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Abstarct 
Representation is one of the basic concepts in media studies and the way in which 

the media presents events and facts. In this method, words, images, music and 

other elements of the film are considered as symbols. Through which it creates 

different possible meanings.  The aim of this study is to analyze the semiotics in 

the semantic systems of family changes in order to encode meaningful 

concepts. In this research, since it deals with moving images, music and words as 

media text, it has used a qualitative method with a semiotic approach to examine 

the visual cues in the selected film.  The film introduces a profound tissue 

transformation in the family. From the point of view of technical codes, it is clear 

that all elements of technical design represent the duality between couples that 

leads to differences, and this difference in levels and mutual social rituals of 

couples is also evident in the social codes.  As a result, the main concept of the 

film is about modern human, as if in the social context of his land, he is not so 

dependent and believes in his own culture and past, nor the necessary knowledge 

about the modern world and modern and postmodern life accessories has it. 

Keywords: Semiotics, Family developments, Separation film of Nader from 
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معنایي تحوالت  های شناسي در نظامشناسي روش و تحلیل نشانهزبا

 خانواده: فیلم جدایي نادر از سیمین

 

 چکیده

ها حوادث و  راه و روشی است که از آن طریق، رسانه  و ای  بازنمایی یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه 

ای در کلمات، تصاویر، موسیقی و دیگر عناصر فیلم به مثابه نشانه در این روش    .شودداده می ها نشان  واقعیت

تحلیل     پژوهش حاضر با هدف،  .گرددمی خلق  معانی احتمالی متفاوتی  ها  که از طریق آن   شده استنظر گرفته  

در این پژوهش از  . بوددار معنا درصدد رمزگذاری مفاهیم   های معنایی تحوالت خانوادهنظام  شناسی درنشانه

، از روش کیفی با رویکرد داشتای سروکار  ه عنوان متن رسانه آنجا که با تصاویر متحرک، موسیقی و کالم ب

. فیلم یک تحول  شدمنتخب سینمایی استفاده    های تصویری موجود در فیلمشناسی برای بررسی نشانهنشانه

که تمام عناصر طراحی فنی   شدبافتی عمیق در خانواده را مطرح ساخت. از نظر رمزگان فنی نیز مشخص  

که منجر به اختالف شده و این اختالف در سطوح و مناسک اجتماعی    بودبیانگر دوگانه موجود بین زوجین 

مفهوم اصلی فیلم از انسان امروزی که . در نتیجه  بودمتقابل زوجین نیز در یخش رمزگان اجتماعی آشکار  

نه آن قدر نسبت به فرهنگ و گذشته خودش وابستگی و اعتقاد دارد    ،شاگویی در بافت اجتماعی سرزمین
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 له  ئمقدمه و بیان مس
مفاهیم   از  یکی  رسانهبازنمایی  مطالعات  در  کلمهبنیادی  است.  احتمالی  ای  معانی  که  ای 

ها حوادث و  متفاوتی را به همراه دارد. بازنمایی راه و روشی است که از آن طریق، رسانه

ها عبارت است از:  بازنمایی در رسانه  ، مفهوم1نظر ریچارد دایردهند. از  ها را نشان میواقعیت

رسانه که  از  ساختی  جمعی  مکانجنبههای  افراد،  مثل  واقعیت  مختلف  اشیاء،  های  های 

ها ممکن  کنند. تجلی بازنماییهای فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد میاشخاص، هویت

نگاه   در  بازنمایی  چند  هر  باشد.  متحرک  تصاویر  یا  نوشتاری  گفتاری،  صورت  به  است 

ل بازنمایی، به شکل کامل و  گرایانه متشکل از تصاویر با صدای حوادث است، ولی عمواقع

رود و این سؤال را  دهد. بازنمایی از ساختار واژه و لغت فراتر میمطلق، جهان را نمایش نمی

کند(  ها)و هر چیز ممکنی که در رسانه وجود خارجی پیدا میکشد که چگونه گروهپیش می

ها و ژانرهای  رسانه  له به چگونگیئ این مس  .اندای بازنمایی شدهی محصوالت رسانهبه وسیله

شود و در عین حال معانی یا اثرات ضمنی سیاسی وسیعی را با خود به  مختلف مربوط می

توان با توجه به اشکال  را فقط می  بازنمایی(.  1396)هاشمی زاده، دالور و مظفری،   همراه دارد

نمونه به  توجه  با  یعنی  معنا،  ملموس  واقعی داللتواقعی و  به  گری،  های  خوانش و تفسیر، 

ها و  ها، واژهها، نمادها، اشکال، تصاویر، روایتدرستی تحلیل کرد که آن هم به تحلیل نشانه

گر  نوعی عمل داللت(. بازنمایی  55:1393)محمدی، پاکدامن، کریمی،   استاصوات نیازمند  

منعکس  نوعی تصویر دستک کنندهاست که  بازنمایی  درواقع،  است؛  بیرونی  واقعیت  اری  ی 

ی امور جهان، کپی واقعیت هستند و در این میان هنر، کپی  شده از واقعیت بیرونی است. همه

 2هال   (.2003Branston & Stafford ,) استاز کپی واقعیت است؛ هنر، بازنمایی از بازنمایی  

دهد و سپس  کند که بازنمایی، معنا و زبان را به فرهنگ ربط مینخست این ایده را مطرح می

را بسط  مفاهیم معنا، زبان و فرهنگ    ازجمله   در ادامه بحث خود، ابعاد گوناگون ایده بازنمایی

از خالل تحلیل بازنمایی را شکل میو  مفهوم  به  نگاهی جدید  او، های خود،  از دید  دهد. 

 

1. Dyer, R 

2. Hall,S 
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قرار مینظریه بازنمایی در سه دسته کلی  بازتابی،  نظریه  -1گیرند:  های  های  نظریه  -۲های 

   (.1396 ،)هاشمی زاده، دالور، مظفری های برساختینظریه -3 تعمدی،

کند و اصطالح نظام بازنمایی بنابراین، هال زمانی که از فرآیندهای بازنمایی صحبت می

 گوید:سازد از دو مرحله سخن میرا برای بیان نظام مفهومی خود می

ای  ی مجموعهکه به واسطهها، افراد و حوادث  های موضوعنظامی مشتمل بر تمامی گونه -1

بندی و  شود، اشکال گوناگونی از مفاهیم، سازماندهی و دستهکه »بازنمایی ذهنی« نامیده می

توان میان هواپیما و پرنده، با ای میبندی شدهشود. به واسطه چنین نظام طبقهبندی میطبقه

 کنند، تفاوت قائل شد.وجود این که هر دو در آسمان پرواز می

و معانی فرهنگی    شده  در یک مرحله باالتر، این مفاهیم با یکدیگر به اشتراک گذاشته  -۲

. بنابراین، صرف وجود مفاهیم،  ارائه گرددشوند تا تفسیری واحد از جهان  مشترکی ساخته می

کافی نیست و ما نیاز به مبادله و بیان معانی داریم و این امر، ما را به نظام بازنمایی دیگری 

 (. (Hall, 1997:17 دهد که نظام بازنمایی زبانی استسوق می

قرار گرفته،   از چرخه فرهنگی  بازنمایی که در طرح وی  نظریه  استوارت هال در ذیل 

به عقیده وی،  معتقد است که معنا از طریق فرهنگ، توسط زبان ساخته می بازنمایی  شود. 

یرامون ماست و زبان ابزاری است استفاده از زبان برای بیان چیزهای معناداری درباره جهان پ

توان این معانی را به  با استفاده از آن معنا بسازیم. از طریق زبان است که میتوانیم  میکه ما  

برای هال، زبان   (.9۲:1387کاظمی،    ،)رضایی کردسایر افراد جامعه انتقال داد و با آنها مبادله  

بر   زبان نوشتاری، گفتاری، تصاویر در مفهوم عام آن مطرح است و طیف وسیعی مشتمل 

 .گیردبصری، زبان عالئم حرکتی، زبان مد، لباس، غذا و غیره را در بر می

ای در نظر گرفته  در این روش کلمات، تصاویر، موسیقی و دیگر عناصر فیلم به مثابه نشانه

ن را  . برای اینکه چیزی معنادار شود باید آگردندمیشود که از طریق آنها معانی خلق  می

مند که همه آحاد یک فرهنگ  قانونهای  . رمز حیات است از نظامی از نشانهنمودگذاری  رمز

آورد و اشاعه  های آن پایبندند. این نظام مفاهیمی را در فرهنگ به وجود میبه قوانین و عرف

ی متن و  ی واسط بین پدیدآورنده شود رمز حلقهدهد که موجب حفظ آن فرهنگ میمی

و نیز عامل پیوند درونی متن را دارد. از راه همین پیوند درونی است که متون    مخاطب است
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 خوردو دنیای فرهنگی ما با یکدیگر پیوند می  آیدای از معانی به وجود میمختلف در شبکه

