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صنعت فرهنگ و فیلم دینی:
تحلیل انتقادی فیلم سینمایی سر به مهر
 زهره علیخانی
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چکیده
در این مقاله با پیروی از این ایده مبنایی که کلیت اجتماعی را میتوان در تصویر به عنوان امر به ظااهر
پیش پا افتاده کلیت جزیی تحلیل کرد ،به بررسای وعاتیت دیان در ایاران متا ار و در یااا ساینما
پرداخته شده است .توجه ویژه و رویکرد اساسی در این مقاله به نگااههاای انتقاادی مکتار فرانکتاور
درباره فرهنگ و سینماست .بدین منظور یکی از فیلمهای برگزیده دینی در سالهای اخیر ،با استتاده از
آراء مکتر فرانکتور درباره فرهنگ و رسانه و نیز استتاده از رویکرد انتقادی «تحلیل گتتمان انتقادی»
به زبان ،مورد تحلیل یرار گرفته است .بدین منظور پس از مروری تحلیلی بر آراء آدورنو و بنیامین درباره
نتت فرهنگ و سینما و با توجه به اینکه در رویکرد تحلیل انتقادی گتتمان فرکالف ،تحلیل گتتماان
به تنهایی یادر به تحلیل پرکتیس اجتماعی گستردهتر نیست و نیاز به نظریه اجتمااعی دارد ،از رویکارد
فرکالف برای تحلیل فیلم استتاده شده است .با استتاده از رویکرد فرکالف در سه سطح پرکتیس متنی
و پرکتیس گتتمانی و پرکتیس اجتماعی ،به تو یف ،تتسیر و تبیین متن فیلم سربهمهر پرداخته شاده
است .از نتایج عمده تحقیق حاکم شدن منطق کاالیی بر فیلمهای دینی بهطور خاص ،و برداشت از دین
بهطور عام ،در نایع فرهنگی است.
واژگان کلیدی :تحلیل گتتمان انتقادی ،نتت فرهنگ ،فیلم ،فیلم دینی ،فیلم سربهمهر.
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مقدمه و طرح مساله
سینما در عصر حاعر سوای این که یکی از ابزارهای ا الی شاکلدهای باه فرهناگ ،هویات و
زندگی است ،میانجی تأمل در این پدیدهها نیز هسات .ساینما باا باازنمود ساتیز گتتماانهاا و
اشکال زندگی نقشی اساسی در به تصویر کشیدن جهان دارد؛ و به مادد فارم ،تکنیار ،روایات،
فرایندهای بیانی ،شیوههای بازنمایی و جز اینها ایماژهایی تاثیرگذار از حیا فرهنگی و هستی
اجتماعی انسان میآفریند .این شکل هنری به سبر رابطه ارگانیر و در همبافتهایش با زمینه
اجتماعی میتواند میانجی فهام ظرایاف ،دیاایق ،ژرفاهاا و پیییادگیهاای تحاوال در حیاا
اجتماعی باشد .سینما درست همانند جامته ،برساختی است فاید ذا  ،خاستگاه آغازین و شکل
نهایی؛ هر دو در پویایی و یرورتی دایمیاند و این امر از رهگذر تتامل دیالکتیکی آنها محقاق
میشود(دووینیو .)10-5 :1388،میانجی یا وساطت رکن بنیاادین تتکار انتقاادی و دیاالکتیکی
است که برخالف تتکر تکه تکه و شیء شده بورژوایی امور را نه چون جزیرههای پراکناده بلکاه
در تاثیر و تاثرا متقابل و برسازنده میبیند .بر اساس روش دیاالکتیکی« ،کلیاتهاای جزیای»
مانند هنر و سیاست و ایتصاد در ارتباطا همیشگی ،تاریخی و یکپارچه با همدیگر یارار دارناد
که جهات شاناخت احیح و راساتین آنهاا بایاد میانشاان «میاانجی» و «وسااطت» بریارار
شود(حبیبی .)173 :1392،نظریاه هاای انتقاادی در متناای خااص هماواره باا ایان ناو نگااه
دیالکتیکی در ارتباط بودهاند .گرچه که حتای در نگااههاای تجربای نیاز در هار فیلمای شااهد
ساختاری غنی و غالبا متضاد از رخدادهای ذهنای ،فرهنگای ،ایتصاادی و ایادژولوژیر هساتیم.
چون اغلر فیلمها برای کسر سود ساخته میشوند ،ستی دارند تا با شمار عظیمتاری از ماردم
سخن بگویند و بدین ترتیر ناچارند به چیزهاایی متوسال شاوند کاه ساازندگانشاان آنهاا را
عمومیترین و یابل یبولترین اعتقادا مخاطر بالقوه میدانند؛ گرچه مخاطبان غالباً باه روش-
هایی پاسخ می دهند که فیلمسازان انتظار ندارند و نتیجه کار ایان اسات کاه ماتن فایلم غالبااً
متکاای باار شاابکهای از انتظااار و واکاانش ،اعتقاااد فرهنگاای و مقاوماات فااردی اساات(هیل و
گیبسن .)31-30 :1388،از سوی دیگر دین همواره یکی از مولتههای اساسی «کلیت» سااخت
جامته ایرانی بوده است ،این اهمیت ساختاری در دوران متا ر و با ورود آشکار دین باه فضاای
سیاست بطور ویژه پررنگتر شده است .در بیانی مشخصتر پاس از پیاروزی انقاالا اساالمی و
ظهور دوباره دین در جامته نگاه جدیدی به دین اسالم شکل گرفت و یا حدایل مجال بروز پیادا
کرد .در این نگاه ،دینمداران به دنبال ارایه الگویی جدیاد از حکومات دینای و حضاور دیان در
همه حنههای زندگی بودند .گاه دغدغه ا لی متدینان در این حالت این بوده است که بارای
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مخاطبان دینداری و انجام دادن عباادا را از حالات تتبادی باه تتقلای فایادهگرایاناه تبادیل
کنند(داوری .)168 :1388،در این فضا فرهنگ و رسانهها به عنوان ابزارهای تبلیا دیان ماورد
استتاده یرار گرفتناد و دیان بایش از پایش در مضاامین و موعاوعا محصاوال رساانهای و
فرهنگی متجلی شد.
با توجه به آنچه گ تته شد در این مقاله با پیروی از این ایده اساسی که امر واالی «کلیت
اجتماعی» را میتوان در تصویر به عنوان امر به ظاهر پیش پا افتاده «کلیت جزیی» تحلیل کرد؛
به بررسی وعتیت دین در ایران متا ر در یاا سینما ،تاثیر و تاثرا سینما بر این وعتیت در
دوران متا ر پرداخته شده است؛ البته با نگاهی غیرتقلیلگرا که در آن ،این کلیت جزژی خود
در برساختن وعع موجود و کلیت اجتماعی دخیل و سهیم است و نقشی تتیین کننده دارد .در
این نگاه انتقادی ،نظریههای انتقادی در متنای خاص آن مد نظر بودهاند ،و گرچه نگاههای
انتقادی در دایره وسیع خود حتی رویکردهای تجربی را-چه به لحاظ تاریخ نظری و چه به
لحاظ موعوعی -در بر میگیرد ،در این مقاله توجه ویژه و رویکرد اساسی به سمت نگاههای
انتقادی مکتر فرانکتور به فرهنگ و سینماست .برای این منظور یکی از فیلمهای برگزیده
دینی در سالهای اخیر ،با استتاده از آراء مکتر فرانکتور

