصیتی 
گر  که بــه همراه بازی بازیگران؛ آن را به تماشــا ظاهــری و باطنی اســت 
القاء می کند. نقش رنگ در رمزگشایی عناصر صحنه و همچنین درک 
و انتقال پیام نمایش به مخاطبان و تماشــاچیان بســیار حائز اهمیت 
است )انصاری، ۱۳۸۷، ۴۹(. سیاه و سفید گرچه در مبانی تجسمی به 
عنوان رنگ شــناخته نشــده اســت؛ ولی به نوبه خود، از تاثیرگذارترین 

عناصــر بصری در تصویر اســت. ســیاه و ســفید در ترکیب بــا رنگ های 
دیگر، از ماهیت رنگ اصلی کاسته و به آن مفهوم دیگری می دهند. به 
کاسته  طور مثال رنگ قرمز در ترکیب با سیاه از شدت شور و هیجانش 
شــده و متمایل به پختگی و وقار و قدرت بیشــتری می شــود و یا رنگ 
کاسته  که از شدت شور و هیجانش  قرمز در ترکیب با ســفید همچنان 
کودکانه می گردد. ســیاه و سفید در  می شــود، متمایل به حساســیتی 
ســرزمین های مختلف با توجه به فرهنگ و رســوم آن سرزمین معانی 
متفاوتی دارد؛ برای ژاپنی ها، رنگ سیاه یادآور بهشت است و در برخی 
از قبایل آفریقایی مانند موزامبیک، سیاه رنگ خوشی و شادی است 
)پورعلــی خــان، ۱۳۸۰، 6۱(. همچنیــن در برخــی ســرزمین ها، ســیاه 
رنــگ لبــاس مذهبیون، نماد آراســتگی و نشــانی از لباس های رســمی 
کــه در نظــر برخــی از قبایل سرخپوســتان، رنگ ســیاه  اســت درحالــی 
نماد تاریکی و در داســتان های مذهبی، نمادی از شــیطان اســت. در 
مســیحیت و همچنیــن در ایــران، نشــانگر ماتم و عزا و غم و افســردگی 
است )شاهین،۱۳۸۳، ۱۰5(. سیاه در معنای لباس نمایش، از سویی 
کم را مطابق با میل و خواســته ی  که شــرایط حا نشــانگر فردی اســت 
خود نمی بیند و همه چیز در نظرش غیرقابل تحمل است. همینطور 
که هیچ چیــز در افکار او تاثیر بگذارد. از ســویی دیگر،  اجــازه نمی دهد 
ســیاه می تواند نشــانگر تشــخص و وقار و مقام واال نیز باشد )انصاری، 
کلی ســیاه بــه معنای َنه بــوده و در نقطه مقابل  ۱۳۸۷، ۴6(. بــه طــور 
که سفید به صفحه ای خالی  رنگ ســفید، بله اســت. به نظر می رســد 
که داســتان را باید روی آن نوشت، ولی سیاه انتهای  تشــبیه می شود 
کی  داستان است )لوشر،۱۳۸۰، ۹۷(. معمواًل رنگ سفید، نمادی از پا
که در چهره پردازی ژاپنی، نشــانه ی مرگ  و بی گناهی اســت، در حالی 
و در چهره پردازی چین، نماد خیانت و همینطور رنگ عزاداری است 
)پورعلی خــان، ۱۳۸۰، ۱۲5(. ســیاه و ســفید، دوحــد افــراط و تفریــط 
هســتند، نمایانگــر صداقــت و جســارت و حکــم آلفــا و امــگا را از لحاظ 

شروع و پایان دارند )لوشر،۱۳۸۰، ۹۷(.

بحث و تحلیل

     در ایــن بخــش از مقالــه، بــا توجــه بــه معیــار قــرار دادن نظــام 
که اشاره به  ک مبتنی بر نشانه شناســی روالن بارت  نشــانه ای  پوشــا
معنــی هر عنصــر در ارتباط با عناصر دیگر دارد؛ لبــاس بازیگران نقش 
کارنینا  مثبت و منفی با توجه به عناصر ســفید و سیاه در دو فیلم: آنا
)۲۰۱۳ م ( و بانــوی زیبــای مــن ) ۱۹6۴م(  برنــده اســکار در طراحــی 

