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 مقدمه

و بـه   2نمـایش  درواقـع هـاي مسـتني،    یلمف  هی  تردیيي نیست که 7به گمان کریل فلین

ماهیت سـاخته شـيه طبیعـت     دهنيه نشانطرق مختلف، بیشتر از سایر اشکال سینمایي، 

از ثبـت واقعـي رویـيادها،    رو، ینازا(. 722 ، ص2771، 3برزي) جهان اطرا  ما هستني

، يا شـيه   توانـي بـا شـکل کنتـرل     بیاني مناسبي است که مـي   گونه ،«1فیلم مستني» طریق

بيیهي است که نسل امـروز  ي. پیاميهاي فرهنگي سیاسي و یا مذهبي به همراه داشته باش

هـاي اجتمـاعي ثبـت شـيه      دیيگاهي متفاوت نسـبت بـه ایـن پيیـيه     ،هاي آینيه و نسل

تواني  ، مي9اي تحلیلي علمي از اسناد چنيرسانه نبودو این امر در صورت  اهني داشتخو

.بیفکنياي از تحریف  را به ورطه آنان

جنـگ تحمیلـي    همزمان با شـروع توان  و گسترش مستني جنگي در ایران را مي آغاز

بـه  با وجود برخوردار نبودن از پیشینه قبلـي،   این ميت  مستني جنگيدر طول  دانست 

میــان، مجموعــه در ایــن  .اســت افتــهی  دســت يارزشــمني هــاي پیشــرفتو  تجــارب

رغم امکانات محيود، درصي باالیي از تولیيات را به خود اختصاص داده  به «فتح روایت» 

پخـش   .رود مـي  بـه شـمار  در سینماي مستني جنگـي ایـران   عطفي   نقطهکه  است  چنان

بـا شـهادت راوي آن    12فـروردین   27و  شـي  آغاز 13تلویزیوني این مجموعه از سال 

شـود،   محسوب نمي نيیخوشاو  تازه اي پيیيه ،جنگ و مقاومت اگرچه .(7)يمان تمام مهین

، در ایـن مجموعـه   (2)نمرتبط با آرویيادهاي جنگ و  ثبت مستقیم  نکته با اهمیت، شیوه

بارهـا از   هـاي مختلـف آن،   تلویزیوني است که با استقبال فراواني مواجهه شي و قسمت

رسانه ملي به پخش رسیي. بیان متفاوت این مجموعه نسبت به سایر مستنيهاي جنگـي،  

 دانست. (3)ساز توان هم حامل پیام و هم اقناع اي است که آن را مي گونه به

شناسـي و   هـاي متعـيدي کـه دربـاره شـکل      شایان ذکـر اسـت بـا وجـود پـژوهش     

و در پیشـینه بـه آن اشـاره خواهـي      فتح صورت پذیرفته شناسي مجموعه روایت مخاط 
                                                      

1. Caryl Flinn        2. performative        3. Bruzzi 

4. documentary film   5. multimedia 
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مشـاهيه  « متن» عنوان به خود اثرهاي معنایي  براي کشف الیه روایي يتاکنون تحلیلشي، 

 دهي. پرداختن به پژوهش حاضر را نشان مياین خود اهمیت و ضرورت  ونشيه 

گونـه   و ایجاد بستري مناس  بـراي تحلیـل آثـار ایـن     با هي  کاربردي مقاله حاضر

فـیلم   اي  حجم نمونـه  ،«فتح روایت»  مجموعه جامعه مورد پژوهش  عي دارد ازس مستني 

واکـاوي   2الگوي تحلیل روایي بـارت  و 7هاي بیل نیکولز شیوه را بر اساس «رضا»مستني 

تحلیل روایت یا فیلم مستني جنگـي   يسنج ، امکانپژوهش اصلي  مسئلهو بررسي کني. 

 .ستا هاي بارت رمزگان الگويبر اساس 

 پژوهش و اهدافها  رسشپ

 . شیوه ساخت چه تأثیري بر نحوه بیان فیلم مستني رضا گذاشته استو7

 انيو بوده رگذاریتأثهاي متني مرتبط با رمزگان چگونه در پیشبرد روایت  . الیه2

 . میزان درک رمزگاني چه تأثیري بر شناخت معنایي از متن داشته استو3

 پنج سطحي بارت، در قال  رمزگان «ني رضامست»تحلیل  اصلي هي این پژوهش با 

مياقـه قـرار دهـي.    را مـورد   فیلمیا مستني متون لیوتحل هیتجزاي نو از  سعي دارد شیوه

 :کاربردي، اهيا  زیر مورد توجه استهمچنین به لحاظ 

 هاي قال  در مستني رضا ي بیاني و رمزگانها مؤلفه. آشکارسازي و شناسایي 7

 ساخت  ها و انتخاب شیوه گان. کشف ارتباط بین رمز2

 پيشينه پژوهش

انـي و ایـن    شناسي با گستردگي فراوانـي همـراه   فیلم مستني و روایت  هاي حوزه پژوهش

هـاي مشـاهيه    شود. ازجملـه پـژوهش   مورد مطالعه معطو  مي  پیشینه صرفاً به محيوده

مجموعـه   بـر  يیـ هاي مستني جنگي ایران بـا تأک  بررسي زیباشناسي شکل در فیلم»شيه، 

 درپذیرفتـه اسـت. او    ( صـورت 7321اصـغر )  ذاتکه از سوي  ستا «فتح مستني روایت
                                                      

1. Bill Nichols       2. Barthes 
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شناسي و زیباشناسي بـه ایـن مسـئله پرداختـه اسـت.       بیشتر از زاویه شکل پژوهش خود

هـاي مستنيسـازي دفـاع     فتح و قابلیـت  روایت»با عنوان  را پژوهشي نیز (7322) يآشتیان

 انجـام داده شناسـي   از منظـر مخاطـ   « 7395 ـ  7312ي ها مقيس در تلویزیون بین سال

ها و اي در رساي شهادت: شباهتبیانیه»عنوان ( در پژوهشي با 2777) يآباد کریماست. 

ایيئولوژیا و تطبیقي بـه   ينگاه« ترهاي سنتي فتح آویني و بیانیه هاي بین روایتتفاوت

شناسـي   جامعه»کتاب در ست. ها و آویني انياخته ا تفکرات مارکس، انگس، سورئالیست

هـاي   فـیلم  فقـط بخـش دوم  ، در معـيني نوشـته  ( 7357) «سینماي جنگ و دفاع مقيس

ـ    در  .شيه است مستني جنگي معرفي مطلـق و   کوشـش نـامور   همجموعـه مقـاالتي کـه ب

گـرد آمـيه،    «هـاي مسـتني دفـاع مقـيس     شناسـي فـیلم   نشانه»( با عنوان 7359) يکنگران

اي بــا  رشــته مناســ  بــراي مطالعــات بــین  اي پیکــرهس، مجموعــه ســینماي دفــاع مقــي

 تیـ گفتمـان و مطالعـه تـأثیر روا    لیـ شناسي فرهنگي، ترامتنیـت، تحل  هرویکردهاي نشان

 ذکر شيه است.محاکاتي( ـ  )نقلي

هـاي  شناختي در فیلم بر اساس مشاهيات و مطالعات صورت گرفته در حوزه روایت

خـاص، تـاکنون    طـور  بـه  «فـتح  روایـت »ه عـام و مجموعـ   طـور  بـه مستني جنگي ایـران  

انـي  بـراي    هاي غیرعلمي اثـر توجـه داشـته    هاي انيکي مشاهيه شيه که به جنبه پژوهش

فتح مطالبي در کتاب آینه جادو بـه   گیري مجموعه روایتمثال، در زمینه چگونگي شکل

ره آمـيه  ها و نشریاتي نظیر سـو هایي در ماهنامهقلم شهیي آویني و یا مقاالت و مصاحبه

هـاي اختصـاص    نامه اني. پایان انساني پرداخته است که به نحوه تولیي برنامه و حوزه علوم

یافته به مقوله جنگ در سینماي ایران نیز  به مناسبات و شیوه تولیي فیلم جنگي، مفـاهیم  

انـي. سـه    شناسي پرداخته و یا از منظر مخاط  شناسي و زیباشناسي ارزشي از زاویه شکل

اني کـه هـم بـه تحلیـل      به چاپ رسیيه 2777نیز از سوي انتشارات راتلج در سال مقاله 

هـایي بـا    فـیلم  عنـوان  بـه فتح  شکل و محتواي چني فیلم از سینماي جنگ ایران و روایت

اني. خصوصیات یا بیانیه رسمي پرداخته
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 پژوهش نظري چارچوب

هـاي   اجـرا کـه نشـانه    نمایي و یـا ازمستني از نظر لغوي عبارت است از هر گزارش و ب»
شمارانر و مرت  یا رویياد و یا تـيارک یـا برهـان،     بصري و یا کالمي را در ثبت گاه