درباره فرهنگ و رسانه و نیز

استتاده از رویکرد انتقادی «تحلیل گتتمان انتقادی» به زبان ،مورد تحلیل یرار گرفته است.

چارچوب نظری و ادبیات پژوهش
در این بخش در ابتدا به موعو فیلم در رویکردهای نظری انتقاادی پرداختاه شاده و باه طاور
خاص آرای آدورنو و بنیامین تشریح شدهاند .در ادامه نیز به نحو مختصر به رابطه نظری دیان و
فیلم پرداخته شده است.
الف-فیلم و رویکردهای انتقادی
تئوری فیلم به اندازه خود رسانه فیلم یدمت دارد .اندرو به تئوریها در چهار دسته ماواد خاام و
فیزیکی ،روشها و تکنیرها 1،فرم و شکل فیلم 2،یصد و ارزش سینما نگاه میکند که خود ایان
دستهبندی ا ول خا ی را برای تتکر بنیادی درباره رسانه فیلم فراهم میکند(3واتکیناز:2009،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

methods and techniques
forms and shapes of film

2

 3کتاا وی همینین حول تمایزِ اکنون کالسیر میان آنیه اندرو نظریه فرمالیسم و رژالیسم یا فوتوگرافیر مینامد
نوشته شده است .این دو مکتر با پاسخی که به پرسش «بهترین تلقی از ذا عبط و نمایش تصاویر فوتوگرافیکی
در زمان ،بهخصوص در ارتباط میان آنیه خلق میشود(فیلم) و آنیه عبط شده است(وایتیت) چیست» میدهند،
از هم متمایز میشوند.
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 ،)80اما تنو رویکردهای انتقادی به سینما ،در سطحی ژرفتر ،باه تتاابیر گونااگونی از آنچاه
سینما هست یا آنچه باید باشد مربوط میشود(آیشنبرگر )1380،فضای تئوریار یبال از دهاه
هتتاد ،از یکسو جنگ بین نظریههای رژالیستی و فرمالیستی بود کاه هار دو ریشاه در کاال ن-
روایت مارکسیستی داشتند و از سوی دیگر جنگ بین تئوریها و نظریه پنهانی سینمای جریان
ا لی هالیوود؛ جریانی که از یکسو مدافع و مبل گرایشهای راستگارا محساوا مایشاد و از
سوی دیگر به تولید ثرو در جامته سرمایهداری کمر میکرد(کمالی نیاا .)93 :1391،هیال و
گیبسن( )218-209 :1388درباره حضور مارکسیسم در عر ه سینما مایگویناد «باا ایانکاه
مارکس هرگز به سینما نرفت ،مارکسیسم از طریق کارگردانانی که تتهد سیاسی داشتند به نحو
چشمگیری بر سینما تاثیر گذارد و تحلیلهای انتقادی و تاریخی فیلم را از جنبههاای زیباایی-
شناختی ،نهادی ،اجتماعی و سیاسی شکل داد .متاهیم بنیادین مارکسیستی از یبیل ایدژولوژی
عمیقاً بر نگرهها و رهیافتهای اخیر در تحلیل فایلم و ساینما باهمنزلاه نهاادی اجتمااعی اثار
گذاشته است .به هماین علات تحلیال مارکسیساتی بخاش مهمای از تتکار متا ار در زمیناه
جنسیت ،نژاد ،یومیت و تتکرپسااستتماری را در مطالتا فیلم شکل میدهد ،حتی زماانی کاه
این موارد به نحاو آشاکار برجساته نشاده باشاد .مارکسیسام باه شاکل تااریخی ،ایتصاادی و
ایدژولوژیر همینین فتالیتگرایی رسانهای در مطالتا فیلم متا ر تاثیرگذار بود .و باه دلیال
عالیه ذاتیاش به ایتصاد نتتی و جهانی ،در اغلر تحلیلهای ایتصادی فایلم و باه طاور کلای