لباس هستند، مورد تحلیل قرار می گیرد. 
کارنینا: این فیلم یکی از شــاهکارهای ادبی به نوشــته ی    فیلم آنا
لئــو تولســتوی) ۱۹۱۰-۱۸۲۸(  نویســنده نامــی تاریــخ روســیه اســت. 
کارگردانــی جــو رایــت۱6، نامــزد ۴  کارنینــا، در ســال ۲۰۱۳ بــه  فیلــم آنا
کلیــن دورن۱۷، اســکار طراحــی لبــاس و صحنــه را از  اســکار شــد و ژا
کارنینا همســر  کــرد. ایــن فیلم، تــراژدی اشــراف روســی و آنا آن خــود 
کنت  کارنین۱۸و روابط او با افسر دولتمند  سیاســتمدار ارشــد الکســی 
که نهایتًا منجر به مرگ آنا می شود را به نمایش می گذارد.  ورونسکی 
کنت ورونســکی رو به ســیاهی  شــخصیت آنــا، با توجه به روابطش با 
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کــه فیلــم بیانگر روحیه فســادپذیر بــرادر آنا به  مــی رود. در سکانســی 
که دچار وسوســه ی  علــت روابــط نامشــروعش اســت و همچنین آنــا 
اینگونــه ارتبــاط می گردد، لباس آنا و برادرش ســیاه اســت )تصویر ۱(. 
که هم در مجلس نامزدی  کنت و نامزدش  در همین سکانس، لباس 
ک،  خودشــان هســتند و هــم در نظر میهمانــان، زوجی معصــوم و پا
گویی فیلم در ابتدا برای مخاطب، پیشگویی حوادث  ســفید است. 

را با سیاهی و سفیدی به نمایش می گذارد )تصویر۲(.
در صحنه ی اولین آشنایی آنا با کنت ورونسکی، نظر همه مهمانان 
به رفتار آنا به عنوان رفتاری ناشایست دیده می شود و آنا نیز احساس 
کنار رنگ  گناه می کند. در این سکانس، رنگ سیاه لباس آنا در  شرم و 
که نشان از تضاد شخصیتی را القا  کنت ورونســکی است  ســفید لباس 

کدام از رنگ ها به تنهایی معنای خاصی ندارند. می کند و هر 
که ناراضی از روابط زناشــویی و  در ادامــه فیلــم، لباس آنا از آنجایی 
همچنین دارای حس گناه نسبت به روابطش با کنت ورونسکی است، 
که آنا عشقش به  همچنان تیره است. ولی پس از آن، در صحنه هایی 
کرده است و به دلیل اینکه می خواهد در نظر  کنت ورونسکی را آشکار 

کند؛ دارای لباس هایی ســفید اســت  گناه جلوه  ک و بدون  دیگــران پا
)تصاویــر ۳و ۴(. در ایــن صحنه هــا، تضــاد شــخصیتی آنــا با ســیاهی و 

سفیدی در لباس هایش نشان داده شده است.
بــا  کارنیــن(، مــردی سیاســتمدار و دولتــی  آنــا ) الکســی  همســر 
روحیه ای خشــک و جدی اســت. لباس وی در بیشــتر مواقع  لباس 
کــه به آنا نســبت به  رســمی نظامــی اســت )تصویــر5(، ولــی در زمانی 
کشیش گونه و سیاه با یقه  کنت هشــدار می دهد، لباســی  روابطش با 
کــه در موقعیتی تیــره قرار  ک اســت  کــه نشــانگر درونی پا ســفید دارد 
که آنا بیمار اســت و طلب بخشــش  گرفته اســت )تصویر 6(. در زمانی 
گفته ی  کارنیــن، آنا و ورونســکی را می بخشــد و بــه  می کنــد، الکســی 
کنــد. در ایــن صحنه  خــودش احســاس آرامــش و رهایــی از رنــج می 

لباس وی سفید است )تصویر۷(.
کنت ورونسکی در صحنه های ابتدایی دارای لباس های سفید و 
ک اســت )تصویر ۸(، ولی  که نشانگر جوانی محترم و پا روشــن اســت 
کــه ارتباطــش با آنا دارای خدشــه می شــود و  در صحنه هــای پایانــی 
کت ســیاه  همچنین رفتاری پخته تر نســبت به ابتدای فیلم دارد، با 

  تصویر1- آنا و برادرش.
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

کنت ورونسکی و نامزدش. تصویر2- 
)www.oscar/Anna( :ماخذ

تصویر4- آنا در 2 صحنه متضاد.
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