از نیـز  مستني جنگـي  . (32 ، ص7329 نژاد، ترجمه تهامي و آیزود، ن)کیلبر «بسیج نمایي
جنـگ و مسـائل مربـوط بـه آن      ،کـه موضـوع آن   رود ميهاي مستني به شمار  انواع فیلم

به توصیف، تفسیر، گـزارش و   ،با استفاده از عنصر خالقیتسعي دارد ساز است. مستني
 را بازنمـایي   شـیوه  1در ایـن زمینـه، نیکـولز    بپـردازد.   اي خاص یا حتي بازسازي پيیيه

، 2توضـیحي  ،7شـاعرانه » هسـتني   فـیلم مسـتني   هـاي  مثابه زیرگونه که بهکني  ميشناسایي 
مـا  کـه  د دار هـایي  حالـت نمونـه  ، ـ هـر   1ایـي و اجر 9، انعکاسـي 1اي ، مشاهيه3مشارکتي

آنهـا بـه بیـان     رسي کـه  . به نظر ميکنیم اصلي، قلميادي یا الگو  عنوان نمونه به یمتوان مي
، از طریـق  هـا  شـیوه  کـه  ـ هنگـامي   ،پردازنـي  هاي متمایز هر شـیوه مـي   خاصي از ویژگي

شـخ  و قابـل   م  یـا شـیوه   ،نيشـي  ایجـاد قواعـي،   اي از مجموعهو  هاي برجسته فیلم
ـ (. 792، ص 2777نیکولز،)« شود دسترس براي همه مي  ر اسـاس جـيول زیـر،   نیکولز ب
 است. معرفي کردهرا گرایي آنها  شیوع و نوع واقع ،ترتی  زماني عرضه

 
 (1931قاسمی و کالهی، ها در فیلم مستند ) بندی شیوه طبقه .1جدول 

 گرايینوع واقع ويژگی شيوه رديف

هدای  هدای تودویریو ویی دی   بر تدداعی مبتنی  شاعرانه 1
 عاطفی و هیجانی ریتمیک و ساختار شکلی

 اجتماعی و تاریخی مبتنی بر تفسیر کالمی و منطق استداللی توضیحی 2

  مبتنی بر رویارویی مستقیم با موضوع و مشاهده ای مشاهده 1
 تجربی بدون مزاحمت با دوربین

 شکن شناختی و شالوهروان موضوع و ساز لمیمبتنی بر تعامل بین ف مشارکتی 1

مبتنددی بددر بازنمددایی سدداختارهای حدداکم بددر     انعکاسی 0
 شکنشالوده  یری فیلم مستند شکل

 سداز  لمیاحساسی فد  یاهای درونی مبتنی بر جنبه اجرایی 0
 تکثر امر واقع (1)در برخورد با موضوع

                                                      

1. poetic         2. expository         3. Participatory 

4. observational   5. reflexive          6. performative 
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مختلــف بــراي اي از تأکیــيات و پیامــيهاي  هــر شــیوه را داراي مجموعــهنیکــولز  

مسـلط بـراي    اي مخاط  و شیوه براي ارتباط با یيمباحث و الگوها پیشرفت هنر سینما،

بنـيي  طبقه». (717-712، ص  2777نیکولز،کني ) به فیلم توصیف مي یينبخش  سازمان

هـاي روایـي فـیلم    و خصـلت  یانـه هـاي بازنما ها بر اساس ویژگينیکولز در مورد شیوه

قابل ترکی  هستني و در یا فیلم امکان استفاده  [البتهکه ..، ]مستني صورت گرفته است.

. بـه  (727 ، ص7359کالهـي، قاسـمي و  )« صورت همزمان وجـود دارد  از چني شیوه به

اي  ایـيه ، ایـيئولوژي  سب  نیبيپنيار وي، از اهيا  مستني، متقاعي کردن افراد است و 

و حتي حس بنیادین هویت آنهـا   کني که منافع آنها هژمونیا را با این موضوع عملي مي

موجود از آنها در ارتباط است که همواره از جاي دیگـري   با حفظ وضعیت و تصویري

 عنوان یا روش بالغـي  درک ایيئولوژي به در راهرسي  این امر، گامي کوچا  از راه مي

 ما چنین دانشي در تصویر وجود نيارد بلکه در گفتماني...، اتز دانش است که آنتي است

منزله شاهي و ميرک یا عمل ایـيئولوژیکي، در خـيمت آن    که تصویر به استتحلیلي 

 (.33-31ص  ، 2772قرار دارد )نیکولز، 

اینکه به دانش منتهي شود بـه   يجا به، کننيه گفتار بالغي یا مجاببارت نیز   به عقیيه

دادن، عمـل طبیعـي جلـوه    همـان  را  عادت اساسي ایـيئولوژي    وانجامي ميایيئولوژي 

هاي ضمني که بر اساس ماتریـال   هاي داللت طور کلي، یعني دال ایيئولوژي به»پنيارد  مي

ها،  سازد. این دال اني را به هم مرتبط مي تعیین شيه)صيا، تصویر، رفتار و...( که انتخابي 

هاي ضـمني، بالغـت    این داللت  هخوانيه خواهني شي و مجموع ضمني يها کننيه داللت

ایـيئولوژي ظـاهر     کننـيه  داللـت  هعنوان جنب هني شي، بيین ترتی  بالغت بهخوانيه خوا

بایـي  اي دارنـي کـه    تصاویر معناي نهفتهدر این مستني  (.15ص ، 7511بارت، )« شود مي

بسته به واتفسیري که . يننبنشیتفسیر با لحني بالغي به دیيه و شنیيه شوني و پس از آن 

عنـوان   را بـه « رضـا »که اعمال « مادر»  مچون صحنهاست. ه رکننيهیمقاصي و اهيا  تفس

به معنـاي  و « تقيیر»عنوان یا  آن را بهو راوي  کني  تفسیر ميدرست موردي از انتخاب 

 .کني تفسیر ميو تلقي « شهادت»
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 کـرد هـایي توجـه    روایت، نشانه و یا رمزگان ماننيتوان به عواملي  در فیلم مستني مي

ـ . ازانـي انتقال پیام مؤثرو در  با یکيیگر در تعامل ،طور پیوسته که به تحلیـل یـا    ،رو نی

روایت و گستردگي دامنه آن تنهـا  »ست. افیلم مستني وابسته به بررسي عوامل ذکر شيه 

شناسـي،   شناسي با علومي مانني نشانه دانش روایت ...،شود به ادبیات داستاني محيود نمي

عبارت است  تیروا (.2ص ، 7321 یمي،ترجمه علوي و نع )توالن،« کني ارتباط پیيا مي

ترجمـه   واقع در زمـان و فضـا )بـوردول و تامسـون،     يمحل ييادهایاز رو يا رهیاز زنج

و  زانسـن یم هو قراردادهـا )ازجملـ    رمزها ،راهبردهابه  تی(. روا11ص ، 7359محميي، 

، 7327 ،يشود )اوحـي  يمربوط م رود، يکار م داستان به يسازمانيه ي( که براينورپرداز

 ترجمه طهرانیان، )باکلني، هاست تیو شخص يادهایها، رو شامل کنش تی(. روا727ص 

اجزاي هنـر روایـت    درواقعشوني  تمهیياتي که فیلمیا نامیيه مي»]و[  (.11ص ، 7352

بشر  هیاول ياز راهکارها تیروا (.213ص ، 7311)متز، ترجمه عامري، « فیلمیا هستني

از  يا رهیــ( زنج29ص  ،7353 ،ياســت )خــادم رییــتغشــناخت زمــان، فراینــي و  يبــرا

ـ ترت ایـ و در  رنـي یگ يانجام مـ  يقصي يها با کنش طور معمول بهکه  يادهاستیرو   ی

 .(722ص  ،7351 ترجمه ساالروني، جونز، )تامسون ابنيی يم يمانیچ يتیعل ای يزمان

...]سـینما و[  » :ديسـجو  عقیيهبه اني   سینما و تلویزیون از ابزارهاي توزیع و انتقال پیام

هـاي شـنیياري و دیـياري بـه      تواني از هر دو حـوزه رسـانه   تلویزیون ابزاري است که مي

 ي شـنیياري، اهـ  هدر حـوزه رسـان   ،گـر ید  عبـارت  به  ترین شکل ممکن بهره بگیرد گسترده

هـاي   ي را دارد و در عرصـه رسـانه  محیطـ  هايموسـیقي و صـيا   ،کارگیري گفتار امکان به

  ياستفاده کنـ  تنواني از تصاویر ثابت یا متحرک و همچنین نوشتار در تولیي مت مي ،دیياري

آورد کـه در   اما نکته بسیار مهم آن است کـه ابـزار نیـز خـود رمزگـاني را بـه وجـود مـي        

یـا   ،هـاي مـتن   ابزار خود به یکي از الیه ،گرید  عبارت به ،دخالت دارد «خوانين»چگونگي 

بـيیهي   ،آنگر  داللتشود و براي دریافت کارکردهاي  ل ميتبيی« قاب»یم به یا یبهتر بگو