ارتباطا جمتی ،روششناسی ا لی است.».
پس از دهه هتتاد و مرگ کالنروایتها فضای تئوریر فیلم تغییر کرد .مهمتر از زیر سؤال
رفتن تئوریهای چپ و راست سینمایی ،تردیدی ریشهای نسبت به ماهیت تئوری تجویزی در
سینما بود (کمالی نیا .)95 :1391،لذا پس از آن تئوریهای توعیحی جای آن فضا را گرفت.
گرچه دوباره و بتد از آن تئوریهای تجویزی(مثل نظرا مالوی) به عر ه مطالتا رسانه پای
گذاشتند .بهطوری که امروزه گتته میشود نظریه فیلم بهعنوان زیر مجموعه «مطالتا فیلم»
تحت سلطه نظریا

و تئوریهایی است که بسیاری از فیلسوفان امریکایی-انگلیسی در آن

سهیم نیستند(وارتنبرگ.)1387:12،
تاریخیهای که هیل و گیبسن در عر ه مطالتا جامتهشناختی و فیلم اراژه میدهند یابل
تتمق است .بهنظر آنان تاثیر موسسه پین و پژوهشهای ارتباط جمتی آن که در آنها ویژگی
سینما در چارچوا عنوان عمومی «ارتباطا جمتی» گم شده بود را همواره میتوان در بی-
اعتمادی نگره مدرن فیلم نسبت به جامتهشناسی پیجویی کرد .پس از آن و به ویژه در دهه50
میالدی دغدغه گسترده نسبت به ارزیابی تاثیرهای رسانهها به خوبی با این ادعای همیشگی
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سازگار شد که جامته مدرن به شکل نمونهوار ،همان جامته انبوه است .در این دیدگاه نوعی
نخبهگرایی نیندیشیده وجود داشت که اکنون شناخته شده است .حال فریی نمیکند که
حام یانش به طور یراردادی چپ(مکتر فرانکتور )یا راست(لیویس ،الیو )باشند .پس تز جامته
انبوه چارچوبی را برای تحلیل جامتهشناختی مشروعیت بخشید که بهنحوی موثر تغییرپذیری
مخاطبان و غنای بسیاری از متون فرهنگی عامهپسند را منکر شد و بدینترتیر از پیییدگی-
های نهاد سینم ایی و بالقوگی چندمتنایی محصوال آن غافل ماند ،اما پس از آن و با زیر سوال
رفتن مبناهای تئوریهایی همیون نتت فرهنگ ،دوباره فضای متهومی «فیلم بهعنوان هنر»
مطرح شد و این مساله به تلتیق عالیق جامتهشناختی و نشانهشناسی فیلم انجامید .به هر حال
عمر این توجه مثبت به جامته شناسی کوتاه بود .اتهامی که بیشتر مطرح میشد این بود که
جامتهشناسی به طور مشخص دچار نوعی تجربهگرایی نیندیشیده است که نگره فیلم در عر ه
خود میخواست با آن مقابله کند .این در حالی بود که جامتهشناسی در این دوره هرچه بود ،به
متنای سنتی ،تجربهگرا نبود .آنچه بهعنوان تالی فاسد این مساله اتتاق افتاد این بود که
تحلیلها به بهای عدم درک نظامیافته از زمینهای که متن در آن تولید و درک میشد ،بهشد
متطوف به متن فیلم (و زبان فیلم) شد .لذا در یر توالی متیوا و برای جبران کردن این
نقیصه ،نگره فیلم در جهت دیگری پیش رفت و بهنحوی انکارنشدنی ،بتدی اجتماعی را به
تحلیلهایش آورد ،اما این امر با کاربرد نگرهها و سبرهای جامتهشناختی ور نگرفت .در
عوض نگره فیلم از طریق متهوم ایدژولوژی به ورتی که در آثار آلتوسر بسط یافته بود ،در
مسیر پیشرفت بود و به خصوص از توعیحا