تصویر3–  آنا در مهمانی.
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

کارنین. تصویر5– الکسی 
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

کارنین. تصویر6-  الکسی 
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

کارنین. تصویر 7– الکسی 
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

کنت ورونسکی تصویر 9 – 
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

کنت ورونسکی. تصویر8– 
)www.oscar/Anna Karenina( :ماخذ

نقش رنگ سیاه و ســـــــفید در طراحی لباس فیلم مبتنی بر نشانه شناسی 
روالن بارت
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره۲۴ ، شماره ۳ ، پاییز ۱۳۹۸

ظاهر می شود )تصویر ۹(.
فیلم بانوی زیبای من: داســتان فیلم برگرفته از نمایشــنامه ی به 
یــاد ماندنــی پیگمالیــون اثر برناردشــاو )۱۹5۰ – ۱۸56م( نویســنده و 
کیوکر۱۹،  ج  کارگردانی جر فعال سیاســی انگلیسی اســت. این فیلم به 
برنده ۱۱ جایزه در اسکار سال ۱۹6۴ میالدی است. سیسیل بیتن۲۰، 
کرد. داســتان از این  جایــزه اســکار طراحی لبــاس فیلــم را از آن خود 
که پروفسور »هنری هیگینز۲۱« اســتاد آواشناسی دانشگاه  قرار اســت 
که  همــراه بــا دوســت زبان شــناس اش »پیکرینــگ« شــرط می بنــدد 
گل فــروش و عامــی لندنی به نــام الیزا دولیتــل۲۲ را با  می توانــد دختــر 
تعلیــم زبــان و رفتار و منــش انگلیســی، تبدیل به بانویی متشــخص 
کند و بدون هیچگونه شکی در میهمانی های اشرافی بدرخشد. الیزا 
که در طی مدت 6 ماه بعد از تعلیم  دختری است بسیار عامی و فقیر 
پروفســور تبدیل به بانویی بسیار موقر و باشکوه می شود. در ابتدای 
که  داســتان لباس الیزا از ترکیبات تیره و مشــکی تشــکیل شده است 
در این فیلم نشانگر بیچارگی و فقر است )تصویر۱۰ و ۱۱(. در این زمان 
کســتری اســت  کســتری و یــا ترکیبات خا لبــاس پروفســور همــواره خا
کــه نشــانگر خنثــی بــودن و عدم احســاس در شــخصیت وی اســت. 
کستری در تعریف لوشر )۱۳۸۰(، ترکیبی از سیاه و سفید است و از  خا

کاماًل خنثی تعریف شده است. نظر ماهیت، 
ج  کســتری خار در ادامــه ی فیلــم، لباس الیزا از ترکیبات تیره و خا
که نشــانگر  شــده و رو بــه روشــنی، خلــوص رنگــی و ســفیدی می رود 
رونــد رو بــه رشــد وی در آموزش زبان و تعلیمات پروفســور اســت. در 

کــه الیــزا از نظــر آموزشــی مــورد تاییــد اولیــه پروفســور قرار  صحنــه ای 
کــه نشــانگر  می گیــرد. پیراهنــی ســفید و ســارافونی تیــره بــه تــن دارد 

راحتی و شادی درونی وی است ) تصویر ۱۲(.
در صحنــه بعدی، زمان امتحان الیزا در مرحله نخســت می رســد 
و او باید در جمعی از افراد مرفه و به نام شــهر قرار رفته و مورد آزمون 
گیرد. در این ســکانس، الیزا دچار تشــویش ها و تحت فشارهایی  قرار 
کلنل وی را همراهی می کند،  که  از جانب پروفســور اســت و در حالی 
کــه این خطوط  کرده اســت  لباســی ســفید بــا خطوط مشــکی به تن 
گویی وی  کاله الیزا مانند موانعی،  مشکی، در بخش هایی از لباس و 
که  گرچــه لباس ســفید و ســیاه   را در بنــد قــرار داده انــد )تصویــر۱۳(. 
کم  بر پوشــش تمامی افراد در این صحنه اســت، نشــانگر اعتبار و  حا

