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مقدمه

به گمان کریل فلین 7هی تردیيي نیست که فیلمهـاي مسـتني ،درواقـع نمـایش 2و بـه
طرق مختلف ،بیشتر از سایر اشکال سینمایي ،نشاندهنيه ماهیت سـاخته شـيه طبیعـت
جهان اطرا

ما هستني (برزي ،2771 ،3ص  .)722ازاین رو،ثبـت واقعـي رویـيادها ،از

طریق «فیلم مستني ،»1گونه بیاني مناسبي است که مـيتوانـي بـا شـکل کنتـرل شـيهاي،
پیاميهاي فرهنگي سیاسي و یا مذهبي به همراه داشته باشي .بيیهي است که نسل امـروز
و نسلهاي آینيه ،دیيگاهي متفاوت نسـبت بـه ایـن پيیـيههـاي اجتمـاعي ثبـت شـيه
خواهني داشت و این امر در صورت نبود تحلیلي علمي از اسناد چنيرسانهاي ،9ميتواني
آنان را به ورطهاي از تحریف بیفکني .
آغاز و گسترش مستني جنگي در ایران را ميتوان همزمان با شـروع جنـگ تحمیلـي
دانست در طول این ميت مستني جنگي با وجود برخوردار نبودن از پیشینه قبلـي ،بـه
تجــارب و پیشــرفتهــاي ارزشــمنيي دســت یافتــه اســت .در ایــن میــان ،مجموعــه
«روایتفتح» به رغم امکانات محيود ،درصي باالیي از تولیيات را به خود اختصاص داده
است چنانکه نقطه عطفي در سینماي مستني جنگـي ایـران بـه شـمار مـيرود .پخـش
تلویزیوني این مجموعه از سال  13آغاز شـي و  27فـروردین  12بـا شـهادت راوي آن
نیمهتمام ماني( .)7اگرچه جنگ و مقاومت ،پيیيهاي تازه و خوشایني محسوب نميشـود،
نکته با اهمیت ،شیوه ثبت مستقیم جنگ و رویيادهاي مرتبط با آن( ،)2در ایـن مجموعـه
تلویزیوني است که با استقبال فراواني مواجهه شي و قسمتهـاي مختلـف آن ،بارهـا از
رسانه ملي به پخش رسیي .بیان متفاوت این مجموعه نسبت به سایر مستنيهاي جنگـي،
بهگونهاي است که آن را ميتوان هم حامل پیام و هم اقناعساز( )3دانست.
شایان ذکـر اسـت بـا وجـود پـژوهشهـاي متعـيدي کـه دربـاره شـکلشناسـي و
مخاط شناسي مجموعه روایتفتح صورت پذیرفته و در پیشـینه بـه آن اشـاره خواهـي
3. Bruzzi

2. performative

1. Caryl Flinn

5. multimedia

4. documentary film
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شي ،تاکنون تحلیلي روایي براي کشف الیههاي معنایي خود اثر بهعنوان «متن» مشـاهيه
نشيه و این خود اهمیت و ضرورت پرداختن به پژوهش حاضر را نشان ميدهي.
مقاله حاضر با هي

کاربردي و ایجاد بستري مناس

بـراي تحلیـل آثـار ایـنگونـه

مستني سعي دارد از جامعه مورد پژوهش مجموعه «روایتفتح» ،حجم نمونـهاي فـیلم
مستني «رضا» را بر اساس شیوههاي بیل نیکولز 7و الگوي تحلیل روایي بـارت 2واکـاوي
و بررسي کني .مسئله اصلي پژوهش ،امکانسنجي تحلیل روایت یا فیلم مستني جنگـي
بر اساس الگوي رمزگانهاي بارت است.
پرسشها و اهداف پژوهش

 .7شیوه ساخت چه تأثیري بر نحوه بیان فیلم مستني رضا گذاشته استو
 .2الیههاي متني مرتبط با رمزگان چگونه در پیشبرد روایت تأثیرگذار بودهانيو
 .3میزان درک رمزگاني چه تأثیري بر شناخت معنایي از متن داشته استو
این پژوهش با هي

اصلي تحلیل «مستني رضا» در قال

رمزگان پنج سطحي بارت،

سعي دارد شیوهاي نو از تجزیهوتحلیل متون فیلمیا مستني را مـورد مياقـه قـرار دهـي.
همچنین به لحاظ کاربردي ،اهيا

زیر مورد توجه است:

 .7آشکارسازي و شناسایي مؤلفههاي بیاني و رمزگانهاي قال

در مستني رضا

 .2کشف ارتباط بین رمزگانها و انتخاب شیوه ساخت
پيشينه پژوهش

پژوهشهاي حوزه فیلم مستني و روایت شناسي با گستردگي فراوانـي همـراهانـي و ایـن
پیشینه صرفاً به محيوده مورد مطالعه معطو

ميشود .ازجملـه پـژوهشهـاي مشـاهيه

شيه« ،بررسي زیباشناسي شکل در فیلمهاي مستني جنگي ایران بـا تأکیـي بـر مجموعـه
مستني روایتفتح» است که از سوي ذاتاصـغر ( )7321صـورت پذیرفتـه اسـت .او در
2. Barthes

1. Bill Nichols
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پژوهش خود بیشتر از زاویه شکلشناسي و زیباشناسي بـه ایـن مسـئله پرداختـه اسـت.
آشتیاني( )7322نیز پژوهشي را با عنوان «روایتفتح و قابلیـتهـاي مستنيسـازي دفـاع
مقيس در تلویزیون بین سالهاي  7312ـ  »7395از منظـر مخاطـ شناسـي انجـام داده
است .کریمآبادي ( )2777در پژوهشي با عنوان «بیانیهاي در رساي شهادت :شباهتها و
تفاوتهاي بین روایتفتح آویني و بیانیههاي سنتيتر» نگاهي ایيئولوژیا و تطبیقي بـه
تفکرات مارکس ،انگس ،سورئالیستها و آویني انياخته است .در کتاب «جامعهشناسـي
سینماي جنگ و دفاع مقيس» ( )7357نوشـته معـيني ،در بخـش دوم فقـط فـیلمهـاي
مستني جنگي معرفي شيه است .در مجموعـه مقـاالتي کـه بـه کوشـش نـامورمطلـق و
کنگراني ( )7359با عنوان «نشانهشناسـي فـیلمهـاي مسـتني دفـاع مقـيس» گـرد آمـيه،
مجموعــه ســینماي دفــاع مقــيس ،پیکــرهاي مناسـ

بــراي مطالعــات بــینرشــتهاي بــا

رویکردهاي نشانهشناسي فرهنگي ،ترامتنیـت ،تحلیـل گفتمـان و مطالعـه تـأثیر روایـت
(نقلي ـ محاکاتي) ذکر شيه است.
بر اساس مشاهيات و مطالعات صورت گرفته در حوزه روایتشناختي در فیلمهـاي
مستني جنگي ایـران بـهطـور عـام و مجموعـه «روایـتفـتح» بـهطـور خـاص ،تـاکنون
پژوهشهاي انيکي مشاهيه شيه که به جنبههاي غیرعلمي اثـر توجـه داشـتهانـي بـراي
مثال ،در زمینه چگونگي شکلگیري مجموعه روایتفتح مطالبي در کتاب آینه جادو بـه
قلم شهیي آویني و یا مقاالت و مصاحبههایي در ماهنامهها و نشریاتي نظیر سـوره آمـيه
است که به نحوه تولیي برنامه و حوزه علومانساني پرداختهاني .پایاننامههـاي اختصـاص
یافته به مقوله جنگ در سینماي ایران نیز به مناسبات و شیوه تولیي فیلم جنگي ،مفـاهیم
ارزشي از زاویه شکلشناسي و زیباشناسي و یا از منظر مخاط شناسي پرداختهانـي .سـه
مقاله نیز از سوي انتشارات راتلج در سال  2777به چاپ رسیيهاني کـه هـم بـه تحلیـل
شکل و محتواي چني فیلم از سینماي جنگ ایران و روایتفتح بـهعنـوان فـیلمهـایي بـا
خصوصیات یا بیانیه رسمي پرداختهاني .