(Fisk, 2007    1۲7:  1386غبرایی،  ترجمه.)  مقاله از  پیروی  جان  به  تلویزیون  فرهنگ  ی 

   (. 1۲7:  1386غبرایی،  ترجمه    Fisk, 2007)  کنیم:سطح زیر تقسیم میها را به سه  فیسک، آن

 ( 1386غبرایی، ترجمه  Fisk, 2007) سطوح اجتماعی و رمزگان. 1جدول شماره 

 رمزگان  سطوح اجتماعی 

 اجتماعی
های  پردازی، نشانهرمزهای اجتماعی: طراحی لباس، چهره 

 غیرکالمی، دیالوگ 

 دوربین، نورپردازی، موسیقی رمزهای فنی:  بازنمایی 

 ایدئولوژی 
های اجتماعی و سیاسی، تقابل  رمزهای ایدئولوژیک: گفتمان

 سنت و مدرنیته 

های  پردازی، نشانهرمزهای اجتماعی: طراحی لباس، چهرهدهد،  نشان می  1جدول شماره  

موسیقی   نورپردازی،  دوربین،  فنی،  رمزهای  بازنمایی  دیالوگ  ایدئولوژی  غیرکالمی، 

گفتمان ایدلولوژیک:  رمزهای  رمزهای  مدرنیته  و  سنت  تقابل  سیاسی،  و  اجتماعی  های 

ها،  کنند، پیشاپیش در درون پر محی آیین ها در جامعه زندگی میاجتماعی؛ از آنجا که انسان

داللتهویت که  هستند  اجتماعی  قواعد  و  رسوم  را  ها،  رمزگان  این  دارند  نیرومندی  های 

چهره لباس،  نشانهطراحی  میپردازی،  عینیت  دیالوگ  غیرکالمی،  عمدتاًهای  این    دهند، 

 گیرد.گری توسط عقل سلیم صورت میفرایند داللت

اجتماعیهای  رمز کمتر  رمزها  این  سازندهفنی:  خالقیت  قدرت  به  بیشتر  و  فیلم  اند  ی 

از دارند.  شناختی  زیبایی  بیشتر خصلتی  رمزها  این  دارد.  می  بستگی  رمزها  این  توان  جمله 

 های بالغی و خطابی را نام برد.دوربین، نورپردازی، موسیقی و حتی خصلت

بخشند که  ای سازمان میایدئولوژیک: این روزها در روز اول و دوم را به گونه  هایرمز

آن درون  ایدئولوژیک از  رمزهای  کارکرد  آید.  وجود  به  منسجم  و  سازگار  معانی  ها 

و  طبیعی قواعد  اسطورهسازی  و  قراردادی  رمزهای  از  استسلطهسازی    Fisk, 2007)  گر 

 ( 130: 1386غبرایی، ترجمه 



   1400بهار  | 26شماره  |سال هشتم   |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |6

 

 

رود. دستیابی به جامعه سالم، آشکارا  شمار میه  های اصلی جامعه بخانواده، یکی از رکن 

مندی اعضاء آن از سالمت  سالم، مشروط به بهرهدر گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده  

ها در جوامع دهد که زوجروانی و داشتن روابط مطلوب با یکدیگر است. شواهد نشان می

با مشکالت    امروزی برای برقراری روابط صمیمی و درک احساسات از جانب همسران خود 

های عاطفی و هیجانی  کمبودهای موجود در کفایتمتعددی مواجه هستند. بدیهی است که  

آن زوج مشترک  زندگی  بر  دیگر،  متعدد  عوامل  کنار  در  خواهد  ها،  نامطلوب  اثراتی  ها 

گذاشت. در زمینه تعارض تعاریف و تعبیرهای متعددی ارائه شده است. به عقیده دیویس  

که رفتار یک شخص با توقعات شخص دیگر هماهنگ  کند  قتی بروز میتعارض در روابط و

تفاوت به  نسبت  از واکنش  تعارض زناشویی  زمانی  نباشد. وجود  ناشی است و  فردی  های 

می و  قوت  کالمی  رفتار  سوء  حسادت،  نفرت،  کینه،  خصومت،  خشم،  احساس  که  گیرد 

همچنین  تعارض (. 1386غبرایی، ترجمه  Fisk, 2007) ها حاکم شودفیزیکی بر روابط زوج

از دیدگاه سیستمی، تنازع پر سر تصاحب پایگاه و منابع قدرت است که در جهت حذف 

توان تعارض  (. همچنین می1375کند)براتی، امتیاز دیگری و افزایش امتیازات خود بروز می

قابل او  برد که طرف مرا به عنوان فرایندی در نظر گرفت که طی آن یکی از طرفین پی می

 (Greeff & Bruyne, 2000).     کندمی مسائل مورد عالقه او را سرکوب 

یار دیدگاه  دسته  1آن -از  هیجانی  مهارتهوش  از  تواناییای  و  استعدادها  های  ها، 

فقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضائات محیطی  وغیرشناختی را شامل است که توانایی م

 هوش هیجانی از عوامل مهم در تعیین موفقیت فرد در زندگی است  دهد. بنابراین، افزایش می

(Goleman, 2001  ،1380ترجمه پارسا.)   

های مشترکی که اتخاذ  گیریدرگیری و تعارض در روابط زن و شوهر به خاطر تصمیم

کنند امری طبیعی است. شدت تعارض می تواند، در دامنه ای از تفاوت آشکار در نظرات  می

تا اختالفات جدی در اهداف و ارزش ها و آرزوها قرار گیرد. عقیده بر این است که  ها  زوج

تعارض زناشویی از ناهماهنگی زن  ت نزدیک، امری اجتناب ناپذیر است.  تعارض در ارتباطا

 

1. Bar-On- R. 
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های  ها، طرحو شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آنها، خودمحوری، اختالف درخواسته

غیرمسئوالن رفتار  و  استرفتاری  ناشی  ازدواج  و  زناشویی  ارتباط  به  نسبت  )فرحبخش،  ه 

به وجود آمدن اختالف و تعارض بین زن و شوهر امری طبیعی است. به دلیل ماهیت    (.1383

ها  دهد و در نتیجه زوجآید که اختالف نظر روی میها گاهی اوقات پیش میتعامل زوج

کنند. بنابراین در ازدواج باید فرض  نسبت به همدیگر احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی می

را بر این گذاشت که بروز تعارض جزئی از رابطه زناشویی و زندگی مشترک است، بنابراین  

 & Ellis) خوشبخت شوندهای خود را حل کنند تا  زن و شوهر باید یاد بگیرند که تعارض

etal, 1996   1375یزدی، ترجمه صالحی فدردی و امین.)  

ها و عقاید  فردی به عنوان، نوعی تعامل که در آن اشخاص تمایالت، دیدگاهتعارض بین  

شود که بعضی محققان آن را رخدادی عادی در زندگی  کنند، تعریف میمتضادی را بیان می

ها برای مدیریت تعارض  تعارض همیشه منفی نیست، بلکه روشی که زوج.  دانندزناشویی می

می کار  به  بخود  است  ممکن  باشدبرند،  داشته  منفی  تأثیر  رابطه  می .ر  که  توانند زوجینی 

های مثبت و استفاده کمتر از تعامالت منفی  کارگیری روشتعارضات موجود در رابطه را با به

کنند که در آن فرصت بیشتری برای خودافشایی و توافق  ، فضایی ایجاد مینمایندمدیریت  

داشت خواهد  وجود  خانواده  مشکالت  مورد  و    هستند  معتقد و  در  درگیری  هنگام  که 

ها از  گیرد. تمامی این پاسختعارضات زناشویی چنین تعاملی بین اعضای خانواده شکل می

سوی فرزندان به تعارض بین والدینی تنها یک سازه شناختی یا هیجانی و یا رفتاری نیستند؛  

شوند  یکدیگر ترکیب میبنابراین به عنوان یک متغیر مکنون با    .بلکه ترکیبی از آنها هستند

های فرزندان به  واکنش   ،دهندتعارض بین والدینی را تشکیل می  های فرزندان ازو ارزیابی

- شوند که باعث اختالل در روابط والد تعارض بین والدینی عوامل میانجی مخربی تلقی می

 (. 1387)سودانی و شفیع آبادی،  گرددمیفرزندی 

دار، منجر به مشکالتی در سالمتی جسمی و  نشان داده است که روابط مشکل هاپژوهش 

می زناشوییروانی  تعارضات  سطح  زناشویی،  مشکالت  بین  عالوه  به  سازگاری    ،شود. 