بـراي   .(232-235صـ   ، 7353ي،)سـجود « آن دسترسي داشت به رمزگاناست که بایي 

 .(7است )نمودار کرده این منظور سجودي نمودار عینیت یافته از یا متن را طر  
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ي متنـ هـاي   چنـین الیـه  هـا و هم  شناختي حاصل تعامل پیوسته رمزگان دانش درواقع»

مـتن   ،بـارت  (. از نظـر 212ص ، 7353)سـجودي،  « انـي  است که عینیت فیزیکـي یافتـه  

بینـي و   ش بر اعمال قابل پیشا که اساس است يحاصل همگرایي دو مجموعه از مناسبات

اي  است. همچنین متن بر مجموعه 7متن يیا تابع منطق درون هاست و عملکرد شخصیت

تنها از اعتبـار دیگـر متـون اسـت کـه       متکي است و« 2بین متوني»ا از مناسبات بیروني ی

خت ارتبـاط رمزگـان   شـنا  (.77 ص، 7359 ترجمه اسالمي، شود )بارت، متقاعيکننيه مي

  سـت اگر متن در بافتار اجتماعي  هاي متن و چگونگي خوانين کارکردهاي داللت با الیه

هـا   ها، رمزگان و جانشیني الیه ينیمنشبیروني، متن به اعتبار ه  در سطح گسترده رو نیازا

 .رسي و متون دیگر است که به شناخت مي

کـه هرکـيام از زیـر     را (2)جـيول   ایـ لمیهاي متن ف الیهاي فیلم یا  هاي نشانه نظام

توان به نسبت طول زماني حضورشـان بـه تفکیـا     مي، اني هاي متفاوتي تشکیل شيه متن

هـا در   هاي هر واحـي از زیـر مـتن    رمزگان اثرگذاري ،ولي آنچه مهم است کردمشخ  

 یابي. هر الیه متني، معنایي خاص مي ينیخود است که در همنشداللت معنایي مربوط به 

 

                                                      

1. intratextual /(method)        2. Intertextual / (Interpretive Strategy) 
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یا متن فیلمیا از واحيهاي خوانشي تشـکیل شـيه کـه داراي یـا قلمـرو ُتح ق ـقر       

« قراردادهـاي ارتبـاطي  » هال  رمزگان صـرفاً بـا    اي رمزگاني است. به گفته معنایي، از طبقه
کـه در   اسـت هـاي مناسـبي    اي از قـرارداد  هـایي رویـه   برابر نیست بلکـه عبـارت از نظـام   
(. بـارت در  222ص  ،7321، ترجمـه پارسـا،   کنني )چنيلر قلمروهاي خاص خود عمل مي

( 2 ،7( رمزگـان تـأویلي  7ل بـود:  یـ طبقـه رمزگـان قا   9بـه   از داستان سارازین تحلیل خود
، مخاطـ  را از افشـاي جزئـي، تعلیـق و     هستني يتگریمربوط به داستان و رواکه  2يک نش

 3( رمزگان واحيهاي معنـایي 3برني،  مي شیپ و متن را از آغاز تا پایان به دهني ميابهام گذر 
صـورت قراردادهـایي    بـه  9( رمزگـان نمـادین  1هاي ضمني است،  مربوط به داللت 1یا دال

تـز( اسـتوار    برابر نهادها )آنتـي   کنني ]بر پایه در متن فراهم مي است که امکان تُح ق قر معنا را
صـورت یـا دانـش از     چیزي از بیرون مـتن بـه   1رمزگان فرهنگي یا ارجاعي (9است[ و 

طور خودکار در تأویل رویيادهاي روزمره[ در تولیـي و خـوانش    پیش موجود است که ]به
صـ    ،7357ترجمـه شـهبا،    ن،)مـارتی  و (729ص  ،7323کني )شمیسـا،   متن دخالت مي

 اسـت  يضـرور هـاي معنـایي مـتن،     پیش از ورود بـه بحـث و تحلیـل الیـه    (. 721-723
 .(3شود )جيول مشخ  و رمزگان آن تعریف  يرمزگانسطح هر  رگذاریهاي تأث مؤلفه

                                                      

1. hermenecutic code        2. proairetic code        3. semantic code 

4. semes                 5. symbolic code        6. cultural code 
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 های بارت رمزگانتعاریف سطوح  و های تأثیرگذار مؤلفه .9 جدول

و  ها و تحلیل نهایي، از رویکرد نظري کارکردها مطالعه حاضر، براي یافتن شاخ 

ها در  مزگانو تأثیرات ر ستني بیل نیکولز، تحلیل روایت روالن بارتهاي ساخت م شیوه

 .کرده است يبردار بهرهفتح  فیلم مستني جنگي روایت

 هاي تأثيرگذار مؤلفه ها رمزگان

 یلیتأو

پرسش 
 مستقیم

پرسش 
 تلویحی

 طرح معما
رویداد 
 توادفی

 تعلیق
و   پاسخ
 یی شا  ره

دنبدا  خدود    کند که با طرح معما یا پرسشی خواننده را برای یدافتن پاسدخ بده    در واحدهایی از متن عمل می
از »هدد... د کندد و نقداب باز شدت در روایدت را شدکل مدی       کشد و با تأخیر در ارائه پاسخو معما را حل می می

در نهایدت افشدا کدرد )ایدن      تدوان تعلیدق ایجداد نمدود و     اصطالحاتی با معنای متفداوت )فرمالیسدتی( مدی   
 (.10ص  و2002)بارتو  «شوند( ظاهر نمی یشوند و در هیچ نظام ثابت اصطالحات اغلب تکرار می

 کنشی

دریافت 
 اطالعات

 انعکاس تجربه اعما  آیینی اعما  جاری
استنتاج توان 

 عمل
بندی جزئیات وقایع متوالی در یک روایت و حرکت از یک سکانس به سکانس دیگرو  دسته
آوای تجربه در متن است   دهنده این رمز ان انعکاس و...دهد ای از رویدادها را تشکیل می زنجیره

  توانایی عقالنی تعیین نتیجه»( Proairesis(؛ که منشأ در مفهوم )11ص  و1100)احمدیو 
 (.100ص  و1101)سجودیو دارد « عمل

 معنایی
 دا  )القایی(

داللت ضمنی 
 ها نام

 .ض .د
 موضوعات

. ض. د
 ها موقعیت

وابستگی 
 فیلمیک

 ویی ی سبکی

هدای ضدمنی    کندد. داللدت   ها کمک می های داستانی یا کنش ه ایجاد یک حس خاص نسبت به شخویتب
)بدارت بده نقدل از     «هدای معندایی   ازیبد »هدای مدرتبب بدا بافدت اجتمداعی و       هاو موضوعات و موقعیت نام

و سدیالیتی ودون ذرات  ردوغبدار کده از     یثبات یب»کنند.  ( در این رمز ان عمل می110ص  و1101سجودیو
 (.10ص و 2002و)بارت «زدن معناست های تأللؤ و سوسو ویی ی

 نمادین

بندی  ترکیب
 مضمونی

فرم و الگوهای 
 آشنا

 تضادها ها تقابل
برابر نهادها 

 ز(ت )آنتی
صدورت   و بده  رندد ی  یهای سدنتی و تضدادهای محدوری را در برمد     هاو الگوهای آشناو تقابل مضمون
پیوسدته  »هایی که  ها و تقابل آورند. ترکیب های تکرارشوندهو الگوهایی را در متن به وجود می ترکیب

 ریپد   (. واحد مکانی وندد ظرفیتدی و بر شدت   100ص  و1101سجودیو«)شود می دیدر داستان بازتول
بدر عمدق و راز دونش     واصلی آن نمایش تعدد ورود از هر نقطه به ایدن حدوزه اسدت      وظیفهو است
 (.10ص و 2002و)بارتافزاید  می

 فرهنگی

 عناصر بینامتنی ای ارجاع اسطوره ارجاع ایدئولوژیک ارجاع دانشی

ندش عمدومی یدا    ای از دا مجرای ارجاع متن به بیرون است؛ ارجاع به یک علمو حکمت یا مجموعده 
 شناسددیو ادبددیو تدداریخی و غیددره( صددرفان نددوعی از دانددش )فیزیکددیو فیزیولددوژیکیو پزشددکیو روان

ای که حس طبیعی بدودن    ونه هاو به ها و اسطوره یا ارجاعاتی از ایدئولوژی و (10ص و 2002و)بارت
عکداس آوای علدم   شده و ان . این رمز ان صدای اخالقی و جمعی پ یرفته آورد می را در متن به وجود
های تکنیکی خاصو همچون وهار رمز ان قبلی در  ها و  فتمان هاو کلیشه المثل در متن است. ضرب

 (.100 و ص1101وو سجودی 11ص  و1100کنند )احمدیو  رمز ان فرهنگی عمل می



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

 

 پژوهش شناسی روش

مـورد   هاي بنیادین موضوع را جنبه ،هاي کیفي است در زمره پژوهش پژوهش حاضر که

هـاي   خ دادن به پرسشهي و با رویکردي توصیفي، تفسیري، در پي پاسد بررسي قرار مي

بر اساس طر  و  یي نيارد و ساختار آنگرا اثباتعبارت دیگر، پارادایم  پژوهش است. به

پس از شناسایي شیوه ساخت اثر، آن را بر مبنـاي نظریـه    رو، ینازا .یستنآزمون فرضیه 