واکاوي نحوه معناسازي در فيلم مستند «رضا» از مجموعه «روايتفتح» 41  ...

چارچوب نظري پژوهش

«مستني از نظر لغوي عبارت است از هر گزارش و بازنمایي و یـا اجـرا کـه نشـانههـاي
بصري و یا کالمي را در ثبت گاهشمارانر و مرت

یا رویياد و یا تـيارک یـا برهـان،

بسیج نمایي» (کیلبرن و آیزود ،ترجمه تهامينژاد ،7329 ،ص  .)32مستني جنگـي نیـز از
انواع فیلمهاي مستني به شمار ميرود کـه موضـوع آن ،جنـگ و مسـائل مربـوط بـه آن
است .مستنيساز سعي دارد با استفاده از عنصر خالقیت ،به توصیف ،تفسیر ،گـزارش و
یا حتي بازسازي پيیيهاي خاص بپـردازد .در ایـن زمینـه ،نیکـولز  1شـیوه بازنمـایي را
شناسایي ميکني که بهمثابه زیرگونههـاي فـیلم مسـتني هسـتني «شـاعرانه ،7توضـیحي،2
مشارکتي ،3مشاهيهاي ،1انعکاسـي 9و اجرایـي ،1ـ هـر حالـت نمونـههـایي دارد کـه مـا
ميتوانیم بهعنوان نمونه یا الگوي اصلي ،قلمياد کنیم .به نظر ميرسي کـه آنهـا بـه بیـان
خاصي از ویژگيهاي متمایز هر شـیوه مـيپردازنـي ،ـ هنگـاميکـه شـیوههـا ،از طریـق
و قابـل

فیلمهاي برجسته و مجموعهاي از قواعـي ،ایجـاد شـيني ،یـا شـیوه مشـخ

دسترس براي همه ميشود» (نیکولز ،2777،ص  .)792نیکولز بـر اسـاس جـيول زیـر،
زماني عرضه ،شیوع و نوع واقعگرایي آنها را معرفي کرده است.

ترتی

جدول  .1طبقهبندی شیوهها در فیلم مستند (قاسمی و کالهی)1931 ،

رديف

شيوه

1

شاعرانه

2

توضیحی

1

مشاهدهای

1

مشارکتی

0

انعکاسی

0

اجرایی

نوع واقعگرايی

ويژگی
مبتنی بر تدداعیهدای تودویریو ویی دیهدای
عاطفی و هیجانی
ریتمیک و ساختار شکلی
اجتماعی و تاریخی
مبتنی بر تفسیر کالمی و منطق استداللی
مبتنی بر رویارویی مستقیم با موضوع و مشاهده
تجربی
بدون مزاحمت با دوربین
موضوع
و
ساز
لم
مبتنی بر تعامل بین فی
روانشناختی و شالوهشکن
مبتنددی بددر بازنمددایی سدداختارهای حدداکم بددر
شالودهشکن
شکل یری فیلم مستند
مبتنی بر جنبههای درونی یا احساسی فدیلمسداز
تکثر امر واقع
( )1
در برخورد با موضوع
3. Participatory
6. performative

2. expository

1. poetic

5. reflexive

4. observational
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نیکــولز هــر شــیوه را داراي مجموعــهاي از تأکیــيات و پیامــيهاي مختلــف بــراي
پیشرفت هنر سینما ،مباحث و الگوهایي براي ارتباط با مخاط

و شیوهاي مسـلط بـراي

سازمان بخشیين به فیلم توصیف ميکني (نیکولز ،2777،ص

« .)717-712طبقهبنـيي

نیکولز در مورد شیوهها بر اساس ویژگيهـاي بازنمایانـه و خصـلتهـاي روایـي فـیلم
مستني صورت گرفته است[ ،...که البته] قابل ترکی

هستني و در یا فیلم امکان استفاده

از چني شیوه به صورت همزمان وجـود دارد» (قاسـمي و کالهـي ،7359،ص  .)727بـه
پنيار وي ،از اهيا

مستني ،متقاعي کردن افراد است و بيین سب  ،ایـيئولوژي ایـيهاي

هژمونیا را با این موضوع عملي ميکني که منافع آنها و حتي حس بنیادین هویت آنهـا
با حفظ وضعیت و تصویري موجود از آنها در ارتباط است که همواره از جاي دیگـري
از راه ميرسي این امر ،گامي کوچا در راه درک ایيئولوژي بهعنوان یا روش بالغـي
است که آنتيتز دانش است ،...اما چنین دانشي در تصویر وجود نيارد بلکه در گفتماني
تحلیلي است که تصویر به منزله شاهي و ميرک یا عمل ایـيئولوژیکي ،در خـيمت آن
قرار دارد (نیکولز ،2772 ،ص

.)33-31

به عقیيه بارت نیز گفتار بالغي یا مجابکننيه ،بهجاي اینکه به دانش منتهي شود بـه
ایيئولوژي ميانجامي و عادت اساسي ایـيئولوژي را همـان عمـل طبیعـي جلـوه دادن،
ميپنيارد «ایيئولوژي بهطور کلي ،یعني دالهاي داللتهاي ضمني که بر اساس ماتریـال
انتخابي (صيا ،تصویر ،رفتار و )...که تعیین شيهاني را به هم مرتبط ميسازد .این دالها،
داللتکننيههاي ضمني خوانيه خواهني شي و مجموعه این داللتهاي ضـمني ،بالغـت
خوانيه خواهني شي ،بيین ترتی

بالغت بهعنوان جنبه داللـتکننـيه ایـيئولوژي ظـاهر

ميشود» (بارت ،7511 ،ص  .)15در این مستني تصاویر معناي نهفتهاي دارنـي کـه بایـي
دیيه و شنیيه شوني و پس از آن با لحني بالغي به تفسیر بنشینني .تفسیري که وابسته به
مقاصي و اهيا

تفسیرکننيه است .همچون صحنه «مادر» که اعمال «رضـا» را بـهعنـوان

موردي از انتخاب درست تفسیر ميکني و راوي آن را بهعنوان یا «تقيیر» و به معنـاي
«شهادت» تلقي و تفسیر ميکني.
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در فیلم مستني ميتوان به عواملي مانني روایت ،نشانه و یا رمزگانهـایي توجـه کـرد
که بهطور پیوسته ،در تعامل با یکيیگر و در انتقال پیام مؤثرنـي .ازایـنرو ،تحلیـل یـا
فیلم مستني وابسته به بررسي عوامل ذکر شيه است« .روایت و گستردگي دامنه آن تنهـا
به ادبیات داستاني محيود نميشود ،...دانش روایتشناسي با علومي مانني نشانهشناسـي،
ارتباط پیيا ميکني» (توالن ،ترجمه علوي و نعیمي ،7321 ،ص  .)2روایت عبارت است
از زنجیرهاي از رویيادهاي محلي واقع در زمـان و فضـا (بـوردول و تامسـون ،ترجمـه
محميي ،7359 ،ص  .)11روایت به راهبردها ،رمزها و قراردادهـا (ازجملـه میزانسـن و
نورپردازي) که براي سازمانيهي داستان بهکار ميرود ،مربوط ميشود (اوحـيي،7327 ،
ص  .)727روایت شامل کنشها ،رویيادها و شخصیتهاست (باکلني ،ترجمه طهرانیان،
 ،7352ص [ .)11و] «تمهیياتي که فیلمیا نامیيه ميشوني درواقع اجزاي هنـر روایـت
فیلمیا هستني» (متز ،ترجمه عامري ،7311 ،ص  .)213روایت از راهکارهاي اولیه بشر
بــراي شــناخت زمــان ،فراینــي و تغیی ـر اســت (خــادمي ،7353 ،ص  )29زنجی ـرهاي از
رویيادهاست که بهطور معمول با کنشهاي قصيي انجام مـيگیرنـي و در یـا ترتیـ
زماني یا علیتي چیيمان ميیابني (تامسونجونز ،ترجمه ساالروني ،7351 ،ص .)722
سینما و تلویزیون از ابزارهاي توزیع و انتقال پیاماني به عقیيه سـجودي[...« :سـینما و]
تلویزیون ابزاري است که ميتواني از هر دو حـوزه رسـانههـاي شـنیياري و دیـياري بـه
گستردهترین شکل ممکن بهره بگیرد بهعبـارت دیگـر ،در حـوزه رسـانههـاي شـنیياري،
امکان بهکارگیري گفتار ،موسـیقي و صـياهاي محیطـي را دارد و در عرصـه رسـانههـاي
دیياري ،ميتواني از تصاویر ثابت یا متحرک و همچنین نوشتار در تولیي متن استفاده کنـي
اما نکته بسیار مهم آن است کـه ابـزار نیـز خـود رمزگـاني را بـه وجـود مـيآورد کـه در
چگونگي «خوانين» دخالت دارد ،بهعبارت دیگر ،ابزار خود به یکي از الیههـاي مـتن ،یـا
بهتر بگوییم به یا «قاب» تبيیل ميشود و براي دریافت کارکردهاي داللتگر آن ،بـيیهي
است که بایي به رمزگان آن دسترسي داشت» (سـجودي ،7353،صـ