متاثر از الکان به روشهایی استتاده کرد که

بنابرآن سوژهها بهوسیله نظامهای گتتمان شکل میگیرند .با این توعیح سوژه در متن فیلم و
بهوسیله آن ساخته میشود ،بنابراین در بطن ایدژولوژی یرار میگیرد .بدین ترتیر جامته-
شناسی در نگره بتدی فیلم نقش حاشیهای یافت .تا به امروز هم با مشروعیت یافتن مطالتا
فرهنگی ،انسجام در مطالتا

فرهنگی مشاهده میشود نه در مطالتا

فیلم(هیل و

گیبسن.)333-328 :1388،
بهنظر ژیژک از بهترین روشهای متید و بنیادبرانداز نظری این رویه است که« :واالترین
فراوردههای متنوی یر فرهنگ در کنار فراوردههای پیش پا افتاده ،سطح پایین و دنیوی آن»
یراژت شود (به نقل از حبیبی .)171 :1392،روش شناخت امور به ظاهر متتارض ،پیروی از
این درس تتکر دیالکتیکی است که شناخت را باید در دل نگریستن به تحوال و گسستهای
مساژل انتزاعی و انضمامی (یا امور واال و پست) و در برهم کنش و تاثیر متقابل آنها دید.
چنین دیدگاهی با پرهیز از دو خطای تئوریر و متدولوژیر رایج ور

میگیرد که یا
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دلمشغول شناخت امور کالن و واال میشود و در یر چاله تتکر ایستا ،انتزاعی و مکانیکی
گرفتار میآید یا در سوی مقابل اسیر تکثر و پراکندگی سرسامآور پدیدههای منترد و مختلف
میشود و از اتخاذ یر دیدگاه فراگیر و شناخت جامع باز میماند .پروژه هگلی «انحالل بی-
واسطگی» که هسته ا لی تتکر دیالکتیکی است ،به تمامی در مقابل این کژراهههای نظری و
روششناختی یرار میگیرد .در وایع آنچه امکان تحلیل مثمر ثمر و بنیادبرانداز یراژت امر واال و
امر پست را فراهم میکند مشابه منطق یراژت امر کلی به واسطه امر جزیی و شناخت امر
جزیی در بستر امر کلی است که برتری و پیروزی تتکر دیالکتیکی را باعث میشود .بیشر
کلیت اجتماعی چیزی جز ظهور و عروج یکی یا برخی از امور خاص و جزیی در یامت کلیت
نیست و امر خاص و جزیی نیز چیزی جز یر «موناد »1دربرگیرنده خصایص متتین از کلیت
نیست .میانجی یا وساطت رکن بنیادین تتکر انتقادی و دیالکتیکی است که برخالف تتکر تکه
تکه و شیء شده بورژوایی امور را نه چون جزیرههای پراکنده بلکه در تاثیر و تاثرا متقابل و
برسازنده میبیند .بر اساس روش دیالکتیکی «کلیتهای جزیی» مانند هنر و سیاست و ایتصاد
در ارتباطا

همیشگی ،تاریخی و یکپارچه با همدیگر یرار دارند که جهت شناخت حیح و

راستین آنها باید میانشان «میانجی» و «وساطت» بریرار شود .بلحاظ هستیشناختی میانجی
تنها یر ابزار روش شناختی نیست که در پی ایجاد پیوندهای مصنوعی و برساخته از امور
مجزای جهان و اجتما و دستیابی به شناخت بدین وسیله است؛ بلکه وساطت و میانجی بهسان
درک و همراهی با روندی از تاثیرا

متقابل است که خود ریشه در عالم هستی دارد

(همان.)172-176:
با توجه به آنچه گتته شد در این بخش از آرای آدورنو و بنیامین درباره فیلم مروری
مختصر اراژه می شود .والدمن درباره انتخابش در توعیح آرای نتت فرهنگ (پرداختن به

نظرا آدورنو و بنیامین) درمورد فیلم میگوید« :این دو تن به طور جدی استنباطاتی نسبت به
فیلم داشتند که دیدگاه نظریهپردازان انتقادی را به خوبی نشان میدهند»(.)161 ،1379
آدورنو و سینما :نظریههای آدورنو در خصوص نتی ،مطالر چندانی در مورد زیبایی-
شناسی یا سیاستهای عامه مطرح نمیکند .با این وجود ،این نظریهها میتوانند شیوه نقدی
فراتاریخی یا ساختاری اراژه دهند که برای ور عامهپسند به کار میرود و نه آنگونه که در
گتتمان تاریخی خاص مدرنیسم تجسم یافتهاند .به نظر وی فقط با تبیین مناسر عاملیت و
راهبردهای زیباشناختی و نهادی است که تحلیلهای علمی از این فرایندها برای تولیدکنندگان
فرهنگی متنادار خواهد بود(بورن )1388،اگرچه آدورنو بارها به راحت و به اسلوبی اساساً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
monad
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نییه ای علیه ایجاد نظام و حتی امکان آن بحث کرده است ،با این همه ،تأمال آدورنو در باا
آثار هنری و محصوال