 دهي. روش تحلیل روایت بارت مورد بررسي قرار مي نیکولز و

هـاي   بین متغیرها، بـا توصـیف سـروکار دارد. شـیوه      بطهي تبیین راجا بهپژوهش کیفي 

 ها نه فراواني آنهـا هسـتني   ي توصیف، رمزگشایي، برگردان و یافتن معناي پيیيهدر پکیفي 

شـود کـه    (. این نوع پژوهش در مـواردي اسـتفاده مـي   312ص ، 7552، 2و ویلیامز 7پاپي)

رتبـاط آنهـا بـا یکـيیگر وجـود      ا  ها و نحوه اي نسبت به فهم چگونگي وقوع پيیيه دغيغه

 (.732ص ، 7321فرد و مظفري،  دانایي) یرهامتغبین   دارد  نه سنجش رابطه

ها نیست و تفسیر پژوهشـگر، مبتنـي بـر انتخـاب      یافته یمتعمروش کیفي در پي 

 تر از مورد پژوهش اسـت.  و قضاوتي براي عمق دادن به فهم و تفسیر دقیق هيفمني

هـاي زیـرین    ها و معاني پنهان در الیـه  آشکارسازي داللتاین مقاله در پي کشف و 

بـه واحـيهاي خوانشـي    « رضا»ابتيا فیلم مستني  ،منظور براي اینیا روایت است. 

هاي نیکولز  شیوه آن بر اساس  منيانه  داللت  سپس معناها و رویه وتقطیع  ،تر کوچا

 گیـرد.  رار مـي قـ تحلیـل   مـورد  رمزگاني  هر طبقه مشخ  شيه است  در نهایت نیز

در این پـژوهش،   9و نما 1، صحنه3از: سکانس اني عبارتفیلم   شيه تقطیعواحيهاي 

 .(9)ستواحي تحلیل صحنه ا

از منابع سـینمایي بـراي سـاخت فـیلم      الگوهایي ،هاشیوهیا  ها حالتبه باور نیکولز 

ورت صـ  مـرور زمـان بـه    اي بـه دوره تمایالترغم تغییرات ملي و که عليهستني  مستني

هـاي مختلـف    اني. وي هـر حالـت را تأکیـيي بـر تکنیـا      درآميه شيه تیتثبیي هاروش
                                                      

1. Popay         2. Williams       3. Sequence 

4. scene         5. shot- plan 
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عنـوان ذخیـره و    بـه  زني که امـروزه  اي را مثال مي ي مشاهيهلمسازیف وداني  سینمایي مي

 .(37-37، ص  2777نیکولز،است )ه باقي ماني يمنبعي مهم براي مستنيساز

منفعل   کننيه از نقش مصر را مخاط  کني تا  تالش مي «اس/ زد»بارت در کتاب 

متن را حاصل »رو  نی. از همداشته باشيدر فرایني خلق معنا مشارکتي فعال  تا برهاني

ا ه نگانه را از این رمزگا بنيي پنج داني، همچنین نوعي طبقه هاي آن مي تعامل رمزگان

خوانشي  از واحيهاي ،براي این منظور . او(711 ، ص7353)سجودي، «دهي ارائه مي

  دهي ، یا قلمرو تُح ق قر معنایي را تشکیل مي7لِکسیا کني که هر واحي آن استفاده مي

داني  ها مي ها( را بر اساس همین رمزگان گیرير معناي هر واحي متني )دال شکل همچنین

 هستني. آنوآمي میان متن و جهان بیرون از  که در رفت

 ي پژوهشها يافته

توان همخـواني مناسـبي    بارت و الگوي پیشنهادي سجودي، مي تحلیلي  با توجه به شیوه

توانـي از   . شناخت حاصل مـي افتی  دسترا مشاهيه کرد و به یا الگوي تحلیلي واحي 

هـاي رمزگـاني قـرار دارنـي، صـورت       با نظام  یي که در تعامالت پیوستهها مؤلفهمجموع 

هـاي گفتمـاني    ن خـود از گـره  ابزارهاي تولیـي مـت   ،هاي این مقاله بر اساس یافتهپذیرد. 

مـتن   و شـناخت یابني. بررسي  گفتماني معنا مي تر بزرهشوني که در فضاي  محسوب مي

تنها به سطح  ،در این مقاله گیرد اما صورت ميمتني  بیروني و درون  سطح گسترده در دو

از عینیـت  یا وجـه شـناختي   از این منظر،  پرداخته شيه است.« رضا»مستني  يمتن برون

 (.2)نمودار  يیآ مي به دست آنهاي متني  متن فیلمیا و الیه یا

 

 

 

                                                      

1. Lexia 
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هاي متني متفاوتي دارني. بـراي   هایي تشکیل شيه که هرکيام الیه یا متن از زیرمتن

آن حرکت دوربین است که با انتخـاب موضـوع،    درواقعمثال، یا واحي خوانشي متن، 

، بـه ایـن ترتیـ ،    شـود  مي رتگداللگرفتن در کادر،  و با قرارکني  دار مي را سوژه و نشان

دهي تا به شناخت دسـت   هاي متفاوت ارجاع مي مخاط  را براي خوانش آن به رمزگان

  میابی يدرماین اساس  بر یابي.

ـ  ،فیلم مستني فارغ از نـوع داسـتاني یـا غیرداسـتاني     هر ● فیلمیـا محسـوب    يمتن

 .شنیياري استدیياري، هاي متني  شود که داراي الیه مي

واحـيهایي از  یـا  هاي مـتن فیلمیـا    قابلیت پرداختن به الیه یيتنها هر رمزگان به ●

 .داردمستني جنگي را اي فیلم  هاي نشانه نظام

 ي.ن، قابلیت تحلیل یا متن فیلمیا مستني را داريپنج طبقه رمزگان ●

بیـان  هـاي فـیلم    ارجاعات تاریخي بیرون از متن که از سـوي راوي و شخصـیت   ●

 شود و بیشترین کارکرد را دارد. هاي فرهنگي محسوب مي شود، جزء رمزگان مي
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با اسـتفاده از گفتمـان بـه جهـان خـارج ارجـاع داده        ي هستني کهحقایقها،  این یافته

عنوان مره تصادفي، شهادت یا هر چیـز دیگـري در    به توان . رویياد رضا را ميشوني مي

بـا   ي کـه حقـایق امـا  ، در نظـر گرفـت    است شيه چارچوب تفسیري که براي آن فراهم

امکان تجيیي تجسم و  يا گونه به ،شوني استفاده از گفتمان به جهان خارج ارجاع داده مي

کـه بـه    را حقیقتـي  ،ترتی  . به اینيآورن عنوان شاهي و ميرک فراهم مي بهرا حلول آنها 

رجوع بـه    صحنه در زني.سا ميکامالً مخفي  ارجاع به جهان خارج[شوني ] آن مربوط مي

بـا ایـن هـي  تناسـ  دارد.      طـور کامـل   بـه تصویر عکاسـي   2اي کیفیت نمایه، 7گذشته

ـ یا رویـياد از   ، سوژه، تکرار واضحات، شيءیيگو همان و شـاهي و مـيرک از    سـو  ای

که ارجاع به بخشي از شاهي و ميرک، باعـث پیونـي    يطور به ،آیي ميپيیي  ،سوي دیگر

 شود. ع به شکل یا رویياد مستقل ميميلول و مورد ارجا

ایـن حقیقـت یـا     کـه  اسـت  ي از آنرضا حـاک شهادت   لحظه راي مثال، ثبت نشينب

  ایـن وضـعیت زمـاني کـه در یـا      شـود  ارائه نميعنوان یا شاهي و ميرک  رویياد به

تصـاویر  »هاي رجـوع بـه گذشـته  )     صحنهدر مورد  ، یاشود مي ایجاد رود،کار  گفتمان به

رجـوع بـه     و («راهپیمایي و خیزهاي تاکتیکي در عملیات بـير »و « يبزرگسالا کودکي ت

اي بـین تصـویر و مـورد     دلیل پیونيي نمایـه  بهو غیره  («مصاحبه با مادر رضا»  )3آینيه

 شوني. وجود دارد به آنها متصل مي ه گفتمانيارجاع که خارج از زنجیر

 «رضا»فيلم مستند 

در مـورد صـيابرداري از ایـن گـروه      ،فـتح  روایـت   جموعهسومین قسمت از م «رضا»مستني 

که در فـیلم   شود را شامل ميروز یا و  ش  ایزماني آن،   محيوده .ستامستنيساز جنگي 

شرکت در عملیات شبانه و ثبـت رویـيادهاي    ،این مستنيهي  انجامي.  دقیقه به طول مي 19

اطرات کنشگران و شـاهيان عینـي   آن است اما با میسر نشين این امر، صبح هنگام به ثبت خ