 .)232-235بـراي

این منظور سجودي نمودار عینیت یافته از یا متن را طر کرده است (نمودار .)7
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«درواقع دانششناختي حاصل تعامل پیوسته رمزگانهـا و همچنـین الیـههـاي متنـي
است که عینیت فیزیکـي یافتـهانـي» (سـجودي ،7353 ،ص  .)212از نظـر بـارت ،مـتن
حاصل همگرایي دو مجموعه از مناسباتي است که اساساش بر اعمال قابل پیشبینـي و
عملکرد شخصیتهاست و یا تابع منطق دروني متن 7است .همچنین متن بر مجموعهاي
از مناسبات بیروني یا «بین متوني »2متکي است و تنها از اعتبـار دیگـر متـون اسـت کـه
متقاعيکننيه ميشود (بارت ،ترجمه اسالمي ،7359 ،ص  .)77شـناخت ارتبـاط رمزگـان
با الیههاي متن و چگونگي خوانين کارکردهاي داللتگر متن در بافتار اجتماعي اسـت
ازاینرو در سطح گسترده بیروني ،متن به اعتبار همنشیني و جانشیني الیهها ،رمزگانهـا
و متون دیگر است که به شناخت ميرسي.
نظامهاي نشانهاي فیلم یا الیههاي متن فیلمیـا (جـيول  )2را کـه هرکـيام از زیـر
متنهاي متفاوتي تشکیل شيهاني ،ميتوان به نسبت طول زماني حضورشـان بـه تفکیـا
مشخ

کرد ولي آنچه مهم است ،اثرگذاري رمزگانهاي هر واحـي از زیـر مـتنهـا در

داللت معنایي مربوط به خود است که در همنشیني هر الیه متني ،معنایي خاص ميیابي.

)2. Intertextual / (Interpretive Strategy

)1. intratextual /(method
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یا متن فیلمیا از واحيهاي خوانشي تشـکیل شـيه کـه داراي یـا قلمـرو ُتحقـقر
معنایي ،از طبقهاي رمزگاني است .به گفته هال رمزگان صـرفاً بـا «قراردادهـاي ارتبـاطي»
برابر نیست بلکـه عبـارت از نظـامهـایي رویـهاي از قـراردادهـاي مناسـبي اسـت کـه در
قلمروهاي خاص خود عمل ميکنني (چنيلر ،ترجمـه پارسـا ،7321 ،ص  .)222بـارت در
تحلیل خود از داستان سارازین بـه  9طبقـه رمزگـان قایـل بـود )7 :رمزگـان تـأویلي)2 ،7
کنشي 2که مربوط به داستان و روایتگري هستني ،مخاطـ

را از افشـاي جزئـي ،تعلیـق و
3

ابهام گذر ميدهني و متن را از آغاز تا پایان بهپیش ميبرني )3 ،رمزگان واحيهاي معنـایي

یا دال 1مربوط به داللتهاي ضمني است )1 ،رمزگـان نمـادین 9بـهصـورت قراردادهـایي
است که امکان تُحققر معنا را در متن فراهم ميکنني [بر پایه برابر نهادها (آنتـيتـز) اسـتوار
است] و  )9رمزگان فرهنگي یا ارجاعي 1چیزي از بیرون مـتن بـهصـورت یـا دانـش از
پیش موجود است که [بهطور خودکار در تأویل رویيادهاي روزمره] در تولیـي و خـوانش
متن دخالت ميکني (شمیسـا ،7323 ،ص  )729و (مـارتین ،ترجمـه شـهبا ،7357 ،صـ
 .)723-721پیش از ورود بـه بحـث و تحلیـل الیـههـاي معنـایي مـتن ،ضـروري اسـت
مؤلفههاي تأثیرگذار هر سطح رمزگاني مشخ

و رمزگان آن تعریف شود (جيول .)3

3. semantic code

2. proairetic code

1. hermenecutic code

6. cultural code

5. symbolic code

4. semes
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جدول  .9مؤلفههای تأثیرگذار و تعاریف سطوح رمزگانهای بارت
رمزگانها

تأویلی

کنشی

معنایی
دا (القایی)

نمادین

مؤلفههاي تأثيرگذار
پاسخ و
رویداد
پرسش
پرسش
تعلیق
طرح معما
ره شایی
توادفی
تلویحی
مستقیم
در واحدهایی از متن عمل میکند که با طرح معما یا پرسشی خواننده را برای یدافتن پاسدخ بدهدنبدا خدود
میکشد و با تأخیر در ارائه پاسخو معما را حل میکندد و نقداب باز شدت در روایدت را شدکل مدیدهدد«...از
اصطالحاتی با معنای متفداوت (فرمالیسدتی) مدیتدوان تعلیدق ایجداد نمدود و در نهایدت افشدا کدرد (ایدن
اصطالحات اغلب تکرار میشوند و در هیچ نظام ثابتی ظاهر نمیشوند)» (بارتو 2002و ص .)10
توان استنتاج
دریافت
انعکاس تجربه
اعما آیینی
اعما جاری
عمل
اطالعات
دسته بندی جزئیات وقایع متوالی در یک روایت و حرکت از یک سکانس به سکانس دیگرو
زنجیرهای از رویدادها را تشکیل میدهد...و این رمز ان انعکاسدهنده آوای تجربه در متن است
(احمدیو 1100و ص )11؛ که منشأ در مفهوم (« )Proairesisتوانایی عقالنی تعیین نتیجه
عمل» دارد (سجودیو 1101و ص .)100
وابستگی
د .ض.
د .ض.
داللت ضمنی
ویی ی سبکی
فیلمیک
موقعیتها
موضوعات
نامها
به ایجاد یک حس خاص نسبت به شخویتهای داستانی یا کنشها کمک میکندد .داللدتهدای ضدمنی
نامهاو موضوعات و موقعیتهدای مدرتبب بدا بافدت اجتمداعی و «بدازیهدای معندایی» (بدارت بده نقدل از
سجودیو1101و ص  )110در این رمز ان عمل میکنند« .بیثباتیو سدیالیتی ودون ذرات ردوغبدار کده از
ویی یهای تأللؤ و سوسو زدن معناست» (بارتو2002و ص .)10
برابر نهادها
فرم و الگوهای
ترکیببندی
تضادها
تقابلها
(آنتیتز)
آشنا
مضمونی
مضمونهاو الگوهای آشناو تقابلهای سدنتی و تضدادهای محدوری را در برمدی یرندد و بدهصدورت
ترکیب های تکرارشوندهو الگوهایی را در متن به وجود میآورند .ترکیبها و تقابلهایی که «پیوسدته
در داستان بازتولید میشود»(سجودیو1101و ص  .)100واحد مکانی وندد ظرفیتدی و بر شدتپد یر
استو وظیفه اصلی آن نمایش تعدد ورود از هر نقطه به ایدن حدوزه اسدت و بدر عمدق و راز دونش
میافزاید (بارتو2002و ص .)10
ارجاع دانشی