امتیاز شخصیتی و طبقه اجتماعی آنها است )تصویر ۱5(.
پس از این مرحله و خطاهای الیزا در اجرای نقش خود به عنوان 
یــک بانو؛ پروفســور به مدت ۳ مــاه دیگر وی را تعلیــم می دهد و الیزا 
کســب اعتبار  که همان بانو بودن و  نهایت ســختی ها را برای هدفش 
که در ســکانس پایانی  شــخصیتی اســت، به جان می خرد. به طوری 
گفت نشانه ای  لباس وی تمامًا سفید است؛ این سفیدی را می توان 
کــی و خلــوص و رهایــی از فقــر و تیرگــی و همچنیــن پیــروزی بــر  از پا

نامالیمات و سختی های آموزش است )تصویر ۱5(.
کارکرد رسانه ای خود، بیان را به  گفته شد، لباس در  که  همانطور 
واســطه ی رنگ، نقش ها و نقش مایه ها و همین طور نقش مایه های 
زبانی نوشــتار روی لباس) ممکن می ســازد؛ از این رو شناخت چنین 

تصویر 12- الیزا :  تصویر از نگارنده برگرفته از فیلم   تصویر11 -  ورود الیزا به خانه ی پروفسور.  تصویر10- سکانس آغازین.

تصویر14- صحنه ی اسب دوانی.   تصویر 13- الیزا.
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واسطه هایی می تواند در انتقال پیام، نقش ویژه ای را ایفا نماید. در 
که بازیگر و یا  اینجــا به تحلیــل صحنه های مهم در فیلم های مذکــور 
گرفته اند، پرداخته می شــود.  بازیگــران در نقطــه مقابل یکدیگر قــرار 
تضاد سیاهی و سفیدی در لباس دو بازیگر، نشانگر تفاوت نگرش ها 
و توانایی هایشــان و همچنیــن تفاوت شخصیت شــان اســت و نقش 
لبــاس به عنوان انتقال دهنده پیام با توجه به نظریه ی روالن بارت، 

کاماًل مشهود است. 

3-1- تضاد در شخصیت
که ســیاهی و ســفیدی، چه از منظر روان شناســی و چه  همانطور 
از نظــر زیباشناســی و بصــری،  در دو نقطه مقابــل یکدیگر قرار دارند، 
کارنینا، شــخصیت های مثبت و منفی داســتان در جایی  در فیلم آنا
کــه در مقابــل یکدیگــر قــرار دارنــد، دارای پوشــش و لبــاس ســفید و 
مشــکی می شــوند. در فیلــم بانوی زیبــای من، بازیگــر اصلی در حال 
نبرد درونی و یا تحول شــخصیتی اســت و روند از تیرگی به روشنایی، 
نشــانگر رو به مثبت رفتن و پیشــرفت شخصیتی و رفتاری وی است. 
که تضــاد شــخصیتی بازیگران و  در نتیجــه در هــر صحنــه ای از فیلــم 
کشــیده می شــود، رنگ ســیاه و  یــا یــک بازیگــر با خــودش بــه تصویر 
ســفید لباس، نقش مهمی را ایفا می کند. به نظر می رســد با توجه به 
کدام از عناصر ســیاه و ســفید بــه تنهایی معنایی  نظریــه ی بارت؛ هر 

که مفهــوم تضاد را جلوه گــر می کنند.  کنــار یکدیگر اســت  ندارنــد و در 
گر لبــاس بازیگر تنها ســفید بود، هیچگونه مقایســه و  که ا بــه طــوری 

برداشتی از تضاد صورت نمی گرفت.

3-2- رقابت
سیاهی و سفیدی به تعبیری دیگر، نشانگر رقابت هستند، رقابت 
کــه در فیلم  گنــاه. به طــوری  کی و  بیــن خوبــی و بــدی، خیــر و شــر، پا
گناه، در بین بازیگــران اصلی آنا )گناه( و  کی و  کارنینــا، رقابــت بین پا آنا
کی( به چشــم می خورد. همچنیــن در نبرد  کنت ورونســکی ) پا نامــزد 
گناه می کند  کــه از درون احســاس  شــخصیتی آنا بــا خودش در جایی 
ک نشــان دهد. در  و بــه ظاهــر می خواهد خــود را در جمع مهمانان پا
که الیزا هنوز به خــود باور واقعی  فیلــم بانــوی زیبای من نیز در زمانــی 
کــه لباس ســفید با خطوط مشــکی به تــن دارد،  نــدارد، در سکانســی 
کاماًل مشهود است. لذا رقابت نیز نیاز  تضاد احساسی و شخصیتی وی 
گر تضادی به صورت ســیاه و ســفید  به تضاد رنگی در لباس داشــته و ا