و در  پـردازد  مـي « بـوارین »  هاي جزیـره  مکاني اطرا  پاسگاه شلمچه تا نخلستان  محيودهدر 
                                                      

1. flash back        2. indexical quality        3. flash-forward 
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ي در تـر رضا شخصیتي اسـت کـه حضـور عینـي کم     شود. نهایت، به شهادت رضا منتهي مي

 د.شو سرانجام آن براي مخاط  بازنمایي مي ،به ميد صياي راوي فیلم دارد اما

 «رضا». مشخصات مستند 4 جدول

 فتح قسمت سوم از مجموعه سوم روايت

 صدابردار اول بردارفيلم کارگردان نام فيلم

 نسب رضا مرادی موطفی داالیی مرتضی آوینی سید رضا

 سال پخش تعداد نماي فيلم مدت فيلم تدوين

 1100 نما 120 10:10 مرتضی آوینی سید

 ارچوب نظريچبر اساس « رضا»تحليل فيلم مستند 

ساختنيکولزتحليلبراسا شيوه

مسـتني   شـیوه تـوان فـیلم رضـا را ترکیبـي از      مـي ، نیکولز  ارائه شيه  شش شیوه براساس

شروع گفتار راوي در فیلم رضا، مخاط  را از ابتـيا   ي قلمياد کرد.ا  توضیحي و مشاهيه

از مواجهـه رضـا بـا    بـه توضـیح و تفسـیري     ،کني و در ادامـه  با زمان رویياد مواجه مي

 اي شمایي ضي نور از رزمنـيه  ،  اما در تصویرشود پرداخته ميالوقوعش  سرنوشت قری 

 .که شبانگاه در قسمت بار وانت به نماز ایستاده است بینم را مي

هـاي جهـاد    ش  قرار بود که ما همراه بچـه   ... آن ماه يش  دوشنبه بیست و دوم د»

اشـتیاقي کـه داشـت،      نشي  و رضـا بـا همـه    میسرکار  نیدر عملیات شرکت کنیم  اما ا

 «را پذیرفت. زیچ صبورانه همه
 زمان، تـياوم و پیوسـتگي روایـي را بـراي سـکانس      مراوي با اعالدر سکانس بعي، 

نمایي و صـحت   هاي سکانس بعي، تأکیيي بر واقع پرسش و پاسخ کني. مي ایجاد رو پیش
از فـیلم تکـرار شـيه و     9:22ني در زمـان  ست. این روااطالعات از تفسیر سکانس قبل 

با حرکت بوليوزر و تالش سایر جهادگران،  ،زمان روز بعي، روي تصاویر مراوي با اعال
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در انتهـاي سـکانس و در گفتگـو بـا      .دهـي  یا ارائـه مـي    تفسیري از آنها و مأموریت دسته
بر صحت گفتـار قبـل    گري تا داللت کني مياي رجوع  مشاهيه  به شیوه نیز فرمانيه جهادگران

منظـور تأییـي،    داراي نقش کمکي براي گفتـار هسـتني و بـه    ،. تصاویر در این شیوهکنيعمل 
   گیرنـي. رویکـردِ توصـیفير شـیوه     توصیف و یادآوري مصادیق کالمي مورد استفاده قرار مـي 

 بر تيوین نیز تأثیر گذاشته است. ،اي و حفظ استمرار و تياوم رخيادهاي واقعي مشاهيه

 بارت  گانه تحليل بر اساس رمزگان پنج

يليرمزگانتأو

چیـزدان   راوي همـه  ،واسـطه آن  گویي است کـه بـه   همان رمزگان داستان يلیرمزگان تأو
آفریني و سرانجام در مسیر  تعلیق و رازوارگي مي ،کشي سؤاالتي را پیش مي« فتح روایت»

موضـوع   خصوصدر  يمتن نکنشگران درو مواجه شين با رفتارکني.  گشایي مي خود گره
هـاي   را بـراي رمزگـذاري   اي العاده دهنيه و اسرارآمیزي چون شهادت، فرصت فوق تکان

 ایجـاد در ذهن مخاط  را ایجاد و سؤاالت فراواني  آورد یي، فراهم ميمتکثر و چنيمعنا
و روایت بـر بسـتري از تردیـي     شوني مطر  مي هکني. در این مستني معماهایي رازگون مي

 از قبیل: یيها گیرد. سؤال تجوي حقیقت شکل ميدر جس
 ش ، ش  قير رضا هم باشي، اینشایي »...

 ،داني خيا مي ،... شایي ش  شهادت او هم باشي
 ،دانني که تاریخ در انتظار چه فردایي است خبرني و نمي ... خفتگان هنوز از طلوع فجر بي

 ،نیم کـه چـه در انتظـار ماسـت    ... هی  راهي براي اینکه از آینيه با خبر شویم و بـيا 
 «وجود نيارد.

ها مربوط به شخصیت رضاست. مخاطـ  تـا اواسـط     ترین پرسش بیشترین و اصلي 
فیلم هی  اطالعي از هویت رضا نيارد و تنها به ميد سخن راوي است که ایـن کنشـگر   

، در پـي کشـف   «رضا»مستني  گیرد. مخاط  از ابتيا با نام ش شکل ميا غای ، شخصیت
 کني: تا اینکه راوي اعالم مي استوي  هویت

 «.است يبردار لمیرضا صيابردار گروه ف»
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، بیشـتر  اسـت این رازوارگي هر لحظه که سخني از رضا بيون حضـور او در میـان    

 یابي. نمود مي

رمزگانکنشي

کنـي، امـا نکتـه     اي از رویيادها را ترسیم مي رهیزنج« رضا»رمزگان کنشي در فیلم مستني 

وجـود نـيارد یـا    « توانایي عقالني تعیین نتیجه عمـل »است که  اینین زنجیره، مهم در ا

ارائـه   ،اني که اتفاق افتاده يگاه راوي رخيادها را به همان ترتیب .شود فراهم نميامکان آن 

نشـیني. ایـن فـیلم     دهي  یعني بر اسـاس نظـم زمـاني رخـياد و گـاه بـه تفسـیر مـي         مي

ي. پس در نهایت وقتـي بـه   نشو شهادت رضا ختم مي دهي که به رویيادهایي را شر  مي

و مخاط  هی  واکنشـي دال بـر تعیـین     هایش گزارش شيه که کنش رسیم خود رضا مي

راوي  تنهـا  کني  ، مشاهيه نميهایش پيیي آميه اثر کنش برعقالیي رویيادهایي که  نتیجه

سـازي   ابهمشـ  ضـمن  ،هـاي دینـي   به ميد اسطوره است که ]صياي خارج از جهان فیلم[

صـورت   شکل و کنش کنشگران مذهبي با شـکل و کـنش کنشـگران منطقـه جنگـي بـه      

 کني. را ایجاد مي« توانایي عقالیي...»ضمني، این 

شـونيه یـا    حرکـت )تنـي   يفیلمیا کـه در ذهـن مخاطـ  القـا     يها گذشته از کنش

هـاي روایـي اسـت کـه شـامل       کـنش  ،شونيه( دارني، بیشترین ارجاع ایـن پـژوهش   کني

. گروهـي از  شـود  ميهاي گفتاري، حرکتي کنشگران و رخيادهاي به وقوع پیوسته  شکن

پیونيني و بـه   ها و صحبت افراد در مقابل دوربین به وقوع مي مصاحبه هنگامها نیز  کنش

زمـان وقـوع   یـا مـرتبط بـا    هایي هسـتني کـه    کنش ،ي. گروه دیگرنشو مخاط  منتقل مي

گذارني. الف( گروه تسلیحات  مي شیو گروه به نماو یا عمل کنشگران را در داني رخياد

 (.9ب( گروه کنشگران )جيول  و لجستیکي
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 «مستند رضا». گروه رمزگان کنشی در 1جدول 

 وجوه رمزگان کنشی کنشی  گروه

درزمان وقوع 
رخداد و یا در عمل 

 کنشگران
 ]کنش کرداری[

 روه تسلیحات 
 لجستیکی

اپیماد آمدن هواپیمدا  ماشین د حرکت هو  وآمد رفتو   حرکت
د صدحنه هواپیمدای   بولدوزرد د و نشستن آن د کدار کدردن    

 ها خودی د هواپیمای دشمن د آمدن ماشین رزمنده

  روه کنشگران

های حرکدت رزمندد ان قبدل از عملیدات: )وضدو       کنش
راز و نیاز کردن بدا خددا د بسدتن      -نمازخواندن - رفتن

 امتحددان کددردن سددالح و  -هددا کفددشو  بنددد یشددانیپ
ی و وداع کردن(. روبوسی برداشتن د پشت کولههاد  سرنیزه

اعزام لجستیکی رزمند ان د تحرکات رزمند ان در خب  
 -وددی  سددیم ددد صددحنه فعالیددت و تددرکش خددوردن بددی