ها عوامل خطرناکی برای  زناشویی و نشانه های افسردگی رابطه وجود دارد که هر یک از این 

کننده مهمی برای سالمتی  بینیابط زناشویی پیش لذا کیفیت رو  گردند.میبیماری محسوب  



   1400بهار  | 26شماره  |سال هشتم   |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |8

 

 

افزایش تعارض در ارتباط  .(Troxel, 2006) آیدبه حساب می تاسازگاری  با  های زوجی، 

می بیشتری حاصل  افزایش  نارضایتی  و  و    گرددمییابد  مقدمات طالق  مشکالت  همین  و 

اختالالت    نظیراین مشکالت پیامدهایی  . (Yong & Long, 1998) کنندرا فراهم میجدایی  

اضطرابی، افسردگی، ناسازگاری و پرخاشگری کودکان و نوجوانان، اختالالت خوردن و  

)سودانی و   های قلبی را در بردارندهای فیزیکی مثل ناراحتیمصرف شدید الکل و بیماری

ی تعارض)خشم،  اند که تأثیرات منفاز سوی دیگر محققان نشان داده.  (1387شغیع آبادی،  

است مرتبط  درگیری  و  خشونت  میزان  با  زوجین،  تعامالت  در  ترس(  و  ناراحتی   نفرت، 

(Bookwala, Sobin & Zdamiuk, 2005) .ی مخرب  ارتباطات  بین  این  منفی  تعامالت  ا 

 & Amato) گردندمیزوجین منجر به کاهش رضایت در رابطه و افزایش احتمال طالق  

Hohmann-Marriott, 2007.)   

دلیل مراجعه همسران برای درمان، اغلب تعارض است. ویژگی بارز چنین همسرانی آن  

کنند. وقتی  خوانی میدهد، آنها شروع به ذهن است که وقتی طرف مقابلشان رفتاری نشان می

ها میزانی از تعارض را  شود که زوجمی  مشخصهایی صحبت میکند،  درمانگر با چنین زوج

  شد الزم با  شایدگیرد. در این موقع  شان را میتعارض مقداری از انرژی رابطهکنند.  تجربه می

ها  زو وارسی  خوانیذهن به جای  ج  یکدیگر  با  بیرون  در  را   ,Peterson)  کنند، چیزهایی 

2000.)   
پژوهش  به  توجه  و جستبا  انجام شده  فیلموهای  که  پژوهشی  پژوهشگران،  نامه  جوی 

ایی و روانشناسانه نگاه کرده  از زاویه خانوادگی و امور مشاورهرا    « جدایی نادر از سیمین»

های در حال تولید و  تر به محتوای فیلمبنابراین توجه علمی و عمیقباشد، دیده نشده است.  

این  از طرفی، سازی در جامعه دارند، از اهمیت باالیی برخوردار است.  نقشی که در گفتمان

یک که  است  مهم  بسیار  نیز  حرفه  مقوله  و  ارتباط  علمی  اصحاب  و  هنرمندان  بین  ای 

برقرار شود تا هر دو گروه به نظری علمی و هنری    بایدپردازان حوزه خانواده و مشاوره  نظریه

های معانی رمزگذاری شده  الیهبی پیدا کند.  بنابراین،  های موجود بهبود نسآسیب  وبرسند  

های کالمی و  در طراحی لباس، نشانه  منطبق بر رمزگان اجتماعی براساس رمزهای موجود

و    موجودرمزهای  براساس  فنی  رمزگان  ها،  غیرکالمی و دیالوگ نورپردازی، موسیقی  در 
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های  مانگفت براساس    ایدئولوژیکرمزگان    ها و  نحوه تصویربرداری در زمان و مکان صحنه

گوهای بین فردی  دگی و الدهنده روابط خانوا ه شکلک فیلم  این  در  موجود در هر دهه و زمان  

   . بازشناسی شده استمی باشد، 

 چهارچوب نظری 

برخالف رویکردهای سنتی که پیام با متن فرهنگی را جدا از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی  

می نظریهتحلیل  رسانهکردند،  محصوالت  فرهنگی  مطالعات  بافت  پردازان  درون  در  را  ای 

می تحلیل  نظریهاجتماعی  این  فیلمها  کنند.  دیالکتیکی  رابطه  و  به  دیگر(  چیز  هر  یا  )متن 

کنند و متن ها نیز  دهند که ساختارها متن ها را تولید میساختارها توجه دارند. آنها نشان می

  د: توان نشان دادر بازتولید ساختارهای اجتماعی نقش دارند. این امر را به به صورت ذیل می

بر اساس این دیدگاه، فیلم بازتاب صرف ساختارهای  ساختارها:  –رخدادهای زبانی متن و فیلم

ها را برجسته یا اینکه  تواند تفاوتبلکه خود در بازتولید آن نقش دارد و می  ،اجتماعی نیست

شوند ها خلق میمکانیسمی برای خلق معناست. معناها در تفاوت  ،تفاوت  آنها را پنهان کند.

که هرگز ثابت نیست    گرددمیها خلق  بازی دال  نه در تشابهات. دریدا معتقد است که معنا از

هایی که برای توصیف  ای و ارجاعی است. در این بحث، پساساختارگرایان مقولهو ضمیمه

فرهنگ، هویت، زنان، طبقه، جامعه، نژاد، قومیت را دارای مفاهیم    -رود  نوع بشر به کار می

 (.1391)مرادی، زمانی و کاظمی، دانندثابت نمی

می برساخته  بازنمایی  از  بودگی  دیگر  و  مطالعات  تفاوت  پارادایم  در  امروزه  شود. 

ای  فرهنگی، بازنمایی از جایگاه کانونی برخوردار است. معنای عمومی بازنمایی بر مجموعه

فرایندها داللت می به  از  و  واقعی ترسیم شده  با عملی در جهان  ابژه  به وسیله آن  کند که 

دهد. در  ژه را انعکاس میبنابراین بازنمایی عملی نمادین است که جهان ا آید. بنمایش در می

مطالعات فرهنگی، بازنمایی به سادگی معنای انعکاس نمادین اشیا و اعمال در جهان واقعی  

نمی داللت  را  بیرونی  ابژه  و  نشانه  تطابق  بر  وجه  هیچ  به  که  معناست  از  برساختی  و  دهد 

نماینمی از  تأثیری  بلکه  واقعکند،  از  خلق  انه  را  بهنمایدمیگرایی  بازنمایی  بنابراین  مثابه  . 

افتراقی درپیامدی از وجود سیستمی از نشانه تفاوت    گرددمی  کهای  که معنا را از طریق 
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ای بودن و ناپایداری معناست و نه ارجاعی  کند. نتیجه این امر رابطهخود با دیگری خلق می

تی از فرهنگ است و حتی گاه این دو را معادل یکدیگر  و ثابت بودن آن. بازنمایی برساخ

می نظر  معنادار  در  ما  برای  را  چیزها  و  أعمال  بازنمایی  فرایندهای  که  دلیل  این  به  گیرند، 

نمیمی بازنمایی  که  آنجایی  از  بیکند.  میتواند  بازنمایی  هر  باشد،  اشکال  طرفانه  تواند 

بازنم مسئله  بنابراین  باشد،  داشته  نقد  متفاوتی  جداناپذیر  جزئی  فرهنگی،  مطالعات  در  ایی 

بندی آن است. قدرت اجازة مشاهدة برخی معلومات را  های صورتقدرت و پرسش از رویه

شفاف نیست و از طریق   یاکند. به اعتقاد هال معنا صریح  دهد و برخی دیگر را پنهان میمی

رار  قو لغزنده است و همیشه    ثبات ماند. معنا بیبازنمایی در گذر زمان یک دست باقی نمی

های  اندازد، همیشه برای هم طنین شدن با موقعیتمالقاتش با حقیقت مطلق را به تأخیر می

از گاهی به    کند، اغلب مورد مجادله بوده و هرگیرد و تغییر میجدید مورد مذاکره قرار می

 شوندک میشدت بر سر آن جنگ شده است. معانی به شدت در رابطه با قدرت ثبت و ح

   .(19: 1387)مهدی زاده، 

زبان به اَشکال مختلف و در سطوح مختلف حامل ایدئولوژی است. بنابراین ایدئولوژی  

ایدئولوژی از حد و   هم در درون ساختارها و هم در درون رخدادهای زبانی وجود دارد. 