کاماًل متفاوت صورت می گرفت. دیده نمی شد، برداشتی 

3-3- برابری
  ســیاهی و ســفیدی در مقابــل یکدیگــر، دارای یــک وزن و اعتبــار 
گرچه ســفیدی آغاز و ســیاهی نهایت اســت، ولی هر دو حد  هســتند. 
که ســفیدی از نظر طیف نوری ترکیب تمام  و مــرزی ندارنــد. همانطور 
رنگ هاســت، ســیاهی نیز در هنرهای تجســمی از ترکیب تمام رنگ ها 
بوجود می آید )لوشــر، ۱۳۸۰، ۹۷(. به عبارتی می توانند مکمل یکدیگر 
کارنینا و برادرش با جامه های سیاه در  باشند. در سکانس مهمانی، آنا
کنت ورونسکی و نامزدش با پوششی سفید، در توازن و برابری  مقابل 
هســتند. هیچ کدام ضعیف تــر و حقیرتر جلوه نمی کننــد. همچنین در 
کاماًل ســفید اســت و لباس  صحنه پایانی بانوی زیبای من، لباس الیزا 
که نشــانه ی  که لباس رســمی اســت؛ ســیاه و ســفید اســت  پروفســور 
شــخصیت و اعتبار و قدرت برابرشــان اســت. در اینجا نیز مانند تضاد 

کرده اند. کنار یکدیگر مفهوم پیدا  در شخصیت و رقابت، دو عنصر در  تصویر15- سکانس پایانی.

پژوهــش حاضــر بــا بررســی نقش ۲ عنصر ســیاه و ســفید در لباس 
و  کارنینــا  آنا فیلم هــای  در  بــارت،  روالن  نشانه شناســی  مبنــای  بــر 
که نظــام لباس به عنــوان یک رمزگان  بانــوی زیبــای من، نشــان داد 
اجتماعــی و ۲ عنصــر ســیاه و ســفید بــه عنــوان زیــر رمــزگان؛ با ســایر 
گرفتــن اعتقاد بــارت مبنی بر  رمزگان هــا همبســتگی دارد.  بــا در نظــر 
کامل  فعالیت ذهن را بسیار مهم قلمداد  اینکه ساخت گرایی به طور 
کامل متعلق بــه ارتباطش با دیگر  می کنــد و  معنــی هر عنصر بــه طور 
عناصر اســت و به تنهایی معنایی مشــخص ندارد، لذا  ۲ عنصر  سیاه 
که  و ســفید در لبــاس بازیگــران دارای معانــی اولیه و ثانویه هســتند؛ 
اولــی بــه صورت ظاهــری بیانگــر موقعیــت اجتماعــی بازیگــر و دومی 
کار بردن این ۲ عنصر متضاد،  نشــانگر شــخصیت و منش اوســت. به 

کمک شــایانی در بیان احســاس و حاالت و روحیات شــخصیت های 
کــرده و ماننــد نظــام زبــان عمــل می کنــد. بــا توجــه بــه دیدگاه  فیلــم 
که دارای  کارکرد عناصر سیاه و سفید در تقابل با یکدیگر است  بارت؛ 
معنــی اســت و هــر رنگ به تنهایــی معنایی ندارد، از ایــن رو می توان 
کنار یکدیگــر به میزان  که رنگ لباس شــخصیت های فیلــم در  گفــت 
قابــل مالحظــه ای در نشــان دادن تضادهــا و رقابت هــا و همچنیــن 
که  که در زمان هایــی از فیلم  برابری هــای آنها موثر اســت؛ به طــوری 
شــخصیت های اصلی در نقطــه مقابل یکدیگر از نظر اندیشــه و رفتار 
گرفته اند، سیاهی و سفیدی در لباس نیز تابع این تضاد هستند؛  قرار 
کاماًل متفــاوت دارد. به طور مثال  که نشــان از خلق و خوی  تضــادی 
که آنا با لباســی مشــکی در  کارنینا، در جایی  در صحنــه ای از فیلــم آنا