فرهنگی

ارجاع ایدئولوژیک

ارجاع اسطورهای

عناصر بینامتنی

مجرای ارجاع متن به بیرون است؛ ارجاع به یک علمو حکمت یا مجموعدهای از داندش عمدومی یدا
صددرفان نددوعی از دانددش (فیزیکددیو فیزیولددوژیکیو پزشددکیو روانشناسددیو ادبددیو تدداریخی و غیددره)
(بارتو2002و ص  )10و یا ارجاعاتی از ایدئولوژیها و اسطورههاو به ونهای که حس طبیعی بدودن
را در متن به وجود میآورد .این رمز ان صدای اخالقی و جمعی پ یرفته شده و انعکداس آوای علدم
در متن است .ضربالمثلهاو کلیشهها و فتمانهای تکنیکی خاصو همچون وهار رمز ان قبلی در
رمز ان فرهنگی عمل میکنند (احمدیو 1100و ص  11و سجودیو1101و ص .)100

مطالعه حاضر ،براي یافتن شاخ

ها و تحلیل نهایي ،از رویکرد نظري کارکردها و

شیوههاي ساخت مستني بیل نیکولز ،تحلیل روایت روالن بارت و تأثیرات رمزگانها در
فیلم مستني جنگي روایتفتح بهرهبرداري کرده است.
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر که در زمره پژوهشهاي کیفي است ،جنبههاي بنیادین موضوع را مـورد
بررسي قرار ميدهي و با رویکردي توصیفي ،تفسیري ،در پي پاسخ دادن به پرسشهـاي
پژوهش است .بهعبارت دیگر ،پارادایم اثباتگرایي نيارد و ساختار آن بر اساس طر و
آزمون فرضیه نیست .ازاینرو ،پس از شناسایي شیوه ساخت اثر ،آن را بر مبنـاي نظریـه
نیکولز و روش تحلیل روایت بارت مورد بررسي قرار ميدهي.
پژوهش کیفي بهجاي تبیین رابطه بین متغیرها ،بـا توصـیف سـروکار دارد .شـیوههـاي
کیفي در پي توصیف ،رمزگشایي ،برگردان و یافتن معناي پيیيهها نه فراواني آنهـا هسـتني
(پاپي 7و ویلیامز ،7552 ،2ص  .)312این نوع پژوهش در مـواردي اسـتفاده مـيشـود کـه
دغيغهاي نسبت به فهم چگونگي وقوع پيیيهها و نحوه ارتبـاط آنهـا بـا یکـيیگر وجـود
دارد نه سنجش رابطه بین متغیرها (دانایيفرد و مظفري ،7321 ،ص .)732
روش کیفي در پي تعمیم یافته ها نیست و تفسیر پژوهشـگر ،مبتنـي بـر انتخـاب
هيفمني و قضاوتي براي عمق دادن به فهم و تفسیر دقیق تر از مورد پژوهش اسـت.
این مقاله در پي کشف و آشکارسازي داللت ها و معاني پنهان در الیـه هـاي زیـرین
یا روایت است .براي این منظور ،ابتيا فیلم مستني «رضا» بـه واحـيهاي خوانشـي
کوچا تر ،تقطیع و سپس معناها و رویه داللت منيانه آن بر اساس شیوه هاي نیکولز
مشخ

شيه است در نهایت نیز هر طبقه رمزگاني مـورد تحلیـل قـرار مـي گیـرد.

واحيهاي تقطیع شيه فیلم عبارت اني از :سکانس ،3صحنه 1و نما 9در این پـژوهش،
واحي تحلیل صحنه است(.)9
به باور نیکولز حالتها یا شیوهها ،الگوهایي از منابع سـینمایي بـراي سـاخت فـیلم
مستني هستني که عليرغم تغییرات ملي و تمایالت دورهاي بـهمـرور زمـان بـهصـورت
روشهایي تثبیتشيه درآميهاني .وي هـر حالـت را تأکیـيي بـر تکنیـاهـاي مختلـف
3. Sequence

2. Williams

1. Popay

5. shot- plan

4. scene
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سینمایي مي داني و فیلمسازي مشاهيهاي را مثال ميزني که امـروزه بـهعنـوان ذخیـره و
منبعي مهم براي مستنيسازي باقي مانيه است (نیکولز ،2777،ص
بارت در کتاب «اس /زد» تالش ميکني تا مخاط

.)37-37

را از نقش مصر کننيه منفعل

برهاني تا در فرایني خلق معنا مشارکتي فعال داشته باشي .از همین رو «متن را حاصل
تعامل رمزگانهاي آن ميداني ،همچنین نوعي طبقهبنيي پنجگانه را از این رمزگانها
ارائه ميدهي» (سجودي ،7353،ص  .)711او براي این منظور ،از واحيهاي خوانشي
استفاده ميکني که هر واحي آن لِکسیا ،7یا قلمرو تُحققر معنایي را تشکیل ميدهي
همچنین شکلگیرير معناي هر واحي متني (دالها) را بر اساس همین رمزگانها ميداني
که در رفتوآمي میان متن و جهان بیرون از آن هستني.
يافتههاي پژوهش

با توجه به شیوه تحلیلي بارت و الگوي پیشنهادي سجودي ،ميتوان همخـواني مناسـبي
را مشاهيه کرد و به یا الگوي تحلیلي واحي دست یافت .شناخت حاصل مـيتوانـي از
مجموع مؤلفههایي که در تعامالت پیوسته با نظامهـاي رمزگـاني قـرار دارنـي ،صـورت
پذیرد .بر اساس یافتههاي این مقاله ،ابزارهاي تولیـي مـتن خـود از گـرههـاي گفتمـاني
محسوب ميشوني که در فضاي بزرهتر گفتماني معنا ميیابني .بررسي و شـناخت مـتن
در دو سطح گسترده بیروني و درونمتني صورت ميگیرد اما در این مقاله ،تنها به سطح
برونمتني مستني «رضا» پرداخته شيه است .از این منظر ،یا وجـه شـناختي از عینیـت
یا متن فیلمیا و الیههاي متني آن به دست ميآیي (نمودار .)2

1. Lexia
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یا متن از زیرمتنهایي تشکیل شيه که هرکيام الیههاي متني متفاوتي دارني .بـراي
مثال ،یا واحي خوانشي متن ،درواقع حرکت دوربین است که با انتخـاب موضـوع ،آن
را سوژه و نشاندار ميکني و با قرار گرفتن در کادر ،داللتگر ميشـود ،بـه ایـن ترتیـ ،
مخاط

را براي خوانش آن به رمزگانهاي متفاوت ارجاع ميدهي تا به شناخت دسـت

یابي .بر این اساس درميیابیم
● هر فیلم مستني فارغ از نـوع داسـتاني یـا غیرداسـتاني ،متنـي فیلمیـا محسـوب
ميشود که داراي الیههاي متني دیياري ،شنیياري است.
● هر رمزگان بهتنهایي قابلیت پرداختن به الیههاي مـتن فیلمیـا یـا واحـيهایي از
نظامهاي نشانهاي فیلم مستني جنگي را دارد.
● پنج طبقه رمزگاني ،قابلیت تحلیل یا متن فیلمیا مستني را دارني.
● ارجاعات تاریخي بیرون از متن که از سـوي راوي و شخصـیتهـاي فـیلم بیـان
ميشود ،جزء رمزگانهاي فرهنگي محسوب ميشود و بیشترین کارکرد را دارد.
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این یافتهها ،حقایقي هستني که با اسـتفاده از گفتمـان بـه جهـان خـارج ارجـاع داده
ميشوني .رویياد رضا را ميتوان بهعنوان مره تصادفي ،شهادت یا هر چیـز دیگـري در
چارچوب تفسیري که براي آن فراهم شيه است ،در نظـر گرفـت امـا حقـایقي کـه بـا
استفاده از گفتمان به جهان خارج ارجاع داده ميشوني ،بهگونهاي امکان تجيیي تجسم و
حلول آنها را بهعنوان شاهي و ميرک فراهم ميآورني .به این ترتی  ،حقیقتـي را کـه بـه
آن مربوط ميشوني [ارجاع به جهان خارج] کامالً مخفي ميسازني .در صحنه رجوع بـه
گذشته ،7کیفیت نمایهاي 2تصویر عکاسـي بـهطـور کامـل بـا ایـن هـي

تناسـ

دارد.