از  های موقعیتی میمرزهای گفته بهتر است  تبیین چنین حالتی  برای  ـ  نظم گفتمانی  گذرد 

الی روابط و فرایندهای اجتماعی محصور  فوکو استفاده کرد ـ از طرفی دیگر، زبان در البه

زنند. برای مثال فوکو »ترد« یا  ند، گوناگونی زبان را رقم میمشده و این روابط به نحوی نظام

به خوبی میداندزبان میعمده  دهای  »کنارگذاری« را از کاربر ی حق  دانند که کس؛ »همه 

ندارد همه چیز را بگوید، از همه چیز در هر اوضاع و احوالی حرف بزند، خالصه هرکسی  

معموالً  (.  14:  1387ترجمه پرهام،    Foucault, 2008)تواند از هر موضوعی سخن بگوید«  نمی

ها« و »استفاده از چیزی به جای چیز دیگر  کارگیری نشانهبازنمایی را »معناسازی از طریق به

:  1385ترجمه محمدی    Milner & Browitt, 2006) کنندتعبیر می  ف انتقال معنا« با هد

اجتماعی(.  333 مهم  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  بازنمایی  سینما  با  نوین،  دنیای  در  سازی 

نمایش  اجرای  قالب  در  اجتماعی  زندگی  بر  و    گونه، عماًلالگوهای حاکم  برسازنده  نقش 

دارد عهده  بر  امروزی  اجتماعی  زندگی  در  را  هنجارها  این  )سلطانی   بازتولیدکننده 
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با توجه به نیازهای طبیعی، زیستی و روانی زنان و مردان، قوانین نوشته  (.  1385گردفرامرزی،  

نین  و نانوشتۀ زیادی در طول تـاریخ، دربارة ارتباط مردان و زنان شکل گرفته است. این قوا

ارتبـاطموجب ایجاد گرایش  فرانسیس بیکن زن را همچون طبیعت    شد.  هـای مختلفـی از 

شدنی است و مـرد ماننـد علـم است که باید بر آن طبیعت   دانست که مانند آن شناخته می

پیوندی مشروع بین عقل و طبیعت میدانسـت کـه نوع حاکمیت  نیز  تسلط یابد. وی ازدواج را  

 طور کل منتفی نیسـتکمیت زورمندانه نیست، اما نیاز به اعمال زور نیز بهدر آن، اگرچه حا

 (. 10۲:1390)عالسوند،

  برای  خارج  جهان  هایواقعیت  بازنمایی  از  است  عبارت  ها رسانه  بنیادین   و  اساسی  کارکرد

  از   ما  درک  و  گرددمی  ایجاد  هاوسیله رسانه  به  جهان  از  ما  شناخت  و  دانش  ،اغلب  .مخاطبان

روزنامه  واقعیت واسطه  گیرد.  می  شکل ...  و  سینمایی  هایفیلم  و  تبلیغات  تلویزیون،  ها،به 

مینظریه بیان  زمینه  این  در  فرهنگی  مطالعات  تولید  پردازان  را  ها  متن  ساختارها،  که  کنند 

بازتولید ساختارهای اجتماعی نقش    و   هاکنند و متن ها و رخدادهای زبانی در فیلممی در 

بلکه خود در بازتولید   ،ه این معنا که فیلم بازتاب صرف ساختارهای اجتماعی نیستدارند. ب

های مختلف اجتماعی را شکل دهد، برجسته کند یا آن را  تواند پدیده آن نقش دارد و می

بنابراین بازنمایی یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات    (.1396)فرقانی، شمسایی  نیا،   پنهان سازد

استرسانه رسانه  ای  طریق،  آن  از  واقعیتکه  و  حوادث  به  ها  و  نشان  را  اجتماعی  های 

ها ممکن است  دهند. تجلی بازنماییهای بیرونی ساخت و معنایی خاص میها و پدیده واقعیت

،  نظام آبادی  نحوی  جهرمی؛  )بصیریان شندبه صورت گفتاری، نوشتاری یا تصاویر متحرک با

1395.)   

معتقد است که    ینههای شاخص مطالعات فرهنگی در این زم از چهره  ( یکی1997) هال

می که  است  برساختی  عمل  یک  مثابه  بازنمایی  به  زبان  به  نگاه  خالل  از  را  آن  توان 

گیرد، و معانی به وسیله آن تولید و محوری که در چرخه فرهنگ و اجتماع شکل میرسانه

ایشان اصطالح  نمودشوند، بررسی  بازتولید می را برای توضیح این پدیده   « نظام بازنمایی». 

ها،  های موضوعدهد که؛ در مرحله اول نظامی مشتمل بر تمامی گونهتوضیح می  بدین صورت

، اشکال گوناگونی از مفاهیم  « بازنمایی ذهنی »  به نامای  افراد و حوادث که به واسطه مجموعه
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دسته سازماندهی،  مخاطب  ذهن  در  طبقهرا  و  میبندی  بهبندی  نظام کند.  چنین  واسطه 

شدهطبقه میبندی  پرواز ای  آسمان  در  هردو  آنکه  وجود  با  پرنده،  و  هواپیما  میان  توان 

کنند، تفاوت قائل شد. در مرحله بعد، یک گام باالتر این مفاهیم با یکدیگر به اشتراک  می

می ساخته  مشترکی  فرهنگی  مفاهیم  و  مفاهیگذاشته  وجود  بنابراین صرف  کافی  شوند.  م، 

نیست و ما نیاز به مبادله و بیان معانی داریم و این امر، ما را به نظام بازنمایی دیگری سوق  

هال معتقد است که معنا از طریق فرهنگ،    .گرددمینامیده    «نظام بازنمایی زبانی»دهد که  می

شود. به عقیده وی بازنمایی استفاده از زبان برای بیان چیزهای معناداری  توسط زبان ساخته می

به  سازد.  میی است که انسان با استفاده از آن معنا  ارما است و زبان ابزدرباره جهان پیرامون  

دیگر   برساختعبارت  نظریه  با  میهال  مطرح  را  بحث  این  خود  رسانهگرایانه  که  ها  کند 

بلکه آن را به رمز درآورده و این از طریق زبان به سایر افراد    ؛هندد واقعیت را بازتاب نمی

(. زبان در اینجا در مفهوم عام آن  1388،  زرگر  )گیویان و سروری شودجامعه انتقال داده می

عالئم   زبان  بصری،  تصاویر  گفتاری،  نوشتاری،  زبان  شامل  وسیعی  طیف  و  رفته  کار  به 

گیرد. بنابراین از آنجا که سینما با داشتن ابزار  را در بر میحرکتی، زبان مد، زبان لباس و غیره  

های  ها و واقعیتای خود در بازنمایی پدیده های رسانهزبان از طریق به خدمت گرفتن ویژگی

را نظریه بازنمایی قرار دادیم. تا به    پژوهش اجتماعی نقش موثری دارد، چارچوب نظری این  

نشانه بررسی  نشانهشناسانه کلماتوسیله  انواع  و  فیلم، تصاویر  در  این  ها  نقش  به کشف  ها 

رسانه در بازتولید ایدئولوژی وگفتمان های غالب،  بپردازیم. این امر کوششی برای کشف  

است که    پژوهشیشناسی نوین روش  . نشانهاستها  ها، باورها و عالیق محتوای رسانهارزش

های موجود در حوزه  معناشناسانه اطالعات و دادهای به تحلیل  ای بین رشتهبه صورت حوزه

شناختی  تحلیل نشانهپرداز در این زمینه هدف  پردازد. فیسک نظریهفیلم، نمایش و فرهنگ می

های  ها، برنامهداند که در ساختار فیلمای میهای معانی رمزگذاری شدهالیه  مشخص کردنرا  

ترجمه   Fisk, 2007) روندری به کار میتلویزیونی و به طور کلی تولیدات صوتی و تصوی

 (.1386غبرایی، 
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 پیشینه پژوهش 
بررسی بازنمایی نظام ارتباطی رسول خدا صلی اهلل علیه  »ای با عنوان  در مقاله  (1399) مهدیان

  نیتراز مهم  یک یاکرم  رسول    ت ی شخص بیان داشتند که    « و آله و سلم در فیلم محمد رسول اهلل 

برا دشمن  ن  ن یا  یبراو    است  بیتخر  یاهداف  ابزار  از  س   رومندی کار  و  کمک   نمای رسانه 

در منظر   را شانیا یچهرة واقع کنندیم یمتعهد سع یافعاالن رسانه گر،ید یاند. از سوگرفته

  دی ساختۀ مج  اهللرسول دمحم لمی ها، ف نمونه ن یتریاز جد یک ی. نمایند میترس  یمخاطب جهان

ارتباط   یدی مج نظام  مج  یاست.  رسول  ی دی که  بازنما اهللاز  است  یی)ص(  شباهت    ، کرده 

  سک، ی رمزگان جان ف  یشناسمقاله، با استفاده از روش نشانه  ن ی دارد. در ابه واقعیت    یادیز

ا  یفن   ،یرمزگان اجتماع   ط نظام ارتبا  ییبازنما  یشده و چگونگ  یبررس  لمی ف  کیدئولوژیو 

  ی نظام ارتباط انسان  لم،ی ف   ن ی. در اشودیم  ل ی رمزگان، تحل  ن یساس ا)ص( بر ا اهللرسول  یانسان

ارتباط  وسلموآلههی عل   اهللی)صل اهللرسول عرصۀ  سه  در  و   « یفردانی م»،  « یفرددرون»( 

است.   یواکاو  « یعموم» م»  شده  در  مرکز« سخت   ن ی ادی توکل  ارتباط    ن یتری،  مولفۀ 