فرهنگی اغلر به یر بنمایه فروکاسته شده ،الگوی نگرشی را پی

ریختهاند که بهسادگی به دیدگاه آدورنویی مشهور شده است «:نتت فرهنگ سازی» و حمله
همهجانبهای به آن (یزدانجو.)89 :1383،
از دید آدورنوکارکرد هنر اساسا در رویکرد خالیانه و سوبژکتیو فردی آن است نه در رویکرد
ابژکتیو جمتی و تودهای آن .از همین روست که سینما ،سینمایی که سوژه ا لی آن «ما» و نه
«من» بوده و رویکرد رژهوار جمتی از عمیقترین عنا ر آن به شمار میرود ،یادر به دستیابی به
سطح ارزش های ا یل هنری نیست .از نظر وی استقالل هنر به این متنی است که ،هنر یابل
تقلیل به استلزاما

اجتماعی نبوده ،و با اینحال استقالل به متنی استقاللی متافیزیکی از

جامته و از فراسوی اجتما آمدن نیز نخواهد بود .نتت فرهنگسازی در دد ریشهکن کردن
چنین هنر مستقلی است .نتت فرهنگسازی هنر را از «تجربه» هنری تهی میکند .نتت
فرهنگسازی که «شیئی شدن» هنررا ریم زد ،از فرهنگ یر «شبه فرهنگ» ساخته است .به
باور وی فرهنگ «خنثی شده و حاعر و آماده» امروز دیگر هیچ ارزشی ندارد ،این است که
اکنون «نقادی فرهنگی خود را در وهله نهایی دیالکتیر فرهنگ(تمدن)و توحش مییابد».
نتت فرهنگسازی هنر مستقل را به فرهنگ عامهپسند ،به فرهنگ تودهای ،به «رسانههای
همگانی» بدل کرده است« .در آثار هنری تکنیر به ساماندهی درونی موعو اثر به یاری
منطق درونی و ذاتی آن متطوف میشود .برعکس تکنیر نتت فرهنگسازی از آغاز تکنیر
توزیع و تکثیر مکانیکی بوده و بنابراین همواره برای موعو اثر جنبه بیرونی و عارعی دارد» (به
نقل از یزدانجو.)92-90 :1383،
آدورنو سینما را «جوالنگاه ا لی نتت فرهنگ سازی» میداند .رسانهای که اگرچه می-
خواهد وجههای همگانی داشته و وعتیت بشری را در گسترهای فرافردی به تصویر کشد ،با
اینحال به دام یر فردگرایی ایدژالیستی میافتد؛ سینما منش دیالکتیکی هنر را کتمان کرده،
تتارعا

اجتماعی را نادیده گرفته ،اینسان همدست ایدژولوژی همسانساز روشنگری و عقل

ابزاری آن میشود« :مادام که یر فیلم به نقل سرگذشت یر فرد میپردازد ،حتی در عین
حتظ حد اعالی آگاهی انتقادی ،پیشاپیش تسلیم ایدژولوژی شده است» (همان )93،خصلت
ماهوی نتت فرهنگسازی امحا یا اختتای تتارضهاست ،و این است که «چشم دوربین» با
آن که ظاهرا تتارضها را نشان میدهد ،این اطمینان خاطر را به تماشاگران منتتل و افسون
زده خواهد داد که این تتارضها ا ال تتارض نیستند» .وی افزون بر آنکه سینما را به عنوان
نمونه کامل نتت فرهنگ سازی از جنبه کارکردی مورد حمله یرار داده ،از جنبه ماهوی نیز
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سینما را به نقد میکشد .آدورنو به خوشبینی بنیامین در مورد پیامدهای پدیده سینما بشد
تاخت؛ به طور تلویحی پذیرفت که در هنر متا ر این هاله به کل درحال زوال است ،با اینحال
او سینما را هنر-یا دست کم هنری همسنگ هنر مستقل-نمیشمرد و از این رو آن را از این
یاعده مستثنا دانست .آدورنو میدید که «اگر امروزه تنها یر پدیده از خصلت هالهای برخوردار
باشد این پدیده دییقا همان سینماست» .به نظر او سینما بار دیگر ارزش آیینی را احیا کرده ،و
«همه فیلمهای تجاری عمال تنها پیشنمایشی از آنچه وعدهاش را میدهند بوده ،این وعدهای
است که هیچگاه تحقق نخواهد یافت ».و بیشترین شباهت خرافههایی چون طالع بینی با
«دیگر رسانههای همگانی نظیر سینما» را در این یافت که «پیام آن همیون چیزی به شکل –
متافیزیکی -بامتنا جلوه میکند ،چیزی که خودانگیختگی را احیا کرده ،اما در عین حال و عمال
منتکسکننده همان شرایط شیئی شدهای است که ظاهرا باید با اتکا به مطلقگرایی از آنها
درگذرد( ».به نقل از یزدانجو.)98-94 :1383،
آدورنو که طالیهدار واکنش زیباییشناختی بود ،اعتقاد داشت که هنر نبودن سینما کامال
بدیهی است:

« ماهیت فیلم متکی بر دوباره سازی و تقویت آن چیزی است که
موجود است که به طرزی وییحانه ،زاید و احمقانه است .حتی در یر تتریف
مختصر می شود گتت که بیگانه است؛ زیرا دوبارهسازی وایتیت است و این
برخالف ادعایش مبتنی بر اراژه تصویری زیباییشناختی است»(به نقل از
والدمن.)165 :1379،
این درحالی است که چنین فرعی که مطابق دیدگاه بازنی «تجویز دوبارهسازی وایتیت
بهعنوان ماهیت فیلم»(همان )165،است ،نمیتواند ذا سینما یلمداد شود.
محدودیت های نظری مکتر فرانکتور

و بهطو ر خاص نظریه

نتت فرهنگ اکنون

به ور اندیشیده درآمده و دربارهاش بحثهای فراوانی شده است .آنچه مهم است این که
این نظرا را باید تاریخی درک کرد 1؛ و نقش محیط اجتماعی سوژه را در نظریه پردازیاش
مد نظر داشت .به طور خال ه برخی ایرادا

وارد بر نظریه فیلم آدورنو را میتوان اینگونه

برشمرد :یکسان انگاشتن هستی شناسی فیلم با زیبایی شناسی مسلط تخیلی و ناتورالیستی که
تحت سرمایه داری انحصاری رشد یافته بود ،غتلت از مراحل پخش و نمایش فیلم با فتیشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1برای مثال بن یامین با هواداران فیلم روسی آشنایی داشت ،و آدورنو فاشیسم را به چشم دیده و پس از آن جامته
امریکا را تجربه میکرد .مجمو داوری آدورنو نسبت به جامته امریکا را میتوان در یر عبار خال ه کرد:
فاشیسم بالقوه (والدمن.)161 :1379،
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کردن وابستگی ساخت فیلم به تکثیر مکانیکی ،غتلت از زمینههای اجتماعی ادراک و عدم
توجه به اینکه گزینش از سوی تودهها بخش جداییناپذیر رسانههای تودهای است( .همان،
)173-164همانطور که یزدانجو( )1383خال ه میکند بهطورکلی آدورنو نمیتواند دریابد
که ویژگی های رسانه فیلم اگر در شرایط تولیدی دیگری به کار رود ،ممکن است با عوارض
آن تحت سیطره سرمایه داری متتاو باشد .همینین برخالف تأملبرانگیز بودن بحث آدورنو
در تشریح کارکرد سینما ،بحث او در باا ماهیت سینما بسیار نارساست؛ او سینما را در
زیبایی شناسی درونی وعده داده اش به هیچ گرفت ،زیرا عنا ر سینما هر یدر هم که متنو
باشند همواره تاحدودی بازنمایانهای مینمایانند؛ آنها هرگز واجد ارزشهای کامال زیبایی-
شناسانه نمیشوند».
بنیامین و فیلم :از نظر بنیامین همه مساژل هنر متا ر تنها در رابطه با سینماست که به
ور بندی نهایی خود می رسند .در آراء بنیامین ستایش از اشکال نوین هنری و ادبی که هنر
را از بند ارزش آیینی در زیباییشناسی سنتی رهاندهاند؛ همراه با توجه مدام به همان سنتی که
زمینه زیباییشناسانه آثار هنری و ادبی را مهیا میکند باعث شکلگیری ناسازه «آشناییزدایی»
(تتبیر سرسختانه مدرنیستی با سنت متنی /ستایش دستیابی فراگیر تودهها به آثار هنری) و
«بینامتنیت» (اشتیاق وافر به سازش پسامدرنیستی با متون همان سنت /نکوهش سینمای
تودهپسند) شده است .بنیامین متتقد به«رهایی ابژه از بند هاله»و در نتیجه امحای ارزش آیینی
بود و بهنظر او با تکثیر مکانیکی «اثر هنری برای نخست بار در تاریخ جهانی از اتکای انگلوارش
به آیین» می رهد ،و از سوی دیگر از دایره تنگ مالکیت سرمایهدارانه خواص بیرون شده ،در
دسترس عموم مردم یرار میگیرد (یزدانجو .)27-26 :1383،وی در نخستین سالهای توجه
جدی به سینما در دهه سی به این مساله پی برد که هنری چون سینما کل ماهیت تجربه
هنری را از آغاز تمدن انسان تاکنون دگرگون میکند .در نظر بنیامین تکثیرپذیری تکنیکی و
مشارکت تودهها دو عاملی هستند که عنصر ا لی سینما را برمیسازند (ساعتیی.)1387،
بنیامین برخالف آدورنو که حامی فردیت و خالییت فردی در یالر «هنر مستقل» بود ،با
دفا از رویکرد جمتی هنر جدید ،و به ویژه سینما ،تصریح میکند «هنگامی که با تکثر
مکانیکی هنر از اساس آیینی خود جدا شد وجهه مستقل آن نیز برای همیشه از بین رفت» ،اما
این ناپدیدی یا این گذار استلزامی فلستیتر نیز دارد .این گذار اساساً حاکی از پدیداری
«تجربه» ای تازه است؛ او برداشت کانت از این متهوم را به پرسش کشیده ،تجربه کانتی را
تجربهای میداند که دیگر تناسبی با تجربه تازهی انسان امروز ندارد .بنیامین میان دو گونه
تجربه تمایز یاژل میشود :یکی «تجربه اندیشیده» و دیگری «تجربه زیسته»؛ یکی تجربهای
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است متمرکز و منسجم ،و دیگری تجربهای پراکنده و پارهپاره؛ و گذاری که گتته شد حا ل
گذر به همین تجربه اخیر است .وی با این استدالل که «تماشاگر در جایگاه دوربین یرار گرفته،
رویکرد او به فیلم رویکردی مبتنی بر آزمون و تجربه است ».نتیجه میگیرد «این رویکردی
نیست که ارزشهای آیینی جایی در آن داشته باشند» .آنچه بنیامین به موازا