همانگویي ،تکرار واضحات ،شيء ،سوژه یا رویـياد از یـاسـو و شـاهي و مـيرک از
سوي دیگر ،پيیي ميآیي ،بهطوري که ارجاع به بخشي از شاهي و ميرک ،باعـث پیونـي
ميلول و مورد ارجاع به شکل یا رویياد مستقل ميشود.
براي مثال ،ثبت نشين لحظه شهادت رضا حـاکي از آن اسـت کـه ایـن حقیقـت یـا
رویياد بهعنوان یا شاهي و ميرک ارائه نميشـود ایـن وضـعیت زمـاني کـه در یـا
گفتمان بهکار رود ،ایجاد ميشود ،یا در مورد صحنههاي رجـوع بـه گذشـته («تصـاویر
کودکي تا بزرگسالي» و «راهپیمایي و خیزهاي تاکتیکي در عملیات بـير») و رجـوع بـه
آینيه«( 3مصاحبه با مادر رضا») و غیره به دلیل پیونيي نمایـهاي بـین تصـویر و مـورد
ارجاع که خارج از زنجیره گفتماني وجود دارد به آنها متصل ميشوني.
فيلم مستند «رضا»

مستني «رضا» سومین قسمت از مجموعه روایـتفـتح ،در مـورد صـيابرداري از ایـن گـروه
مستنيساز جنگي است .محيوده زماني آن ،یاش

و یا روز را شامل ميشود که در فـیلم

 19دقیقه به طول ميانجامي .هي این مستني ،شرکت در عملیات شبانه و ثبـت رویـيادهاي
آن است اما با میسر نشين این امر ،صبح هنگام به ثبت خاطرات کنشگران و شـاهيان عینـي
در محيوده مکاني اطرا پاسگاه شلمچه تا نخلستانهاي جزیـره «بـوارین» مـيپـردازد و در
3. flash-forward

2. indexical quality

1. flash back
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نهایت ،به شهادت رضا منتهي ميشود .رضا شخصیتي اسـت کـه حضـور عینـي کمتـري در
فیلم دارد اما به ميد صياي راوي ،سرانجام آن براي مخاط

بازنمایي ميشود.

جدول  .4مشخصات مستند «رضا»

قسمت سوم از مجموعه سوم روايتفتح
نام فيلم

کارگردان

فيلمبردار

صدابردار اول

رضا

سیدمرتضی آوینی

موطفی داالیی

رضا مرادینسب

تدوين
سیدمرتضی آوینی

مدت فيلم
10:10

تعداد نماي فيلم
 120نما

سال پخش
1100

تحليل فيلم مستند «رضا» بر اساس چارچوب نظري

تحليلبراسا شيوهساختنيکولز 
براساس شش شیوه ارائه شيه نیکولز ،مـيتـوان فـیلم رضـا را ترکیبـي از شـیوه مسـتني
توضیحي و مشاهيهاي قلمياد کرد .شروع گفتار راوي در فیلم رضا ،مخاط

را از ابتـيا

با زمان رویياد مواجه ميکني و در ادامـه ،بـه توضـیح و تفسـیري از مواجهـه رضـا بـا
سرنوشت قری الوقوعش پرداخته ميشود اما در تصویر ،شمایي ضي نور از رزمنـيهاي
را ميبینم که شبانگاه در قسمت بار وانت به نماز ایستاده است.
«ش

دوشنبه بیست و دوم ديماه  ...آن ش

قرار بود که ما همراه بچـههـاي جهـاد

در عملیات شرکت کنیم اما این کار میسر نشي و رضـا بـا همـه اشـتیاقي کـه داشـت،
صبورانه همهچیز را پذیرفت».
در سکانس بعي ،راوي با اعالم زمان ،تـياوم و پیوسـتگي روایـي را بـراي سـکانس
پیشرو ایجاد ميکني .پرسش و پاسخهاي سکانس بعي ،تأکیيي بر واقعنمایي و صـحت
اطالعات از تفسیر سکانس قبل است .این روني در زمـان  9:22از فـیلم تکـرار شـيه و
راوي با اعالم زمان روز بعي ،روي تصاویر ،با حرکت بوليوزر و تالش سایر جهادگران،
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تفسیري از آنها و مأموریت دسته یا ارائـه مـيدهـي .در انتهـاي سـکانس و در گفتگـو بـا
فرمانيه جهادگران نیز به شیوه مشاهيهاي رجوع ميکني تا داللتگري بر صحت گفتـار قبـل
عمل کني .تصاویر در این شیوه ،داراي نقش کمکي براي گفتـار هسـتني و بـهمنظـور تأییـي،
توصیف و یادآوري مصادیق کالمي مورد استفاده قرار مـيگیرنـي .رویکـردِ توصـیفير شـیوه
مشاهيهاي و حفظ استمرار و تياوم رخيادهاي واقعي ،بر تيوین نیز تأثیر گذاشته است.
تحليل بر اساس رمزگان پنجگانه بارت

رمزگانتأويلي 
رمزگان تأویلي همان رمزگان داستانگویي است کـه بـهواسـطه آن ،راوي همـهچیـزدان
«روایتفتح» سؤاالتي را پیش ميکشي ،تعلیق و رازوارگي مي آفریني و سرانجام در مسیر
خود گرهگشایي ميکني .مواجه شين با رفتار کنشگران درونمتني در خصوص موضـوع
تکان دهنيه و اسرارآمیزي چون شهادت ،فرصت فوقالعادهاي را بـراي رمزگـذاريهـاي
متکثر و چنيمعنایي ،فراهم مي آورد ایجاد و سؤاالت فراواني را در ذهن مخاط

ایجـاد

ميکني .در این مستني معماهایي رازگونه مطر ميشوني و روایت بـر بسـتري از تردیـي
در جستجوي حقیقت شکل ميگیرد .سؤالهایي از قبیل:
«...شایي این ش  ،ش
 ...شایي ش

قير رضا هم باشي،

شهادت او هم باشي ،خيا ميداني،

 ...خفتگان هنوز از طلوع فجر بيخبرني و نميدانني که تاریخ در انتظار چه فردایي است،
 ...هی راهي براي اینکه از آینيه با خبر شویم و بـيانیم کـه چـه در انتظـار ماسـت،
وجود نيارد».
بیشترین و اصليترین پرسشها مربوط به شخصیت رضاست .مخاطـ

تـا اواسـط

فیلم هی اطالعي از هویت رضا نيارد و تنها به ميد سخن راوي است که ایـن کنشـگر
غای  ،شخصیتاش شکل مي گیرد .مخاط
هویت وي است تا اینکه راوي اعالم ميکني:
«رضا صيابردار گروه فیلمبرداري است».