،    « زن   میتکر  »،  « ا ی ح»به    شانیا  یفردانی م  در ارتباطات  لمی رسول است. ف رتحض  یفرددرون

با سّنت»و    « یریپذتیتعهد و مسئول»،  « ی تعاون و همکار  »،  «مودت و رحمت  »   یهامقابله 

حضور    زی ن  شانیا  یها در ارتباطات عموممؤلفه  ن یاز ا  یاشاره کرده است که برخ  « ی انحراف

به طور خاص، در حوزه    « افراد  یبرابر»و    « م یدر برابر ترور و تحر  متمقاو»دارند. دو عنصر  

 شده است.  یی بازنما شانیا یارتباطات عموم

فر فهیمی  و  اقدم  مقاله1399) ترابی  در  عنوان  (  با  برتر  »ای  بازنما  ی طلب یتحول    یی در 

زن چه ملت«، »حدس ب  کی»تولد    یهالمی ف  ی)مطالعه موردوودی در هال   د« ی و »سف  اه« ی روابط »س

م  ی برا  یکس نفرت  د« یآیشام  »هشت  که    ز« ی انگو  داشتند  تغ  یبرابیان    یروند  رات یی فهم 

نزد هال استفاده شد.    یسازیعی و طب  یسازشهی از مفهوم اسطوره نزد بارت و کل  ها،ییبازنما

متناسب با    ها،لمی ف   ن یدر ا  اهان یس  ییاست که اشکال بازنما  آناز    یپژوهش حاک   یهاافتهی

تار س  یاجتماع   ،یخی بافت  تول   یاس ی و  راستا  دی زمان  در    یدئولوژیا  حمرجّ  یمعان  ی آنها، 

تغ  دستخوش  ف  ر یی حاکم،  است.  کل  ی اول  لمی شده  برساخت  انق   ، یمنف   ی هاشهی با  به    ادیلزوم 



   1400بهار  | 26شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |14

 

 

و   دهی مرسوم را به چالش کش  ینظم نژاد ی دوم لم ی . ف دهدیجلوه م   یع ی را طب اهان ی کشاندن س

.  دهدیارائه م  اهی و گفتمان مبارز س   دی از گفتمان مسلط سف  را  یدیجد  یو تعامل  یتقابل  یالگو

ف نما  اهی س   تی شخص   ،یسوم  لمی در  س   یندگیبه  کش  اهانی از  در    ینژادپرست   خیتار  دةی زجر 

کنش  کا،یامر تبد  دِی سف   انه، یجوانتقام  یدر  را  ب  لیفرادست  از  و  فرودست  او  به  بودن  رتر 

 . کندیم ییزدااسطوره

شناختی ساختار  تحلیل و مقایسه نشانه»ای با عنوان  ( در مقاله1398) سعیدی و دهدست

در دو    «ایران با مطالعه موردی فیلم لیال و عصر یخبندان   90و    70خانواده در سینمای دهه  

سینمای    90)متعلق به دهه   یخبندانسینمای ایران( و فیلم عصر    70)متعلق به دهه   فیلم لیال 

ایران( و بررسی نقش سینما در ایجاد گفتمان پیرامون الگوهای موجود در ساختار خانواده  

ها مبتنی بر نظریه بازنمایی اجتماعی و روش  بررسی  .پرداخته شده استدر فاصله این دو دهه  

ها  لوژیک در فیلمفیسک براساس تحلیل سه سطحی رمزگان اجتماعی، فنی و ایدئو پژوهش 

ی  ید این مطلب بودکه سینمای ایران به طور آشکاری در سیر حرکتی که در طی دو دههؤم

داشته است در مسیر ترویج تغییر در ساختارهای خانواده    96به سال    70گذشته یعنی از سال  

 . به شکل شبه مدرن و شبه پسا مدرن حرکت کرده است

شناسانه اخالقیات در  تحلیل نشانه»در مقاله ای با عنوان  ( 1397) طهرانی و آذری کالنی 

فرهادی  اصغر  ساخته  سیمین  از  نادر  جدایی  انسانی  بررسی    بیان  « ارتباطات  که  در  داشتند 

با چارچوب روش نشانه  کیفی  مفاهیم و شاخصهرویکرد  از  و  انجام شده است  های  شناسی 

های اخالقی  به دلیل وجود شاخصه  ه گرفته است؛شناسی بهرتحلیلی مرسوم در مطالعات نشانه

پژوهش   .شناسانه قرار گرفته استها،کل فیلم مورد ارزیابی و تحلیل نشانهدر تمامی سکانس 

می نتیجه  این  به  پایان  در  و حاضر  رمزگان  بیان  در  سیمین  از  نادر  جدایی  فیلم  که،  رسد 

های اخالقی  است و توان انتقال پیامهای اخالقی اثر بخش در ارتباطات انسانی، موفق  نشانه

معناگرا را برای مخاطب خود دارد و توانسته است لحظاتی مخاطبان خود را به اندیشیدن و  

 د.تامل وادار کن 

های  آسیب شناسی سبک زندگی در برنامه»در مقاله ای با عنوان ( 139۲) امینی ؛ فروزان

ایران در  آن  ارتقای  راهکارهای  و  با    « تلویزیون  و  محتوا  تحلیل  نوع  از  کیفی،  مطالعه  این 
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از صاحب  40مشارکت   و جامعهنفر  ارتباطات  علوم  نمونهنظران  با روش  گیری  شناسی که 

های تلویزیونی در طول روز، تخصص و  هدفمند و با تنوع سن، مدت زمان تماشای برنامه

با مصاحبه انتخاب شدند و  اطالعات گردید. آوری  ای عمیق و بدون ساختار جمع جنسیت 

ضمن بیان اصول و مفاهیم سبک زندگی ایرانی اسالمی و ارتباط تنگاتنگ آن    پژوهش این  

برنامه نظرات صاحببا موضوع  بر  تأکید  با  تلویزیونی  به  های  تلویزیون،  بینندگان  و  نظران 

های وارده از تلویزیون بر سبک زندگی در ایران امروز پرداخته شده است. در  معرفی آسیب

پایان به ارائه راهکارهای گوناگون برای ارتقای سطح زندگی در ایران امروز از طریق رسانه 

 .جانبه سبک زندگی اسالمی اقدام شده استملی و توسعه همه

  یی گراواقع  ینمای کشف س  زی آنال»ای با عنوان  ( در مقاله۲018) حسین زاده، فیاض و نادری

،  رانیدر ا  تهیهمزمان با ظهور مدرنبیان داشتند که    « یاصغر فرهاد  ی: پرونده کارهارانیا  یانسان

همراه بود. آثار اصغر    رانیدر ا   نمایاز س  یدیموج جد  یری گبا شکل  سم ی بر اومان  ی مبتن   سمی رئال

معتبر    یهامباهات جشنواره  هیکه ما  رانیروشنفکر در ا  ینمایبه عنوان نسل سوم س  یفرهاد

  یو منها  ییگرا، اخالقییفردگرا  ش ی گرا  یبه عنوان نقطه اصل  یمحورنسانااست    یجهان 

  در  که   است  جامعهمتناقض طبقه متوسط    ات ی از مشکالت و اخالق   زی آماغراق  یشیخدا، نما

 . قرار دارد تهمدرنی  به سنت از انتقال قلب

در    کیدئولوژی، شکاف ایی جدا»ای با عنوان  ( در مقاله۲015) زهیبی، قادری و راسخ

 یندگیتواند نمایرسانه مبیان داشتند که    « یدئولوژی: رسانه، گفتمان و ارانیجامعه و فرهنگ ا

  یتواند ساختارهایم  یگفتمان  ن ی چن  لی مسلط در جامعه باشد. تحل   یهایدئولوژیاز ا  یخوب

 ی دئولوژیبراساس طرح ا  لم ی گفتمان ف   یافراد جامعه را روشن کند. بررس  یو اجتماع   یذهن

جامعه، شناخت و گفتمان، به   یبنداز مثلث  نانی دارد با اطم  یاست که سع   کیون د  یگفتمان

  ک یدئولوژیساده ا  یرفتارها  لی و تحل  هیبه تجز  شتری ب  سندگانی. نوگردد  کینزد  یدئولوژیا

آنها    ی اجتماع  یهاتی دارد و بر فعال  نهادر شناخت آ  شهیمند هستند که رروزمره افراد عالقه

  ی هایدئولوژیا  ی در بررس  یمناطق خاص، سع   ن ی از ا  یبرداربا نقشه  سندگانیمسلط است. نو

 در سطح معنا، اشکال و کنش و کنش متقابل دارند. لمی ف
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  لم ی شناسانه به گفتگو ف جامعه  ینگاه  »ای با عنوان ( در مقاله۲013) امیری و بلخاری قهی