های آماده شدن رزمند ان برای دفداع و حملده د     صحنه
 صلوات فرستادن

 دوربین
 (کنشگر ناظر)
 ]کنش  فتاری[

 روه 
 شوند ان مواحبه

درسددت کددردن و  زیخدداکراحبه بددا جهدداد ر )توصددی  مودد
موداحبه بدا طلبده )توصدی       -توصی  جند  بدا دشدمن(   

مودداحبه بددا فرمانددده  -جنگیدددن و کمددک بدده همرزمددان(
الهیجانی )توصدی  جند و محاصدره دشدمنو شدعارها و      

موداحبه بدا موضدوع     -مواحبه بدا پددر مسدن    -معجزات(
)وضدعیت خددب و سدقوب دشددمن( و موداحبه بددا موضددوع    

 مواحبه با مادر رضا )رضا( -مقاومت و ایستاد ی( )

ــر  ــطح دیگ ــین در س ــت يهمچن ــود،   ،از روای ــلي خ ــر  اص راوي در درون ط

)راوي  يکني که از منظر کنشگر اي را داخل مي شيه (1)گیري هاي کوتاه درون روایت

ـ  )راوي شاهي نیدهي که دورب این حالت زماني رخ مي. ينشو روایت مي متني( درون

آنان خـاطراتي را از   و کني يمصاحبه م اني، بودهشگر( با رزمنيگاني که در جنگ پرس

که این تکنیا   کنني نزدیا[ نبردشان، رخيادها و اميادهاي الهي بازگو مي  ]گذشته

 شود. موج  افزایش تنوع در کنش روایي و پیچیيگي روایت مي
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رمزگانمعنايي

 ن فیلمیا و روایي مشاهيه کرد.توان در وجوه رمزگا این رمزگان را نیز مي
 

 «مستند رضا»معنایی در  رمزگان. وجوه 6جدول 

 عناصر ديداري عناصر شنيداري وجوه رمزگان

 فیلمیک 
اصوات و  فتار  -نوع موسیقی )نوحه(

و ترکیب آن بدا موددات تودویری و    
 غیر مودات آن

سرعت و طو  زمدانی   -بندی عنوان 
و  برداریو مونتداژ  یلمفسبک  –نماها 
 ینی نماهاهمنش

 روایی
وجه  -لحن راوی )در سطوح مختل (

مطابقددت بددا  بالغددی کددالم راوی   
 [مقتضای حا  و فواحت کالم

داللت موضدوعاتو ایجداز و بالغدت    
  مدددتن -بنددددی عندددوان -تودددویری

تابلوهای تبلیغاتی و راهنماد شعارهادد  
 سربندها

یا رمزگـان معنـایي    و آیي يبنيي فیلم م در ابتياي عنوانکه  است ينام« فتح روایت»

معناي ضـمني آن   ،تر اي صریح، به فتح و پیروزي دارد  اما مهم دهي که اشاره را شکل مي

شود و آن ]به روایـت راوي مجموعـه[ فـتح و     متني حاصل مي هاي برون است که از دال

هـاي سـبکي    با استفاده از ویژگي واحيهاي معنایي این فیلم غلبه بر نفس عماره است.

هـاي   کنشکه همراه با   ضمني ياني. معاني و اشارات آميه به دستوجود در بیان بصري م

 ،«حرکت و دویـين تنـي رزمنـيگان   » یيابتيا سکانس شوني. در به تصویر درآميه القا مي

همچـون رمزگـاني،    کـه  انـي  اي مونتاژ شـيه  گونه به« حرکت ماشین»و « حرکت هواپیما»

ـ لـت بـر پویـایي و تکـاپو و موفقیـت رزمنـيگان دار      و دالانـي   کارکرد معنایي یافتـه  ي. ن

بـراي  «. نسال  را امتحان کرد» و« برداشتن يپشت کوله»، «سربني بستن»هایي چون:  کنش

صياي ميا  )آهنگـران( بـر روي تصـاویري برگرفتـه از      بنيي، سکانس عنواننمونه در 

 ....«ر پیکرت بهر مالقات خيا بنماي معط»... برابرنهاده شيه است:  ،متن نوحه

 خـورد  اي پیوني مي این اشعار به تصاویري از وضو ساختن و به نماز ایستادن رزمنيه

نشـان از راحتـي انجـام آن در هـر      اسـت و  که عالوه بر معناي صریح ادا کردن فریضـه 

اسـالم و ارجـاع بـه     خیرویياد تار کننيه يتياع همچنین دارد جنگ ، حتي شرایط دشوار
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ظهر عاشورا به نماز ایستاد. معنـاي  ، است که در میيان جنگ« ع() نیامام حس»حضرت 

 معطـر سـازني   ضمني دیگر آن )مالقات باخيا( مالقاتي شهادت گونه است تا پیکرهـا را 

تصـویر بـر روي    ،(. در واحـي معنـایي دیگـر   اسـت غسـل   از نیاز بي )پیکر شهیي پاک و

ما مرد جنگیم و از جنگ »: شود که بر روي آن نوشته شيه است چوبي ثابت مي يتابلوی

 .«)ره( ينیامام خم« »هراسیم نمي

م دارد، اي صـریح بـه منبـع پیـا     اعتقادي رزمنيگان و اشاره  این رمزگان نشان از پشتوانه

 ،در واحي معنایي دیگـر کرده است. که خود مبارزه را از سالیان دورتر آغاز « رهبر انقالب»

با  ،آورد جا مي اي که نماز به بانگاهان رزمنيهصياي راوي خارج از قاب بر روي تصاویر ش

 کني: اعالم مي« ش  قير»و « ماه دي 22دوشنبه ش  »مشخ  کردن زمان رویياد 

هـاي   شـ    گـردد، همـه   اگر ش  قير شبي باشي که تقيیر عالم در آن تعیین مـي ... »

 .«شود کره زمین تقيیر مي  ... از همین جاست که آینيهجبهه ش  قير است،

و صـياي   آیـي  بـه نمـایش در مـي    هاي نیمه سنگین تصاویرر رگبار سال  ،از آنپس 

 -پیونـي زمـان   مخاطـ  بـا   ،شود. در این واحـي معنـایي   شلیا توپ و گلوله شنیيه مي

اکنـون  زمـان   کـردن شود که وجه قيسي یافته است. راوي با مشخ   مکاني مواجه مي

ـ    ،و مکان جبهه« ماه يد 22ش  قير » ي مرزهـاي زمـاني و بعـي مکـاني     درواقـع بـا پیون

همـه   ،هاي جبهه را وجهي معنوي بخشیيه است کـه در آن  مکانها و  زمان  ها، همه جبهه

 .اني مردان خيا به عبادت مشغول

رمزگاننمادين

نام برد امـا  « سرد/گرم»و « درون/ برون»، «نور/ تاریکي»توان از:  در این واحي معنایي مي

روز/ »تقابـل   ،نمایانـي  در بخش رمزگان نمادین، خـود را مـي  ترین تقابل دوتایي که  مهم

 است:« ش 

 ،...«پرورد يمکشو  خلقت و بطني است که روز را در خود م ش  گنجینه رازهاي نا»...

 .«آن ش  طوالني و سیاه کفر به طلوع فجر دیگر رسیيه است... از اکنون تاریخ بعي»...
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، مرجح داشته شـيه اسـت و ثانیـاً   « ش »بر « روز» ،در هر دو واحي کالمي این موارد اوالً

این دگردیسي، امیيواري راوي را به همـراه دارد و  . شيه است« ش » نیگزیجا« روز»مفهوم 

جنـگ و  »به نمـایش در هـم تنیـيگي     ،فیلم در روني کلي خودیابي. البته،  با امیي او ارتباط مي

پـردازد. جـيول    تکاپوي زنيگي مي ور مربوط به آن امّا با شو« يها نییآداب و آ»و « شهادت

هـا و   که در ارتباط با یکيیگر، تضادهاي محوري، تقابـل  استنتایجي  نیتر دهنيه مهم نشان 1

 :دهني الگوهاي آشنا را همچون آواي )نمادین( در این مستني جنگي شکل مي

 «مستند رضا»ی آوای نمادها در بند دسته. 7جدول 

 آواي دوم آواي اول

 شب روز

 شب طوالنی )زمان بلند( لوع فجر )زمان کوتاه(ط

 شهادت )مرگ( زند ی

 به معراج رفتن ارواح مجاهدان ناز  شدن فرشته

 شکست پیروزی

 دشمن دوست

 خوابیدن د خفتگان د بیداران شدن داریب

 دیگری(دشمن )هواپیمای  خود() یخودهواپیمای 

وآمي مکـرر خودروهـا و    رفتي ماننتني حرکات  ضرباهنگگذشته از الگوهاي فوق، 

الگوهایي تکرارشونيه در متن هستني که بـر حرکتـي    ،خوانين نوحه ، همراه بارزمنيگان

در چراکه هم در زمان و هم  دارد،وقفه تأکیي دارني. حرکت اهمیت زیادي  پرشتاب و بي

س تيوین، ایـن حـ    چیيمان عناصر این متن در مرحلهدر و  یابي ميمکانر کنشگران نمود 

الگوهاي تکرارشونيه،  شيه وذکر   هاي دوگانه ترکی  شود. حرکت به مخاط  منتقل مي

 ي.رون به شمار ميفیلمیا   جزئي از واحيهاي معنایي متن
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رمزگانفرهنگي