از ابتيا با نام مستني «رضا» ،در پـي کشـف
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این رازوارگي هر لحظه که سخني از رضا بيون حضـور او در میـان اسـت ،بیشـتر
نمود ميیابي.
رمزگانکنشي 
رمزگان کنشي در فیلم مستني «رضا» زنجیرهاي از رویيادها را ترسیم ميکنـي ،امـا نکتـه
مهم در این زنجیره ،این است که «توانایي عقالني تعیین نتیجه عمـل» وجـود نـيارد یـا
امکان آن فراهم نميشود .گاه راوي رخيادها را به همان ترتیبي که اتفاق افتادهاني ،ارائـه
مي دهي یعني بر اسـاس نظـم زمـاني رخـياد و گـاه بـه تفسـیر مـينشـیني .ایـن فـیلم
رویيادهایي را شر ميدهي که به شهادت رضا ختم ميشوني .پس در نهایت وقتـي بـه
خود رضا ميرسیم که کنشهایش گزارش شيه و مخاط

هی واکنشـي دال بـر تعیـین

نتیجه عقالیي رویيادهایي که بر اثر کنشهایش پيیي آميه ،مشاهيه نميکني تنهـا راوي
[صياي خارج از جهان فیلم] است که به ميد اسطورههـاي دینـي ،ضـمن مشـابهسـازي
شکل و کنش کنشگران مذهبي با شـکل و کـنش کنشـگران منطقـه جنگـي بـهصـورت
ضمني ،این «توانایي عقالیي »...را ایجاد ميکني.
گذشته از کنشهاي فیلمیا کـه در ذهـن مخاطـ

القـاي حرکـت (تنـيشـونيه یـا

کنيشونيه) دارني ،بیشترین ارجاع ایـن پـژوهش ،کـنشهـاي روایـي اسـت کـه شـامل
کنشهاي گفتاري ،حرکتي کنشگران و رخيادهاي به وقوع پیوسته ميشـود .گروهـي از
کنشها نیز هنگام مصاحبه ها و صحبت افراد در مقابل دوربین به وقوع ميپیونيني و بـه
مخاط

منتقل ميشوني .گروه دیگر ،کنشهایي هسـتني کـه یـا مـرتبط بـا زمـان وقـوع

رخياداني و یا عمل کنشگران را در دو گروه به نمایش ميگذارني .الف) گروه تسلیحات
لجستیکي و ب) گروه کنشگران (جيول .)9
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جدول  .1گروه رمزگان کنشی در «مستند رضا»

گروه کنشی
روه تسلیحات
لجستیکی
درزمان وقوع
رخداد و یا در عمل
کنشگران
]کنش کرداری[

دوربین
(کنشگر ناظر)
]کنش فتاری[

روه کنشگران

وجوه رمزگان کنشی
حرکت و رفتوآمد ماشین د حرکت هواپیماد آمدن هواپیمدا
د و نشستن آن د کدار کدردن بولدوزردد صدحنه هواپیمدای
خودی د هواپیمای دشمن د آمدن ماشین رزمندهها
کنشهای حرکدت رزمندد ان قبدل از عملیدات( :وضدو
رفتن -نمازخواندن -راز و نیاز کردن بدا خددا د بسدتن
پیشددانیبنددد و کفددشهددا -امتحددان کددردن سددالح و
سرنیزههاد کولهپشتی برداشتن د روبوسی و وداع کردن).
اعزام لجستیکی رزمند ان د تحرکات رزمند ان در خب
دد صددحنه فعالیددت و تددرکش خددوردن بددیسددیموددی -
صحنههای آماده شدن رزمند ان برای دفداع و حملده د
صلوات فرستادن

موداحبه بددا جهدداد ر (توصددی خدداکریز درسددت کددردن و
توصی جند بدا دشدمن) -موداحبه بدا طلبده (توصدی
جنگیدددن و کمددک بدده همرزمددان) -مودداحبه بددا فرمانددده
روه
الهیجانی (توصدی جند و محاصدره دشدمنو شدعارها و
مواحبهشوند ان
معجزات) -مواحبه بدا پددر مسدن -موداحبه بدا موضدوع
(وضدعیت خددب و سدقوب دشددمن) و موداحبه بددا موضددوع
(مقاومت و ایستاد ی)  -مواحبه با مادر رضا (رضا)

همچنــین در ســطح دیگــري از روایــت ،راوي در درون طــر اصــلي خــود،
روایت هاي کوتاه درون گیري( )1شيه اي را داخل مي کني که از منظر کنشگري (راوي
درون متني) روایت مي شوني .این حالت زماني رخ مي دهي که دوربین (راوي شاهي ـ
پرس شگر) با رزمنيگاني که در جنگ بوده اني ،مصاحبه مي کني و آنان خـاطراتي را از
[گذشته نزدیا] نبردشان ،رخيادها و اميادهاي الهي بازگو مي کنني که این تکنیا
موج

افزایش تنوع در کنش روایي و پیچیيگي روایت مي شود.
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رمزگانمعنايي 
این رمزگان را نیز ميتوان در وجوه رمزگان فیلمیا و روایي مشاهيه کرد.
جدول  .6وجوه رمزگان معنایی در «مستند رضا»

عناصر شنيداري
وجوه رمزگان
نوع موسیقی (نوحه) -اصوات و فتار
و ترکیب آن بدا موددات تودویری و
فیلمیک
غیر مودات آن
روایی

لحن راوی (در سطوح مختل ) -وجه
بالغددی کددالم راوی مطابقددت بددا
مقتضای حا و فواحت کالم]

عناصر ديداري
عنوانبندی -سرعت و طو زمدانی
نماها – سبک فیلم برداریو مونتداژ و
همنشینی نماها
داللت موضدوعاتو ایجداز و بالغدت
تودددویری -عندددوانبنددددی -مدددتن
تابلوهای تبلیغاتی و راهنماد شعارهادد
سربندها

«روایتفتح» نامي است که در ابتياي عنوانبنيي فیلم ميآیي و یا رمزگـان معنـایي
را شکل ميدهي که اشارهاي صریح ،به فتح و پیروزي دارد اما مهمتر ،معناي ضـمني آن
است که از دالهاي برونمتني حاصل ميشود و آن [به روایـت راوي مجموعـه] فـتح و
غلبه بر نفس عماره است .واحيهاي معنایي این فیلم با استفاده از ویژگيهـاي سـبکي
موجود در بیان بصري به دست آميهاني .معاني و اشاراتي ضمني که همراه با کنشهـاي
به تصویر درآميه القا ميشوني .در سکانس ابتيایي «حرکت و دویـين تنـي رزمنـيگان»،
«حرکت هواپیما» و «حرکت ماشین» بهگونهاي مونتاژ شـيهانـي کـه همچـون رمزگـاني،
کارکرد معنایي یافتـهانـي و داللـت بـر پویـایي و تکـاپو و موفقیـت رزمنـيگان دارنـي.
کنش هایي چون« :سربني بستن»« ،کولهپشتي برداشتن» و «سال را امتحان کردن» .بـراي
نمونه در سکانس عنوانبنيي ،صياي ميا (آهنگـران) بـر روي تصـاویري برگرفتـه از
متن نوحه ،برابرنهاده شيه است ...« :بهر مالقات خيا بنماي معطر پیکرت .»...
این اشعار به تصاویري از وضو ساختن و به نماز ایستادن رزمنيهاي پیوني ميخـورد
که عالوه بر معناي صریح ادا کردن فریضـه اسـت و نشـان از راحتـي انجـام آن در هـر
شرایط دشوار ،حتي جنگ دارد همچنین تياعيکننيه رویياد تاریخ اسـالم و ارجـاع بـه
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حضرت «امام حسین (ع)» است که در میيان جنگ ،ظهر عاشورا به نماز ایستاد .معنـاي
ضمني دیگر آن (مالقات باخيا) مالقاتي شهادت گونه است تا پیکرهـا را معطـر سـازني
(پیکر شهیي پاک و بينیاز از غسـل اسـت) .در واحـي معنـایي دیگـر ،تصـویر بـر روي
تابلویي چوبي ثابت ميشود که بر روي آن نوشته شيه است« :ما مرد جنگیم و از جنگ
نميهراسیم» «امام خمیني (ره)».
این رمزگان نشان از پشتوانه اعتقادي رزمنيگان و اشارهاي صـریح بـه منبـع پیـام دارد،
«رهبر انقالب» که خود مبارزه را از سالیان دورتر آغاز کرده است .در واحي معنایي دیگـر،
صياي راوي خارج از قاب بر روي تصاویر شبانگاهان رزمنيهاي که نماز بهجا ميآورد ،با
مشخ

کردن زمان رویياد «ش

« ...اگر ش
جبهه ش

دوشنبه  22ديماه» و «ش

قير» اعالم ميکني:

قير شبي باشي که تقيیر عالم در آن تعیین مـيگـردد ،همـه شـ هـاي

قير است ...،از همین جاست که آینيه کره زمین تقيیر ميشود».