  شینما کیتواند یم یینمای اثر س  ک یدر  الوگ یبر د یمبتن  کردیروبیان داشتند که  «ییجدا

رسد  یکه به نظر م  یرغم استفاده از کلمات ی، عل یینمای س   جادیا  یبرا  انی ب  .باشد  دیمختصر جد

ب  ،دارند یداری شن م  یینایعالئم  به  یرا  نگرشیبصر  یشناسجامعه  کیتوان  نشان    ی ،  که 

اعتقادات    .است  یو فلسف   یها و مذهبها، کالسارتباطات، گروهمخاطبان نوع    .دهد، رساندیم

خاص  کی جنبه  و  جامعه  رو  ومطالعه    لمی ف   یشناسجامعه  یهاسپس  تمرکز    یبر  گفتگو 

صورت    نیو در آخر ما دروغ را به ا  گردندمی  یبندها در ده بخش طبقهجنبه  ن ی . اشودمی

 یک مشکل اصلی فیلم است.  .میدهیارائه م

  «: قرائت ساختارشکنانه جدایی  -نی می نادر و س  »ای با عنوان  در مقاله  (۲01۲) مطلق و همتیا

نگرانن یاختالف زوج داشتندکه  بیان گفتگوها    .چندگانه است  یرها ی داستان تفس  یاصل  ی، 

شخص تفس تیتوسط  چند  داستان  طول  در  ودار  ری ها  واژگونآن  شهیر  د  در    ی کدها  یها 

جامعه    کیبه    ی رانیا  یجامعه سنت  کیاز    .گذار باشدجهیتواند نت یاست که خود م  یاجتماع 

  کی  ییجدا  -   نیمی نادر و س  ل ی و تحل  هیتجز  ی راب ساختارشکنانه  کردیرو  کیمدرن اعمال  

 . ستی شده ن  لی تحم یعمل انتقاد 
 

 روش پژوهش 

متحرک،   تصاویر  با  که  آنجا  از  پژوهش  این  رسانهدر  متن  عنوان  به  کالم  و  ای  موسیقی 

نشانه  رویکرد  با  کیفی  روش  از  داریم،  نشانهسروکار  بررسی  برای  تصویری  شناسی  های 

شناسی در واقع نوعی قرائت و  کنیم.  نشانههای منتخب سینمایی استفاده میموجود در فیلم 

با این تفاوت که   ؛پذیردشناس است که از سوی مخاطب نیز انجام میخوانش از سوی نشانه

به این معنا که مینشانه انتقادی و علمی دارد.  خواهد بداند در پس نحوه  شناس رویکردی 

ایدئولوژیبازنمایی نشانه نهفته استها، چه  زیرا هر تصویری در فیلم سینمایی یک    ،هایی 

پس آن را    نشانه است که از سطح تا عمق دارای محتوا است و معانی و ایدئولوژی نهان در

جان فیسک در کتاب درآمدی      (.1387)مهدی زاده،   کند در قالب آشکار تا ضمنی منتقل می

ارتباط  مطالعات  مطالعات  یبر  از  برخاسته  که  را  ارتباطی  مطالعات  در  معناکاوانه  رویکرد   ،
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ورزی،  کند و با این اندیشهشناختی است، معرفی و تشریح میفرهنگی و مبتنی بر روش نشانه

پاردایم غالب در مطالعات ارتباطی که همانا رویکرد انتقالی و مبتنی بر مطالعات تجربی    از

جامعه رواندر  و  است،  شناسی  کارکردگرایی  نظریه  و  میشناسی  روش  .  کنداستفاده  در 

نشانهنشانه مثابه  به  فیلم  عناصر  نظر گرفته  شناسی کلمات، موسیقی، تصاویر و دیگر  ای در 

. برای اینکه چیزی معنادار شود، باید آن را  گردندمیطریق آنها معانی خلق  شوند که از  می

ترین روش در تولید پیام  رمزگذاری کرد. رمزگذاری همان ایجاد داللت معناست که اصلی

رمزگذاری و  ارجاعات  نظام  شناخت  ترتیب  این  به  میاست.  را  امکان  این  با  ها  که  دهد 

ها را متمایز  ها پرداخته و از این طریق بتوانیم نشانهرمزگشایی متن به کشف ارجاعات رمز

 (. 1386غبرایی، ترجمه  Fisk, 2007) کنیم

 :کندجان فیسک در تبیین این روش سطوح اجتماعی رمزگان را در سه سطح تقسیم می

ای که قرار است از تلویزیون یا  به این معنا که واقعه  واقعیت یا رمزهای اجتماعی: •

پیشاپیش با رمزهای اجتماعی رمزگذاری شده است. مثل طراحی  سینما پخش شود  

 . هاهای غیرکالمی و دیالوگپردازی، نشانهلباس، انتخاب بازیگران، چهره

دستگاه • کمک  با  اجتماعی  رمزهای  فنی:  رمزهای  یا  الکترونیکی  بازنمایی  های 

بازنمایی می فنی   نحرمزگذاری  از  عبارت است  فنی  از رمزهای  برخی  وه  شوند. 

 ها. برداری، نورپردازی، موسیقی، صداگذاری و زمان و مکان صحنهفیلم

به یک   • مزبور را  ایدئولوژی عناصر  ایدئولوژیک: رمزهای  یا رمزهای  ایدئولوژی 

می اجتماعی  مقبولیت  و  گفتمانانسجام  و  رساند.  سنت  تقابل  و  اجتماعی  های 

 است.  مدرنیته از جمله رمزگان ایدئولوژیک 

برای   منظور  این  کردنبه  که    مشخص  فیلم  در  شده  رمزگذاری  معانی  های  الیه 

، منطبق بر رمزگان اجتماعی، فنی  استدهنده روابط خانوادگی و الگوهای بین فردی  شکل

شد   انجام  ترتیب  این  به  زیر  مراحل  ایدئولوژیک  و و  ویژگی  توصیف  اول  سطح  در  که 

براساس رمزهای  لفهؤم به صورت توصیفی  فیلم  اجتماعی موجود در دو  های خانوادگی و 

نشانه لباس،  ها صورت گرفت. در  های کالمی و غیرکالمی و دیالوگموجود در طراحی 
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  های مختلف و رمزهای های بازنمایانه مسائل خانوادگی که از طریق نشانهسطح دوم داللت

صحنه مکان  و  زمان  در  تصویربرداری  نحوه  و  موسیقی  نورپردازی،  در  که  وجود  فنی  ها 

داشت، شناسایی شدند. در نهایت در سطح سوم که رمزگان ایدئولوژیک مدنظر است، نشان  

های موجود در هر دهه و زمان، چگونه رمزگان اجتماعی  داده شد که ایدئولوژی و گفتمان

 و فنی را شکل داده است. 

 هایافته
 تحلیل فیلم جدایی نادر از سیمین/ نویسنده و کارگردان: اصغر فرهادی

 خالصه داستان

)سارینا   همراه همسرش نادر)پیمان معادی( و دخترش ترمه  خواهد به)لیال حاتمی( می سیمین 

برود و   ایران  از  فراهم کرده   تمامفرهادی(  این کار را  نمی  است،  مقدمات  نادر  خواهد اما 

شود سیمین  بَرَد تنها رها کند. این اختالفات باعث میپدرش را که از بیماری آلزایمر رنج می

از دادگاه درخواست طالق کند، اما دادگاه درخواستش را در مورد حضانت فرزندش رد  

بماند به   پدرش نادر  نزدگیرد  گردد. ترمه تصمیم میمیبه خانه پدرش بر  به اجبارکند و  می

تواند از عهده مراقبت از پدرش بربیاید؛  ها برگردد. نادر نمیمادرش سیمین پیش آن  آنکهامید  

  کند. این زن جوانِ)ساره بیات( استخدام می پس برای این کار یک مستخدم به نام راضیه

است. یک روز نادر    )شهاب حسینی( قبول کرده کار را بدون اطالع همسرش حجت،  باردار

از روی    ،  گردد و پدرش را در حالی که دستش با روسری به تخت بسته شدهخانه برمی  به

دعوای شدیدی  ،گرددبیند. وقتی راضیه به خانه برمیمی شده تخت به زمین افتاده و تنها رها

نه  دهدرخ می آن  تراژیک  رو میکه عواقب  و  زیر  را  نادر  زندگی  بلکه تصویر  تنها  کند، 

ش به بیمارستان منتقل  ادلیل مرگ جنین سازد. راضیه بهستخوش تغییر میدخترش از او را د

میمی نادر  توسط  داده شدن  هل  را  جنین  مرگ  دلیل  و همسرش  او  نادر  شود.  از  و  دانند 

         .                                                                  . ..کنند وشکایت می

 تحلیل رمزگان 

 رمزهای اجتماعی    -1
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ها در زندگی واقعی همواره  منظور فیسک از رمزهای اجتماعی این است که حضور انسان