مقاومت

موجهش در برابر وارونهسازی آدورنووار حکم خود در خصوص «ارزش آیینی» از دست داد
امکان دگ ردیسی آن ارزش و توان سینما در جذا آن بود .بنیامین هاله ا یلی را مد نظر داشت
که با تکثیر مکانیکی از میان میرود .او باور داشت که«در نتیجه پیدایش سینما ،انسان برای
نخستین بار با تمامی هستی زنده خود عمل کرده ،هاله این هستی را وامینهد .چرا که هاله
بسته به حضور آدمی بوده ،بدلی برای آن نمیتوان یافت» .آنچه او یادر به پیشبینیاش نبود
ظهور هاله ناانسانی و غیرا یلی بود که سازنده سینمای متا ر ،و دنیای سینمایی ما ،خواهد
شد .او پیش بینی کرد که هنر در سده بیستم دیگر ملر طلق اشراف و اعیان نخواهد بود .با
اینهمه این پیامدهای نخستین به پیامدهای دومینی که او پیشبینی کرده بود منتهی نشد.
بنیامین در آرزوی منتج شدن این دگرگونی تکنولوژیر به نتایجی ایدژولوژیر بود .گرچه
عموماً نظر بنیامین نسبت به سینما را مثبت ارزیابی میکنند ،اما وایتیت آن است که بنیامین
فقط سینمای خا ی را ستوده است .لذا هالیوود را که مردمیتر است تقبیح میکند و به تجلیل
از سینمای شوروی میپردازد .وی میگوید«در مواردی ،فیلمهای امروزی یادر به اراژه انتقاداتی
انقالبی از شرایط اجتماعی ،و حتی مناسبا مالکانه ،نیز شدهاند» ،اما بالفا له میافزاید «این
جنبه ابداً شکل غالر تولیدا سینمایی در اروپای غربی نیست» (یزدانجو.)29-27 :1383،
تتاو های آدورنو و بنیامین را میتوان در جمله آدورنو خطاا به بنیامین اینگونه دید:

«تو وجه تکنیکی هنر مستقل را دست کم گرفته و وجه تکنیکی هنر
وابسته را دست باال میگیری؛ به بیان ساده ،این ایراد ا لی من است»
(همان)96،
ب-دین و فیلم
فیلمها نیز همیون مذهر جهتگیری و نگرش شخصیتهای خود را نسبت به جهان تو یف و
تتریف میکنند .آنها این پرسش را پیش میکشند که زندگی فاالن شخصایت چاه نتیجاهای
دارد؟ و آیاااا ارزشهاااای او و کساااانی کاااه باااا او زنااادگی مااایکنناااد ،مناسااار و کارآماااد
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است؟(1مایلز )1383،آنچنان که مارتین مایگویاد«هایچ داساتانی نمایتواناد بادون ساازهای
زیربنایی پیش رود» .بهعالوه «تمام سازهها ،حتی در متمولیترین یصههاا ،گزیناهای اساسای را
در مورد زندگی به ما اراژه میدهند .از اینرو ،هر یصهای که با آن مواجه مایشاویم تاأثیری بار
احساس ما از وایتیت میگذارد یا آنرا به چالش میطلبد» و در این میان فیلم ،به مثابهی هنارِ
تصاویر متحرک « ،توانایی بیشتری در ایجااد محیطای کامال دارد تاا نقاشای یاا عکاسای؛ زیارا
میتواند در ور خود ،عنا ر بیشاتری از یار بافات عاادی را جاا دهاد» (باه نقال از جاان
ر.می.)1387،
البته فارغ از بحثهای امکان و وجود سینمای دینی ،2منظور از فیلم دینی در این مقاله نه
تطابق دین با غایا