پس از آن ،تصاویرر رگبار سال هاي نیمه سنگین بـه نمـایش در مـيآیـي و صـياي
شلیا توپ و گلوله شنیيه ميشود .در این واحـي معنـایي ،مخاطـ
مکاني مواجه ميشود که وجه قيسي یافته است .راوي با مشخ
«ش

بـا پیونـي زمـان-
کـردن زمـان اکنـون

قير  22ديماه» و مکان جبهه ،درواقـع بـا پیونـي مرزهـاي زمـاني و بعـي مکـاني

جبههها ،همه زمانها و مکانهاي جبهه را وجهي معنوي بخشیيه است کـه در آن ،همـه
مردان خيا به عبادت مشغولاني.
رمزگاننمادين 
در این واحي معنایي ميتوان از« :نور /تاریکي»« ،درون /برون» و «سرد/گرم» نام برد امـا
مهمترین تقابل دوتایي که در بخش رمزگان نمادین ،خـود را مـينمایانـي ،تقابـل «روز/
ش » است:
«...ش

گنجینه رازهاي نامکشو

«...اکنون تاریخ بعي از آن ش

خلقت و بطني است که روز را در خود ميپرورد،»...

طوالني و سیاه کفر به طلوع فجر دیگر رسیيه است.»...
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در هر دو واحي کالمي این موارد اوالً« ،روز» بر «ش » مرجح داشته شـيه اسـت و ثانیـاً،
مفهوم «روز» جایگزین «ش » شيه است .این دگردیسي ،امیيواري راوي را به همـراه دارد و
با امیي او ارتباط ميیابي .البته ،فیلم در روني کلي خود ،به نمـایش در هـم تنیـيگي «جنـگ و
شهادت» و «آداب و آیینهاي» مربوط به آن امّا با شور و تکاپوي زنيگي ميپـردازد .جـيول
 1نشاندهنيه مهمترین نتایجي است که در ارتباط با یکيیگر ،تضادهاي محوري ،تقابـلهـا و
الگوهاي آشنا را همچون آواي (نمادین) در این مستني جنگي شکل ميدهني:
جدول  .7دستهبندی آوای نمادها در «مستند رضا»

آواي اول

آواي دوم

روز

شب

طلوع فجر (زمان کوتاه)

شب طوالنی (زمان بلند)

زند ی

شهادت (مرگ)

ناز شدن فرشته

به معراج رفتن ارواح مجاهدان

پیروزی

شکست

دوست

دشمن

بیدار شدن د بیداران

خوابیدن د خفتگان

هواپیمای خودی (خود)

هواپیمای دشمن (دیگری)

گذشته از الگوهاي فوق ،ضرباهنگ تني حرکات مانني رفتوآمي مکـرر خودروهـا و
رزمنيگان ،همراه با خوانين نوحه ،الگوهایي تکرارشونيه در متن هستني که بـر حرکتـي
پرشتاب و بيوقفه تأکیي دارني .حرکت اهمیت زیادي دارد ،چراکه هم در زمان و هم در
مکانر کنشگران نمود ميیابي و در چیيمان عناصر این متن در مرحله تيوین ،ایـن حـس
حرکت به مخاط

منتقل ميشود .ترکی هاي دوگانه ذکر شيه و الگوهاي تکرارشونيه،

جزئي از واحيهاي معنایي متن فیلمیا به شمار ميروني.
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رمزگانفرهنگي 
رمزگان فرهنگي سطح گفتماني تحلیل روایت است .درک رمزگان فرهنگي در این فیلم،
به میزان اطالعات مخاط

درباره آیینهاي مذهبي ،تاریخي و اجتماعي بستگي دارد.

جدول  .8وجوه رمزگان فرهنگی و میزان اطالعات مخاطب در «مستند رضا»

وجوه رمزگان فرهنگی
ایدئولوژی

وجوه وابستگی ميزان اطالعات مخاطب
سیاست د انقالب د دین د م هب

اسطوره

اساطیر و اسوهها

بینامتنی

هر نوع داللت دانشافزا از متون دیگر د مراسم و آیینها

دانش

رسانهای د اجتماعی د تاریخی

تجربه

تاریخی د فیلمیک

ارجاع متن به غیر از خود ،درواقع جوهره اصلي و نظام فکري متن فیلمیا را نشـان
ميدهي .این ارجاع به داستان انبیا ،صير اسالم ،دوران جاهلیت و آیاتي از «قرآن» است
از طرفي به انقالب اسالمي نیز اشاره ميشود به این ترتیـ  ،تشـخی

و درک چنـین

ارجاعاتي ،مستلزم آگاهي مخاطبان نسبت به متون پیشین است .همچنین در این مسـتني،
برخي عناصر بینامتني نوشتاري مانني تابلوهایي که سخنان امام خمیني (ره) در آن نوشته
شيه است ،مشاهيه ميشود که عناصر دیگري را در ذهن مخاط

روشن ميسازد :اول

مضــمون پایــياري ،ایســتادگي و مــرد عمــل بــودن و دوم هــي

و انگیــزه کنشــگران

(رزمنيگان) .این رمزگانها که سـازماندهنـيه و پـیشبرنـيه روایـت مسـتني رضـا نیـز
محسوب ميشوني ،در نهایت ،به تعيیل ،تعیین و از همه مهمتر ،تولیي معني ميپردازني.
بحث و نتيجهگيري

مستني «رضا» را ميتوان در حوزه مستني اجرایي قرار داد« .انعکاسي از تجربه زیسـته» و
رویکردي در شیوههاي ساخت که امکـان ایجـاد مـوقعیتي بینـاذهني را میـان فـیلمسـاز
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(سوژه) ،متن (ابژه) و مخاط

فراهم مي آورد .سه صحنه اول «ش

«خط فتح» در لحن و بیان راوي ،حضـوري اول شـخ

قير»« ،مقر جهاد» و

و دو صـحنه «مسـیر موعـود»

[پرسیين مسیر] و «حمله تيافعي» [شاهي کارزار] حضـوري عینـي دارنـي .فـیلمسـاز در
مواجهه با واقعیت ،عالوه بر گزارش ،توضیح ،تفسیر ،تعبیر و چرایـي واقعـه ،اقـيام بـه
برساخت معنایي فراتر ميکني تا به سـر منشـأ موضـوع ،پيیـيه یـا آن واقعـه در جهـان
تاریخي برسي .این در حالي است که متن فیلمیا انيیشه مخاط

را تحت شـعاع قـرار

ميدهي و به تأویل واميدارد تا رأي وي مبتني بر حرکت ذهن و کشف اصل پيیيه قرار
گیرد موقعیت معناسازي که فیلمساز و ابژه (متن) بـراي انتقـال پیـام و ادراک بینـاذهني
مخاط

فراهم ميکني.

با توجه به دیيگاه بارت ،فیلم رضا را ميتوان مستنيي دانست که بیشترین بهـره آن
استفاده از رمزگان فرهنگي است ،با تفسیرهاي ایيئولوژیا بهگونهاي که حـس طبیعـي
بودن را در متن به وجود ميآورد .ارجاعات متعيد به حکمت یا صرفاً نـوعي از دانـش
تاریخي ،صياي اخالقي و جمعي پذیرفته شيه در متن را تشـکیل مـيدهـي .انتخـاب و
چینش مصاحبهکننيگان نیز همسو با تأییي صياي راوي در مستني عمل ميکني .همچنین
بر مبناي آنچه از شیوههاي نیکولز مطر شي ،سوگیري محتوایي و ساختاري ،متن را بـه
شیوههاي مشاهيهاي ،توضیحي و اجرایي سوق داده است .اسـتفاده از شـیوه بالغـي در
کالم راوي ،عالوه بر ایجاد جهاني خاص ،به بازنمود ذهني از شخصیت رضا ميپـردازد
و باهي