حضوری رمزگذاری شده است؛ به عبارت دیگر ادراک ما از اشخاص گوناگون براساس  

آن میظاهر  شکل  فرهنگی  هر  در  متعارف  رمزهای  طبق  ترجمه   Fisk, 2007) گیردها، 

معنا است که رمزهای اجتماعی در فیلم(.  1386غبرایی،   این  به  امر  به وسیله  این  ها را تنها 

بازنمایی شده واقعیتشناسایی و درک رمزهای موجود در فرهنگ های آن اجتماع ها که 

 توان فهم کرد.است، می

گرایی فیلم  پردازی در جهت واقعرمزهای اجتماعی همچون لباس، گفتار، رفتار و چهره

های مناسب با طبقه اجتماعی مردان و  کارگیری لباسشده است. در این زمینه بهبهره گرفته  

ها اینگونه استفاده شده است که زوجین یعنی نادر و سیمین  زنان به منظور نشان دادن واقعیت

از چادر استفاده    نیز  اما خانواده نادر  سنتی هستند و خانواده لیال   ،هر دو لباس مد روز دارند

بانوان در فیلم اغلب    البسه بازیگران و مخصوصاً  .  اد سنتی بودن قلمداد شده استکرده که نم

لباس   چادر به طوو  پوشیده استر ها  با گذشته ،کامل  افرادی مدرن  این زوج  ای  گویی که 

 نیز صرف سنت در فیلم گرفته شده است.          مذهبی هستند و مذهب را

گرایی فیلم به این شکل نشان داده  واقعهمچنین کاربرد رمزهای گفتاری نیز در جهت  

یکسان و از لحاظ فرهنگی   نوع شیوه رفتار بین فردی سیمین و همسرش کاماًلشده است که 

نزدیک و در سطح مقبول اجتماعی قرار داشته و همچنین دامنه لغات و نوع لغات انتخابی  

ن و دیگران هر مقدار  اما در فیلم گفتار هرکسی اعم از خانواده زوجی  نزدیک است.  کاماًل

 تر است.                                                                                               گرفته شده و دامنه لغاتش سطح پایین درنظرتر ابتدایی ،تر باشدتر و سنتیکه مذهبی

 رمزگان فنی     -2

یا سینما پخش شود، برای آنکه به صورت واقعیت در  ای که قرار است از  واقعه تلویزیون 

پس از آن برای آنکه از طریق   شود وآید، از قبل به وسیله رمزگان اجتماعی رمزگذاری می

پرده سینما قابلیت پخش پیدا کند، از رمزهای فنی مثل دوربین، نورپردازی، موسیقی، وسایل  

 شود.  ازیگران، بهره گرفته میصحه و زمان و مکان رویدادها و انتخاب ب

 نقش دوربین -الف
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های دوربین القائات گوناگونی را  انتخاب عمق، نزدیکی و دوری دوربین و نحوه قاب بندی 

های  دوربین همچنان نما،  رابطه بین زوجین در  رغم دوری و سردی  در فیلم علی  .به دنبال دارد

نزدیک داده و   تبسته و در عمق  نوعی  بین فردی  أبه  بر روابط  فیلمکید  نوع  با  این  برداری 

شود که عامل تعارض بین او و سیمین  پیرنگی بیشتر در مورد روابط نادر با پدرش دیده می

که به آلزایمر نیز   أاما آنچه مهم است وابستگی اخالقی و عاطفی نادر به خانواده مبد  ،است

تماماً  ؛است  مبتال  از جنس مهاجرت شده و  تعارض فرهنگی  پدر   موجب  نماهای مشترک 

 فرزندی در خدمت بیان این معنا است.  

نزاع بین  بین دو خانواده وجود دارددر  با دوربین روی دست  صحنه  تماماً  ،هایی که  ها 

تا اضطراب و تشویش روانی   القا شود  گرفته شده  ،  ارضات زوجین تعکه حاصل از  بیان و 

   هایشان است.مابین خانوادهفی

 موسیقی متن و صدا  -ب

های حسی و عاطفی نسبت به فضا و مکان و  موسیقی در هر فیلمی به دلیل برانگیختن واکنش 

ثیر بسزایی در ایجاد احساس مثبت یا منفی در برابر معنای القا کننده فیلم دارد.  أ قهرمان فیلم، ت

های مضطرب نوعی احساس امنیت و  فیلم حتی در لحظهدر ،  چنانچه موسیقی در حال پخش 

بارآورده   به  به  زبان    یاو  است  همدلی  نوعی  به  هستند  دور  یکدیگر  از  زوجین  که  زمانی 

اما باید توجه داشت در طول فیلم سکوت و یک نوع  ؛  موسیقی از این دوری غمگین است

و از این دید وارد موضوع    ای پست مدرن داردهای فیلم است که ریشه صدایی در بزنگاه  خل 

 شده که به بیننده اجازه قضاوت نداده و بیننده ناظر باشد. 

 تدوین-پ

  طی   و  شودمی  انجام  فیلم  پس از تولید    که  است  تدوین آن  ،سازیفیلم  آخر  مراحل  از  یکی

  به  رسیدن  برای  سکانس   به  هاآن  تبدیل  و خام  فیلم  در  موجود  پیوندنماهای  و  انتخاب  از  آن

 عهده  به   واقعیت  در  را  ذهن  نقش   همان  « تدوین »  فیلم   دنیای  در.  شودمی  گرفته   بهره  نهایی  فیلم

 دیدن  به  نیازی  اما  است  آشکار  آنچه  و  کندمی  آشکار  است،  پنهان  آنچه  که  معنی  بدین .  دارد

  و  نماها   گزینش  شامل  مرحله  این.  دیدن  برای  تصویر  بهترین  انتخابِ   یعنی   ؛پنهان  نیست،  آن
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  تمام  کردن  مخلوط  هم،   سر  پشت  ها سکانس   و  هاصحنه  نماها،  کردن  ردیف  ها،آن  اندازه

  با نهایی صدای کردن گاههم  و آمیختن  درهم نهایت  در و هاآن بلندی میزان تعیین  و صداها

  سازی فیلم  اصول  و  قوانین   شده،   دکوپاژ  نامهفیلم  از  استفاده  وسیله   به  کارها  این .  است  تصویر

  هم  ادیت   و  مونتاژ  مرحله،  این  به  اگرچه.  شودمی  انجام  گرتدوین   خالقیت  و  هنری   ذوق  و

  استفاده  معنی  به  بیشتر  ادیت  و  مونتاژ  و  است  مرحله  این   هنری  وجه  تدوین   اما  شود،می  گفته

 است.                                                                                         ابزار از

به شکل مرتبی پشت سرهم آمده است و   های پدر و فرزندی کاماًلدر این فیلم صحنه

اما در عین حال یک نوع حسی را نیز به همراه دارد که گویی سرپرستی    ،کندمی   القا  آرامش 

                                                              پدر سالخورده موجبات جدایی نادر از سیمین را فراهم آورده است.                                                                   فرزند از

 ها  زمان و مکان صحنه -ت

انتخاب زمان فیلم میهای  ها و مکانکارکرد اصلی  به  رویدادها در  معنای خاصی را  تواند 

مخاطب القا کند. به این معنا که بافت موقعیتی و زمانی فیلم در خلق معنای آن تأثیر بسیاری  

کند. چنانچه در فیلم   و رمز زمانی و مکانی به خلق معنای فیلم کمک زیادی می  است  داشته

در واقع مکان زندگی زوجین و خانواده    ها بین سنت و مدرنیته در نوسان است اساساً صحنه

آنان طوری طراحی شده است که نه یادآور معماری و حس سنتی و خانوادگی است و نه  

اتاق    ، گری قرآن در فیلم استاما باز آگاهانه وقتی صحبت از میانجی  ؛مد روز است  کاماًل

نشستند  منزل کاماًل بر روی زمین  افراد  و  فیلم  .سنتی طراحی  دین و مدرنیته در    سازگویی 

                                                                                                                                                    داند.                                                                                                                        قابل پیوند نمی خانواده اصاًل

 رمزگان ایدئولوژک   -3

ترین کاربرد این سطح از رمزگذاری در منسجم کردن رمزگان اجتماعی و فنی دو سطح  مهم

  « واقعیت »ای است که مورد مقبولیت اجتماعی مخاطبین قرار گرفته و معنا در قالب  قبل به گونه

فیلم   در  شود.  مرکزی    جداییمنتقل  هسته  و  اصلی  مفهوم  حول  را  ایدئولوژیک  رمزهای 

 ها بررسی کردیم.  ای آنداستان فیلم و مفاهیم فرعی و حاشیه

 مرکزی فیلم  مفهوم اصلی و هسته-الف
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مفهوم اصلی فیلم یک دوگانه است از انسان امروزی که گویی در بافت اجتماعی سرزمینش  

باید نسبت به فرهنگ و گذشته خودش وابستگی و اعتقاد دارد و نه آنکه نسبت    نه آن قدر که 

به جهان مدرن و لوازم زندگی مدرن که حتی امروزه به سمت پسامدرن حرکت کرده است  

ها  رو هستیم که آماج اطالعات و فرهنگبهدرواقع با انسانی رو  .اطالع و علم الزم را دارد

یابی  در نوع هویت  ،اندای مادی و معنویش التقاط پیدا کردهقرار گرفته است و چون نیازه

 سرگردانی عمیقی شده است.  دچار

 مفاهیم فرعی -ب

 . تعارضات زناشویی استخراج شده2 جدول

 انواع تعارضات استخراجی
 

 توضیحات 

 تعارض احساسی

سیمین تمامی احساسات همسرش را تمایل دارد به لحاظ حجمی  

داشته باشد و این احساسات عمیق و همراه  و جهتی به سمت خود 

 با اولویت نسبت به خودش باشد و نه خانواده همسرش.