 ،درک رمزگان فرهنگي در این فیلم .رمزگان فرهنگي سطح گفتماني تحلیل روایت است

 .داردمذهبي، تاریخي و اجتماعي بستگي  يها نییآ دربارهبه میزان اطالعات مخاط  

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

 وجوه وابستگی ميزان اطالعات مخاطب وجوه رمزگان فرهنگی
 سیاست د انقالب د دین د م هب ایدئولوژی

 ها اساطیر و اسوه اسطوره

 ها ن دیگر د مراسم و آیینافزا از متو داللت دانش هر نوع بینامتنی

 ای د اجتماعی د تاریخی رسانه دانش

 تاریخی د فیلمیک تجربه

اصلي و نظام فکري متن فیلمیا را نشـان    درواقع جوهره ،ارجاع متن به غیر از خود

  ستا« قرآن»داستان انبیا، صير اسالم، دوران جاهلیت و آیاتي از  ارجاع بهاین دهي.  مي

تشـخی  و درک چنـین    شود  به این ترتیـ ،  مياشاره نیز ب اسالمي از طرفي به انقال

 ،ارجاعاتي، مستلزم آگاهي مخاطبان نسبت به متون پیشین است. همچنین در این مسـتني 

)ره( در آن نوشته  ينیهایي که سخنان امام خم عناصر بینامتني نوشتاري مانني تابلو برخي

سازد: اول   در ذهن مخاط  روشن مي شود که عناصر دیگري را مشاهيه مي ،شيه است

کنشــگران   دوم  هــي  و انگیــزه و مضــمون پایــياري، ایســتادگي و مــرد عمــل بــودن

روایـت مسـتني رضـا نیـز       برنـيه   دهنـيه و پـیش   سـازمان  ها که . این رمزگان)رزمنيگان(

 .پردازني تر، تولیي معني مي به تعيیل، تعیین و از همه مهم ،در نهایت، ينشو محسوب مي

 گيري يجهنتبحث و 

 و« انعکاسي از تجربه زیسـته »اجرایي قرار داد.  مستني  توان در حوزه را مي« رضا»مستني 

سـاز   لمیفـ هاي ساخت که امکـان ایجـاد مـوقعیتي بینـاذهني را میـان       رویکردي در شیوه
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و « مقر جهاد»، «ش  قير»آورد. سه صحنه اول  ابژه( و مخاط  فراهم ميمتن )سوژه(، )

« مسـیر موعـود  »در لحن و بیان راوي، حضـوري اول شـخ  و دو صـحنه    « فتحخط »

در  سـاز  لمیفـ ]شاهي کارزار[ حضـوري عینـي دارنـي.    « حمله تيافعي»]پرسیين مسیر[ و 

تفسیر، تعبیر و چرایـي واقعـه، اقـيام بـه      مواجهه با واقعیت، عالوه بر گزارش، توضیح،

در جهـان    وضـوع، پيیـيه یـا آن واقعـه    کني تا به سـر منشـأ م   برساخت معنایي فراتر مي

مخاط  را تحت شـعاع قـرار     که متن فیلمیا انيیشه است يحالتاریخي برسي. این در 

تا رأي وي مبتني بر حرکت ذهن و کشف اصل پيیيه قرار  دارد يم وادهي و به تأویل  مي

بینـاذهني  و ابژه )متن( بـراي انتقـال پیـام و ادراک     لمسازیف  موقعیت معناسازي که گیرد

 کني. مخاط  فراهم مي

توان مستنيي دانست که بیشترین بهـره آن   با توجه به دیيگاه بارت، فیلم رضا را مي

اي که حـس طبیعـي    گونه به  ایيئولوژیااستفاده از رمزگان فرهنگي است، با تفسیرهاي 

ـ  آورد مي بودن را در متن به وجود ش . ارجاعات متعيد به حکمت یا صرفاً نـوعي از دان

دهـي. انتخـاب و    تاریخي، صياي اخالقي و جمعي پذیرفته شيه در متن را تشـکیل مـي  

کني. همچنین  نیز همسو با تأییي صياي راوي در مستني عمل مي کننيگان مصاحبهچینش 

هاي نیکولز مطر  شي، سوگیري محتوایي و ساختاري، متن را بـه  بر مبناي آنچه از شیوه
بالغـي در    اجرایي سوق داده است. اسـتفاده از شـیوه   اي، توضیحي و هاي مشاهيه شیوه

پـردازد   کالم راوي، عالوه بر ایجاد جهاني خاص، به بازنمود ذهني از شخصیت رضا مي

کنـي  بیـاني کـه     ( استفاده مي1سازي مخاط ، از بیاني نمادین )جيول  و باهي  متقاعي

کنـي. ایـن امـر از     مـي  نزدیا به زبان شاعرانه است و داللت را به سمت نشانه هـيایت 

محـيودي    هاي رمزگان است  داللتي که مفهومي است، نه مصياقي، یعني گسـتره  داللت

و با تأثیرگذاري بر رمزگشایي مفهومي، زبان بـه سـمت نشـانه هـيایت      ردیگ يبرمرا در 

 شود، نه ميلول. مي

 يسـت در بـه  گانه پنجشود که این الگوي  رضا مشاهيه مي يپس از تحلیل مستني جنگ

استنباط کرد که این مـتن   توان ميآميه از پژوهش  به دستبر اساس نتایج . کني ميعمل 
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  شـيه و هـم سـازنيه    ههایش قرار داشته که هم سـاخت  تعاملي بین رمزگان  در یا رابطه

ست. سه رمزگان نمادین، معنایي و فرهنگي بـراي درک معنـاي ضـمني    ها بوده ا رمزگان

ني و در جهـت  ا هني. دو رمزگان نمادین و معنایي کمکي بودا همتن مورد استفاده واقع شي

نیـز بـه    يلیدو رمزگان کنشي و تـأو اني و  قرار گرفتهفهم رمزگان فرهنگي مورد استفاده 

عالوه بر تحلیلي از مـتن فیلمیـا    ،ني. امر مهم در حصول این مقالها هفرم روایت پرداخت

ست که به تمسا از ایـن روش تحلیلـي   ، عملیاتي شين این مستني جنگي ا«فتح روایت»

 .ه استبه انجام رسیي

الگوي روایـي بـارت، کـارکرد اصـلي      بر اساسهاي مختلف این متن  کشف رمزگان

درستي  ، بهو ترکی   تصاویر خاص اثرانتخاب رخيادهاي رمزگان را آشکار کرده است. 

بیـاني    بـه شـیوه   هاي متني )عناصر دیياري و شـنیياري(  ي الیهنیهمنشتوانسته است در 

درک و فهـم بیشـتر ایـن مـتن، بـه بـازي بـا         ،عبـارتي  بـه روایي در مستني دست یابـي.  

ها، یعنـي درک ناشـي    نشانه از طریقگردد تا به شیوه بازنمایي مرجع  ها برمي کننيه داللت

راوي  از جانـ  گیرد که  شکل مي یيها کننيه از فیلم مستني، بیشتر به خاطر چینش داللت

دهـي و   م به خارج از مـتن ارجـاع مـي   یو از طریق نظام کالمي، مخاط  را دا ينمت درون

واقعیت اسـت. مخاطـ  بـا      و تکثیرکننيه يکننيهیاین فرایني نه بازتاب واقعیت، بلکه تول

هـایي   بـا دال  ،دیين تصاویري طبیعي از جنگ و تفاسیر راوي از رزمنيگان صير اسـالم 

ضمني دیگري چون  مقاومت، انتظار تا رسیين فرج شود که وي را به مفاهیم  مواجه مي

دهي.  ت، آزادگي، ایثار در راه خيا و یا پیروزي حق بر باطل سوق ميو یا میعادگاه شهاد

دهي. به  بازساخته از تاریخ ارائه مي اي ، جلوه مؤلف با استفاده از روابط بینامتني برساخته

اقعیتـي از تـاریخ صـير اسـالم بـه      با مستني کردن یا مستني و برچس  زدن و ،عبارتي

واقعیتي از زمان حال، تکـرار واقعـه و یـا ادامـه راه تـاریخ اسـالم را در نظـر مخاطـ          

کني. انتخاب و ترکی  تصاویر و رخيادها، کـالم و لحـن راوي،    نمایي و تياعي مي جلوه

« رضا»و تکرار آن در فیلم   مصاحبه  متنر محيود و شیوه، موسیقي صياي محیط، سکوت

 ( ساخته است.، اثري با بیاني خاص )فیلمیا«فتح روایت»  از مجموعه
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  پيشنهادها

اي در زمینه تولیي فیلم مستني جنگـي   تا قبل از جنگ سینما و تلویزیون ایران هی  تجربه