متقاعي سازي مخاط  ،از بیاني نمادین (جيول  )1استفاده ميکنـي بیـاني کـه

نزدیا به زبان شاعرانه است و داللت را به سمت نشانه هـيایت مـيکنـي .ایـن امـر از
داللتهاي رمزگان است داللتي که مفهومي است ،نه مصياقي ،یعني گسـتره محـيودي
را در برميگیرد و با تأثیرگذاري بر رمزگشایي مفهومي ،زبان بـه سـمت نشـانه هـيایت
ميشود ،نه ميلول.
پس از تحلیل مستني جنگي رضا مشاهيه ميشود که این الگوي پنجگانه بـهدرسـتي
عمل ميکني .بر اساس نتایج به دست آميه از پژوهش ميتوان استنباط کرد که این مـتن
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در یا رابطه تعاملي بین رمزگانهایش قرار داشته که هم سـاخته شـيه و هـم سـازنيه
رمزگانها بوده است .سه رمزگان نمادین ،معنایي و فرهنگي بـراي درک معنـاي ضـمني
متن مورد استفاده واقع شيهاني .دو رمزگان نمادین و معنایي کمکي بودهاني و در جهـت
فهم رمزگان فرهنگي مورد استفاده قرار گرفتهاني و دو رمزگان کنشي و تـأویلي نیـز بـه
فرم روایت پرداختهاني .امر مهم در حصول این مقاله ،عالوه بر تحلیلي از مـتن فیلمیـا
«روایتفتح» ،عملیاتي شين این مستني جنگي است که به تمسا از ایـن روش تحلیلـي
به انجام رسیيه است.
کشف رمزگانهاي مختلف این متن بر اساس الگوي روایـي بـارت ،کـارکرد اصـلي
رمزگان را آشکار کرده است .انتخاب رخيادهاي خاص اثر و ترکی

تصاویر ،بهدرستي

توانسته است در همنشیني الیههاي متني (عناصر دیياري و شـنیياري) بـه شـیوه بیـاني
روایي در مستني دست یابـي .بـهعبـارتي ،درک و فهـم بیشـتر ایـن مـتن ،بـه بـازي بـا
داللتکننيهها برميگردد تا به شیوه بازنمایي مرجع از طریق نشانهها ،یعنـي درک ناشـي
از فیلم مستني ،بیشتر به خاطر چینش داللتکننيههایي شکل ميگیرد که از جانـ
درونمتني و از طریق نظام کالمي ،مخاط

راوي

را دایم به خارج از مـتن ارجـاع مـيدهـي و

این فرایني نه بازتاب واقعیت ،بلکه تولیيکننيه و تکثیرکننيه واقعیت اسـت .مخاطـ

بـا

دیين تصاویري طبیعي از جنگ و تفاسیر راوي از رزمنيگان صير اسـالم ،بـا دالهـایي
مواجه ميشود که وي را به مفاهیم ضمني دیگري چون مقاومت ،انتظار تا رسیين فرج
و یا میعادگاه شهاد ت ،آزادگي ،ایثار در راه خيا و یا پیروزي حق بر باطل سوق ميدهي.
مؤلف با استفاده از روابط بینامتني برساخته ،جلوهاي بازساخته از تاریخ ارائه ميدهي .به
عبارتي ،با مستني کردن یا مستني و برچس

زدن واقعیتـي از تـاریخ صـير اسـالم بـه

واقعیتي از زمان حال ،تکـرار واقعـه و یـا ادامـه راه تـاریخ اسـالم را در نظـر مخاطـ
جلوهنمایي و تياعي ميکني .انتخاب و ترکی

تصاویر و رخيادها ،کـالم و لحـن راوي،

صياي محیط ،سکوت ،موسیقي متنر محيود و شیوه مصاحبه و تکرار آن در فیلم «رضا»
از مجموعه «روایتفتح» ،اثري با بیاني خاص (فیلمیا) ساخته است.
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پيشنهادها

تا قبل از جنگ سینما و تلویزیون ایران هی تجربهاي در زمینه تولیي فیلم مستني جنگـي
نياشت .مجموعه روایتفتح که تولیي آن بـر اسـاس تجربـه گروهـي خودکفـا صـورت
گرفت ،تبيیل به مجموعهاي شي که اکنون در زمره منابع بالغي و فیلمیـا قابـل تأمـل
است .برنامهسازان و رسانه ملي ميتوانني آن را بهعنوان الگویي براي تولیي آثـار مسـتني
جنگي در کشورهاي اسالمي و دیگر کشورها بهکار گیرني .همچنان که سـینماي امریکـا
در ساخت آثار مرتبط با جنگ خلـیج فـارس از آن بهـره جسـت .ایـن مجموعـه داراي
عناصر بیاني و روایي شکل زیر است.
شکل  .1عناصر بیانی ویژه در مستند رضا

عناصر بیانی وییه در مستند رضا
بازنمایی عینی

ارائه اطالعات و شیوه
روایت

ایجاد جهانی خاص

الگوسازی

بازنمایی ذهنی

صدای مقتدر

بیان نمادین

اغناسازی

این ویژگيهاي نهفته در الیهها و سطو مختلف روایت ،توانستهاني اثر را از حالـت
شعاري خارج کنني و تأثیرات رسانهاي موجز و مؤثري را در میان مخاطباني کـه از آثـار
شعاري دوري مي کنني ،بر جـاي بگذارنـي .بـيیهي اسـت کـه نسـل جـوان و مخاطبـان
امروزي ،پیامهاي ارتباطي مستقیم را نميپذیرني و به همین دلیل پیشـنهاد مـيشـود کـه
برنامه سـازان در رسـانين پیـام هـا و رمزهـاي متنـي خـود ،شـیوه اجرایـي مسـتنيگونه
روایتفتح را مورد توجه قرار دهني.
رسانه ملي و برنامهسازان فرهنگي با توجه به عناصر بیاني ویـژه در نمونـه مشـاهيه
شيه ،مي توانني همسو با اهيا

آموزشي ،تبلیغي ،ارشادي و  ...به تولیي آثار فاخر همت

گمارني و در تحلیل و دریافت مخاط

از این شیوه بهره گیرني.
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پینوشتها

( )7منظور مستنيهاي جنگي که در ساخت آن خود شهي آویني نقش داشته است.
( )2ميتوان به دو محور شاخ

در مستنيهاي جنگـي اشـاره کـرد :الـف) مسـتني

جنگي که مستقیم به ثبت وقایع جنگ ميپردازد ،ب) مستني جنگي مرتبط با جنـگ کـه
به مسائل و رویيادهاي قبل ،همزمان و بعي از وقایع مرتبط با جنـگ ،ماننـي :تـيارکات،
اعزامها ،مجروحین ،شهيا ،آوارگـان ،اسـرا ،بازسـازيهـا و یـا در کـل بـه رویـيادهاي
اجتماعي ـ اقتصادي پیرامون آن ميپردازد.
( )3از شیوه تبلیغ بـا «مجموعـهاي از تصـمیمات هوشـیارانه ،روشـمني و از پـیش
طراحي شيه ،بهمنظور استفاده از فنون اقناعسازي و براي محقّـق گـردن مقاصـي ویـژه
مقاصيي که در راستاي سیاستهاي مبلغ است» (محسنیانراد ،7327 ،ص .)3
( )1براي توصیف فیلمهایي که «جنبههاي ذهنـي یـا گفتمـان کالسـیا عینـي» را
تحت تأثیر قرار ميدهني (برزي به نقل از نیکولز.)2772 ،
(« )9صحنه عبارت است از بخشي از یا فیلم روایي که حسي از کـنش مـياوم را القـا
ميکني که در یا مکان و زمان مياوم رخ ميدهي» (فیلیپس ،ترجمه فتا  ،7322 ،ص .)25
( )1اگردر بطن داستاني که روایت ميشود شخصیتي نقش راوي یا روایت دیگر
را بر عهيه گیرد و داستان خود را در درون داسـتان اصـلي روایـت نمایـي ایـن حالـت
بهاصطال درونگیرير یا روایت در درون روایتي دیگر نامیيه ميشود (ریمون ـ کنان،
ترجمه حري ،7321 ،ص .)721
منابع
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