 تعارض ارزشی 

نگهداری از پدر در زمان پیری و فراموشی برای نادر ارزش است  

حال آنکه سیمین این ارزش را محدود به شرایط و زمان فردی  

داند. برای هر انسانی می  

 تعارض فرهنگی 

 خانواده نادر  فرهنگ کامالً بر اساس دو مورد است: در 

 های ایرانی دین و مذهب؛ سنت

 در خانواده سیمین ارزش فرهنگ دو ریشه دیگر دارد:

 فرهنگ مدرن غربی و مهاجرتی؛ فرهنگ شبه مدرن داخلی 

 تعارض با خانواده مبدأ 

در خانواده نادر حمایت دائمی و کامل حتی بعد از ازدواج از  

مبدأ یک کار کامالً ارزشی است، ولی در خانواده سیمین   خانواده 

 تا زمانی است که رفاه شخصی آسیبی نبیند.

سیمین احساسات  ) نشان می دهد، تعارضات زناشویی اعم از احساسی  ۲جدول شماره  

است و نه خانواده    و این احساسات عمیق اولویت نسبت به خودش داشته  حجمی و جهتی  

در    ست  ا  موشیپیر که دارای بیماری فرا  نگهداری از پدرنادر در    )ارزش همسرش(؛ ارزشی

میی  حال انسانی  هر  برای  فردی  زمان  و  شرایط  به  محدود  را  ارزش  این  سیمین  داند(؛ که 

نادر   فرهنگی خانواده  مذهب )فرهنگ  و  دین  ایرانیسنت  و  براساس  فرهنگ  های  ست، 
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است(؛    فرهنگ شبه مدرن داخلی   و  مهاجرتی رهنگ مدرن غربی و  براساس فخانواده سیمین  

خانواده  در  حمایت دائمی و کامل حتی بعد از ازدواج از خانواده مبدا  و با خانواده مبداء )

             بی نبیند(. ولی در خانواده سیمین تا زمانی است که رفاه شخصی آسی یک ارزش استنادر 

 گیریبحث و نتیجه 

گفتمان نظریات  طبق  یا    سازی  بر  فرهنگی  تسلط  به  گفتمان  یک  شدن  تبدیل  چگونگی 

باید صورت گیرد که برای    هژمونی فرهنگی از طریق تبدیل آن گفتمان به تصور اجتماعی

سازی در پدیده مورد اقدام به اسطوره  « رانیحاشیه»و    « برجسته سازی»این منظور از دو ابزار  

مثل سینما به عنوان یکی از ابزارهای تحقق بخشی  در این زمینه رسانه عمومی  نظر می شود. 

دادن  سیاست قرار  دسترس  در  شرط  دو  هر  داشتن  دلیل  به  جامعه  سطح  در  فرهنگی  های 

سازی و  ها زمینه گفتمانکردارهای زبانی و غیرزبانی در سطح جامعه و اعتبار بخشیدن به آن

 تبدیل آن به هژمونی فرهنگی را بر عهده دارد. 

ها  گفتمان  «حاشیه رانی » و    «برجسته سازی»ترین بازوی  انی و غیرزبانی مهمکردارهای زب

کاالهای ،  محمل عمده آن  و  بسیار اثرگذار است  . در این میان نقش کردارهای زبانیاست

های این پژوهش  . با این حال بر اساس یافتهگرددمحسوب میفرهنگی مثل سینما و تلویزیون  

می نظر  کردابه  عمده  بخش  ایران  رسد  جامعه  در  فرهنگی  گفتمان  زبانی  درنتیجه  رهای 

های رسمی فرهنگی کشور یعنی  کردارهای زبانی تولید شده در دستگاهاست که  شرایطی  

گفتمانی    است.های رقیب  خوانی نداشته و در حال بازتولید گفتمانسینما با گفتمان رسمی هم

گفتمان غیر    ؛عتبار پیدا کردن استکه در دسترس عموم قرار گرفته و به تبع آن، در حال ا 

رسمی فرهنگی کشور خواهد بود. در این شرایط نقش کردارهای غیرزبانی از قبیل توقیف،  

یابد و به نوعی سانسور، زندانی کردن و برخورد فیزیکی در حفظ گفتمان رسمی افزایش می

می پدیدار  گفتمان  غیرزبانی  و  زبانی  کردارهای  بین  که  ناهمخوانی  رابطه  شود  آن  پیامد 

گفتمان با  حاکم  گفتمان  قویخصمانه  و  برجسته  رقیب،  گفتمانهای  کردن  رقیب  تر  های 

   نیست. های فرهنگی کشور خواهد شد که هدف سیاست
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ابزاری   و کارگردان، سینما  نویسنده  مقام  با آن تحلیلابرای فرهادی، در  ها و  ست که 

نماید. داشته و نظراتش را به دیگران منتقل می  های روانشناسی خود را از جامعه بیاندیدگاه

کند که او در زندگی عادی نیز ست که این شائبه را ایجاد میا این ابزار چنان برای او جدی 

دنبال  همه سینما  قالب  در  را  بهکندمیچیز  او  شخصیت  .  بر  چنان  کارگردان،  عنوان 

نماید. خوبی اداره میراحتی و بههها را بکاراکترهای خود مسلط است که روابط بین هنرپیشه

کرده  ها را به هم نزدیک  اندازد و گاهی آنوی با تسلط گاهی کاراکترها را به جان هم می

ای که مخاطب مجبور نباشد به  گونهنماید. بهمهارت عمل می  در انتخاب نام نیز فرهادی با  و

  «درباره الی»ها )ام آن بگردد. این نامای پنهانی، بین فیلم و نها فکر کرده و به دنبال رابطهآن

ها  افتند، چون به شکلی انکارناپذیر، تمام مفهوم فیلمخوبی جا می( به« جدایی نادر از سیمین »یا  

         .                                                                              استرا درون خود داشته و بار معنایی خاص خود را دار

شوهری است که دختری نوجوان دارند و   و قضاوت از وضعیت روانی زنفیلم برشی بی

ست که ناگهان  ای واهی درگیر جداییاند. خانواده به بهانهتفاوتی رسیدهنوعی پوچی و بیبه

ای که  های کلیشهفیلم  دهد؛ اما برعکِسخود قرار می  تأثیرچیز را تحت    ماجرایی بیرونی همه 

، در این فیلم  کندمیها را ترمیم  ود بحران خارجی باعث نزدیکی زوجین شده و پیوند آن وج

دهد.  ازپیش نمایش میها را بیش بحران، دوری عاطفی زوج جوان را قطعی کرده و فاصله آن

اش با سیمین و  ای برای پنهان کردن فاصله عاطفیبرای نادر، آلزایمر داشتن پدرش تنها بهانه

اند ها قبل دچار طالق عاطفی شده. نادر و سیمین از مدتبوده است  بر آن  شتن سرپوش گذا

جدایی نادر از  ». در کالم نیز  استکنند و تنها نقطه پیوندشان ترمه  و از هم جدا زندگی می

روحی  «سیمین  باشد، جدایی  دربرداشته  را  زوجین  قانونی  جدایی  آنکه  از  و    ، بیش  روانی 

در این فیلم موضوع اساساً جدایی و  توان گفت:  و به عبارتی میعاطفی ایشان مدنظر است.  

   .ستاطالق عاطفی 

های در حال تولید و نقشی  تر به محتوای فیلمشود توجه علمی و عمیقبنابراین پیشنهاد می

ه محتوایی و چه نوع چ به  سازی در جامعه دارند، از طریق توجه به این نکته که  که در گفتمان

دهند؛ از اهمیت باالیی برخوردار است. درنتیجه  ای پروانه ساخت و پروانه نمایش میعقیده
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کند  چون ساختار اجرایی سینمای ما با درصد باالیی دولتی است، این موضوع مهم جلوه می

 شود.  که بیت المال صرف ساختن چه آثاری و به چه بهایی می
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