فتح که تولیي آن بـر اسـاس تجربـه گروهـي خودکفـا صـورت        نياشت. مجموعه روایت

 تأمـل کنون در زمره منابع بالغي و فیلمیـا قابـل   اي شي که ا گرفت، تبيیل به مجموعه

الگویي براي تولیي آثـار مسـتني    عنوان بهتوانني آن را  سازان و رسانه ملي مي است. برنامه

کار گیرني. همچنان که سـینماي امریکـا    جنگي در کشورهاي اسالمي و دیگر کشورها به

یـن مجموعـه داراي   در ساخت آثار مرتبط با جنگ خلـیج فـارس از آن بهـره جسـت. ا    

 زیر است.شکل عناصر بیاني و روایي 

 . عناصر بیانی ویژه در مستند رضا1شکل 

 

 

 

 

 

 
اثر را از حالـت    اني ، توانسته ها و سطو  مختلف روایت در الیه هاي نهفته این ویژگي

 ي را در میان مخاطباني کـه از آثـار  مؤثراي موجز و  رسانه راتیتأثشعاري خارج کنني و 
کنني، بر جـاي بگذارنـي. بـيیهي اسـت کـه نسـل جـوان و مخاطبـان          شعاري دوري مي
شـود کـه    پذیرني و به همین دلیل پیشـنهاد مـي   هاي ارتباطي مستقیم را نمي امروزي، پیام

  هـا و رمزهـاي متنـي خـود، شـیوه اجرایـي مسـتنيگونه        سـازان در رسـانين پیـام    برنامه
 فتح را مورد توجه قرار دهني. روایت
فرهنگي با توجه به عناصر بیاني ویـژه در نمونـه مشـاهيه     سازان برنامهسانه ملي و ر

به تولیي آثار فاخر همت  توانني همسو با اهيا  آموزشي، تبلیغي، ارشادي و ... شيه، مي
 بهره گیرني.  گمارني و در تحلیل و دریافت مخاط  از این شیوه

 عناصر بیانی وییه در مستند رضا

ذهنی اییبازنم صدای مقتدر  

عینی ماییبازن  

سازی اغنا  بیان نمادین 

ارائه اطالعات و شیوه 
 روایت

سازی والگ ایجاد جهانی خاص  
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 ها نوشت پی

 ساخت آن خود شهي آویني نقش داشته است.منظور مستنيهاي جنگي که در  (7) 
مستنيهاي جنگـي اشـاره کـرد: الـف( مسـتني      در توان به دو محور شاخ   مي (2) 

پردازد، ب( مستني جنگي مرتبط با جنـگ کـه    جنگي که مستقیم به ثبت وقایع جنگ مي
ماننـي: تـيارکات،    ،جنـگ مرتبط با به مسائل و رویيادهاي قبل، همزمان و بعي از وقایع 

کـل بـه رویـيادهاي     هـا و یـا در   ها، مجروحین، شهيا، آوارگـان، اسـرا، بازسـازي    اعزام
 د.پرداز اقتصادي پیرامون آن ميي ـ اجتماع
ـ   ارانه،یهوشـ  ماتیاز تصـم  يا مجموعـه »بـا   غیتبل  وهیاز ش (3)   شیروشـمني و از پ
 ژه یـ ي ومحقّـق گـردن مقاصـ    يو برا يساز منظور استفاده از فنون اقناع شيه، به يطراح
 (.3، ص 7327 راد، انی)محسن« مبلغ است يها استیس يکه در راستا يمقاصي
را « هاي ذهنـي یـا گفتمـان کالسـیا عینـي      جنبه»هایي که  ( براي توصیف فیلم1)

 (.2772دهني )برزي به نقل از نیکولز،  تحت تأثیر قرار مي
مـياوم را القـا    صحنه عبارت است از بخشي از یا فیلم روایي که حسي از کـنش ( »9) 
 (.25ص ، 7322)فیلیپس، ترجمه فتا ، « دهي کني که در یا مکان و زمان مياوم رخ مي مي

 دیگر وي یا روایتاد شخصیتي نقش رشوکه روایت مي يدر بطن داستان( اگر1) 
را بر عهيه گیرد و داستان خود را در درون داسـتان اصـلي روایـت نمایـي ایـن حالـت       

 )ریمون ـ کنان،  شودیا روایت در درون روایتي دیگر نامیيه مي یريرگ ناصطال  درو به
 .(721 ، ص7321 ترجمه حري،

 منابع

 ونيزيدفاعمقد درتلويمستندسازيهاتيوقابلفت تيروا(. 7322. )يرضایحم ، يانیآشت
 .تهران يمایدانشکيه صياوس ،ارشي يکارشناس نامه انیپا .2262-2253درفاصله

ـيونيزيتلويهايدرآگهتيرواليتحل(. 7322. )شهرام ،ياحمي يبـراسـا بررس
 .2226ماهـهآخـرسـالدرسـهيسراسريهاشدهازشبکهپخشيهايآگه

 .تهران يمایدانشکيه صياوس ،ارشي يکارشناس نامه انیپا



 61 « ... فتح روايت»از مجموعه « رضا»واکاوي نحوه معناسازي در فيلم مستند 

 

 .نمایسـ  يشناسـ  یيبای: عرصه بزره گفتمان زیينمایس تیوار(. 7327مسعود. ) ،ياوحي

 .11 ،هنر
ـبـارتدربـارهيمقـاالتوگفتگوهـانما،يبارتوس(. 7359روالن. ) ت،بار  نمايس

 .. تهران: گام نوي(اسالم اریماز رجمهت)

ـنمايسيبامبانييآشنا(. 7352وارن. ) باکلنـي،  ـ پژمـان طهران  رجمـه ت) لميونقدف  (.انی

 .نیتهران: مع

 .مرکز ي(. تهران:فتا  محمي رجمهت) نمايهنرس(. 7359. )نیستیتامسون، کر و يیوید بوردول،

 (. تهـران: عبـياهلل سـاالروني   رجمهت) لميوفيباشناسيز(. 7351. )نیجونز، کاتر تامسون

 .جهان نقش

فاطمـه   رجمهت) يانتقاد-يشناختزبانيدرآمد،يشناستيروا(. 7321. )کلیما توالن،

 .تهران: سمت ي(.میو فاطمه نع يعلو

 .تهران: سوره مهر (.پارسا يمهي رجمهت) يشناسنهنشايمبان(. 7321. )لیدان چنيلر،

شـدهبـايپـردازصـحنهيدرعکاستيعنصرروايبررس(. 7353. )نیریش ،يخادم
ـ . پااسـکاگلنديبهآثارجـفوالوسـندينگاه ارشـي،   يکارشناسـ  نامـه  انی

 .واحي تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالم ي،دانشکيه هنر و معمار

هـاي   (. ارتقاي روایـي و پایـایي در پـژوهش   7321فري، زین . )فرد، حسن و مظ دانایي

، هايمـديريتپژوهشهاي ممیزي پژوهشي.  کیفي ميیریتي: تأملي بر استراتژي

 .737-712ص  (، 7، )7

ـايجنگمستنديهالميشکلدرفيشناسبايزيبررس(. 7321احمي. ) اصغر، ذات . راني
 ي تهران.مایدانشکيه صياوس، ارشي يکارشناس نامه انیپا

ابوالفضـل   رجمهت) معاصريقاي:بوطيداستانتيروا(. 7321. )تیکنان، شلومـ   مونیر

 ر.لوفیتهران: ن ي(.حر

 .. تهران: علميکاربرديشناسنشانه(. 7353فرزان. ) ،يسجود

 ، چاپ چهارم.. تهران: فردوسينقدادب(. 7323سیروس. ) شمیسا،
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)ترجمه فتا  محميي(. تهـران: بنیـاد    يبرفيلمدرآمد پيش(. 7322فیلیپس، ویلیام اچ. )

 سینمایي فارابي.

. تهـران:  مسـتندلميوفتيروا،ييبازنما(. 7359. )سهینف ،يکاله و ابوالحسن ،يقاسم

 .مایدانشگاه صياوس

ـزيبرمسـتندتلويامقدمه(. 7329جان. ) زود،یآ و چاردیر لبرن،یک مواجهـهبـاي،وني
 .مایس يها تهران: اداره کل پژوهش (.ژادن يمحمي تهام رجمهت) تيواقع

 س.تهران: هرم (.محمي شهبا رجمهت) تيروايهاهينور(. 7357واالس. ) ن،یمارت

 لميفيباشناسيزيهاهينور ،نمايسيشناسدربارهنشانهينکات(. 7311. )ستسنیکر متز،
 .يفاراب یينمایس ادیتهران: بن ي(.عامر يعل رجمهت)

 . به نقل از سایت وزارت کشور.انتخاباتوتبليغاتانتخاباتي(.7327راد، مهيي. ) محسنیان

 تهران: بهمن برنا. .سينمايجنگودفاعمقد يشناسجامعه .(7357). سعیي معيني،

ـ  ،ژهیبهمن و من نامورمطلق، ـنشانه(. 7359. )يکنگران ـيشناس مسـتنددفـاعيهـالميف
 .يو فرهنگ ي. تهران: علممقد 
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