نقش رنگ سیاه و ســـــــفید در طراحی لباس فیلم مبتنی بر نشانه شناسی 
روالن بارت
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کنت ورونســکی با لباس ســفید قرار می گیرد، مشــکی معنایی  مقابل 
کرده اســت. از ســوی  منفی گونه و ســفید حکایت از معصومیت پیدا 
که هر دو شخصیت  متمرکز یک هدف هستند، مانند  دیگر در زمانی 
صحنــه پایانی فیلــم بانوی زیبای من؛ این دو عنصــر در لباس هر دو 
شخصیت تا حدود زیادی از نظر سیاهی و سفیدی برابراست و دیگر 
نشانی از منفی و یا مثبت بودن را القا نمی کند. این امر از نظر بصری 
کمک زیادی به بیننده در جهت درک بهتر فیلم می نماید. همچنین 

روند تغییر شــخصیت از بدی به خوبی و یا از بدبختی به خوشبختی 
ماننــد صحنه هایــی از فیلم بانوی زیبای من؛ با نشــانه های ســیاه و 
ســفید بــه خوبی بیــان می گردد؛ از این رو همبســتگی معنــادار میان 
ک بــا توجــه بــه دیدگاه  شــخصیت بازیگــران و نظــام نشــانه ای پوشــا
کاماًل مشــهود اســت. لذا ســایر رمزگان ها نظیر شخصیت  روالن بارت 
گــون با  گونا بازیگــران و موقعیــت اجتماعــی آنهــا در فیلــم در ســطوح 

کامل قرار می گیرند. ک در تعامل  رمزگان پوشا

پی نوشت ها

1  Roland Barthes.
2  Anna Karenina.
3  My Fair Lady.
4  The Semiotics of Theatre and Drama.
5  The Fashion System.

6  بخــش مهمــی از آثــار منتقدانه بارت غیر از ادبیات شــامل نشانه شناســی 
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حــدود ۲۰ مقالــه دربــاره انــواع هنرهای دیداری نوشــت، از عکاســی، نقاشــی و 
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he clothing system as a semiotic structure, 
was developed by one of the most important 

theorists of semiotics; Roland Barthes (1915-1980) 
who discussed the importance of the components 
of the clothes to imply human moods and spirits. 
This system as a visual language in expressing the 
characterization especially in cinema has a distinct 
function. Most of the works of Barthes are in the 
field of semiotics, based on the functional symp-
toms; Barthes in one of his very famous and im-
portant theories, the theory of language system in 
accordance with its sub-theory, known as cloths 
system focuses on the rules of clothes which create 
continuity in component and also important counts. 
Barthes defines sociological and cultural perspec-
tives such as the clothing system, food system, car 
system and housework system using the language 
/ speech opposition. Since language is a social 
and also value institution that is by no means an 
act and cannot be created, and conversely, speech 
is basically an individual act related to the choice 
and thought of an individual subject. In the pres-
ent study, two moving pictures, Anna Karenina and 
My Fair Lady will be investigated based on Roland 
Barthes thesis to show that the films’ clothing sys-
tem functions as a sign system. Also the purpose 
of the selection of these two films in the research 
is to identify and compare the relationship between 
the colors, black and white in costume design of 
the actors and their personality contradictions as 
well as the analysis of their clothing in opposition 
to each other. Both films are adaptations of famous 
novels and are the narrating the main character as 
a woman who’s social and cultural conditions have 
influenced her feelings and attitudes. Through cre-

ation of influential costumes, colors of the actor’s 
costumes are in a significant correlation with other 
semiotic layers. The aim of selecting movies for 
comparative analyses in this research is identifying 
and comparing the conflicting relationship between 
two important actors and analysis of color of their 
clothing contrasting each other. Here the referenc-
es of color languages as a language system play 
the vital roles. Since the meaning of each color is 
very wide and is beyond the scope of this article, 
only two black and white elements representing a 
complete personality conflict are discussed here. 
Also, the selection of films was solely due to the 
role of the elements, so the type of genre or other 
goals are not involved in the selection of works. 
This research attempts to illustrate and express the 
influence of color in designing costumes for the ac-
tors. An analysis of its visual impact on the viewer 
will be discussed. In the present study, signification 
of cloths are considered a cultural sub-code and 
the research is based on semiotics as its theoreti-
cal framework. The data collection is documental 
and its method is based on observation cards filled 
through various scenes captured from the films and 
examining the black and white elements in the ac-
tors’ clothes. This research is an applied research, 
and the research plan is descriptive- analytical.

Keywords 
Clothing system, Black and white, Roland Barthes, 
Costume Designing, Ana Karenina, My fair lady.
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