دین(مرعیّ دین بودن) و نه تاثیرا

مذهبی آن است؛ چرا که حتی

فیلمهایی که هیچ تأثیر اخالیی یا دینیِ آشکاری ندارند نیز میتوانند «مذهبی» باشند ،چنانکه
به این موعو در الهیا نافی ،3نیز اشاره شدهاست .در این نوشتار منظور از فیلم دینی استتاده
از مضامین و موعوعا دینی با هدف تبلی دینی است.
بهلحاظ نظری مذهر به شکلهای گوناگون بر نظریهپردازی فیلم تاثیرگذار بوده است ،چه
آنجا که به نحو ناخودآگاه بنیان نظریهپردازی مالوی یرار میگیرد و برای به «چالشطلبیدن»
بنیان فیلمهای جریان غالر ،ما را با نگاهی پیوریتانیستی به «ریاعت بصری» فرا میخواند ،و
چه آنجا که در تئوریهایی همیون تئوری فرای پایه هستیشناختی هر نو روایتگری و از
جمله فیلم است 4.واتکینز( )2009:82به این نکته توجه میدهد که بیشتر کارهایی که در
موعو فیلم و دین انجام شده اند استتاده بسیار کمی از کارهای انجام شده در تئوری فیلم
کردهاند .این بدان دلیل است که نخست کار روی فیلم و مذهر متمایل به این بوده است که بر
آنچه بهعنوان رهیافت تئولوژیر شناخته میشود تمرکز کند؛ و دوم فیلم وسیله مهمی برای
تتسیر ارزشهای فرهنگی ،و بنابراین مورد عالیه نظریهپردازان دین بهطور کلی است؛ بدین
متنا که فیلم اغلر(با لحاظ استثناهای چهارگانه) ابژه مطالته خاص تئوریر یا تئولوژیر بوده
است بدون این که به تمایزا ذاتی این رسانه توجه شده باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1البته این بدون توجه به این است که ارتباط الهیا فیلم با ورود پست مدرنیسم و مرگ فراروایتها زیر سوال
میرود (رک.مارش و اوتیز.)1383،
2بتضی مبحث »دین و سینما» را بیحا ل میدانند ،زیرا ا والً «سینمای دینی» را «موجود» نمیدانند و
اعافهشدنِ تت دینی را به سینما ،کاری توهمّی و زاژد میشمارند (برای تتصیلی از آرا رک.استندیاری.)1384،
theologia negative

3

4رابطهای که او میان کتاا مقدس و کل میراث ادبی غرا فرض میگیرد بدین ور است که در وهله اول او
کتاا مقدس را هم چون رمز کل در نظر میگیرد و از نظر او سرچشمه همه روایتگری انسانی ،حتی آن نو
روایتهایی که ما سکوالر میخوانیمشان ،اسطورههای دینی است(به نقل از ابراهیمی.)1386،
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استتاده از تصاویر در ادیان بسیار فراگیر بوده و البته انکار آنها به دست افراد متشر نیز
بسیار رایج است؛ دیوید فریدبِرگ ،از این پدیده با عنوان «اسطورة عد شمایلگرایی یاد کرده
است (به نقل از مورگان .)1392،لذا واکنشهای نظری نسبت به تصاویر همیشه موعوعیت
داشته است .مورگان( )1392به خوبی توعیح میدهد که در غرا واکنشهای الهیاتی و فلستی
نسبت به تصاویر به حقیقت یا کذا بودن آنها نظر داشتند .خطر از دید سقراط این بود که ما
شبیه آنها میشویم و نتیجه گزارشهای تجربی ابتدایی درباره تاثیر تلویزیون و فیلم تأییدی بر
این بود که در خصومت سقراط با تصاویر ،همیون ترس مدرن از رسانهها ،اعطراا بر جاذبة
مستقیم بازنمایی در حوزههای ذهن و جسم مبتنی است؛ جاذبهای که تردید اخالیی یا منطقی
را مرتتع ساخته و روشی دیگر برای بیان تأثیر مرجتیت اخالیی یا اجتماعی به حساا میآید.
در فلستههای آرمانگونه کانت و دیگران و در مکتر رمانتیسیسم ،تصاویر به رسانهای برای
شناخت تبدیل شده اند .تخیل از ماهیت سطحی و غیریابل اعتماد و توهم رف جدا شده و
جایگاه مهار

مترفتشناسانهای را به دست آورده است که هدفی بزرگتر بر عهده تصاویر

مینهد و خطری همزمان را نیز در آنها شناسایی میکند.
با اینکه گتته میشود که مذهر پروتستان هیچ تصویری را برنمیتابد ،اما این موعو به
طور یابل مالحظهای در بین گروههای مختلف پروتستان متتاو

است 1.عالوه بر این

رمانتیسیسم و فلستة ایدهآلیستی مورد عالیة آن ،از چنگ کالوینیسم گریختند .جامتهشناسی
به نام کالین کمپل در مطالتهای خردمندانه درباره تأثیر گسترده رمانتیسیسم اظهار میدارد که
مصرفگرایی مدرن بر پایة لذ گرایی شکل گرفت؛ رویکردی که اروپاییان را به سمت
جستوجوی خیالی لذ

هدایت میکرد .تغییر مورد اشارة کمپل در راستای نقش اساسی

تخیل و احساسِ لذ ِ ناشی از مصرف کاالهای تولید انبوه بود .در نتیجه ،دین ،یربانی
سرخوردگی و نومیدی مدرن نبود .با این حال ،گذار به سرمایهداری و مصرفگرایی را به ور
بسیار شایستهای پذیرفت 2.مورگان )1392،لذا در دنیای عینی فیلم و در ارتباط آن با دین
آن چه اتتاق افتاد این بوده است که نزدیر به دو دهه است که اندیشمندان عر ه دین ،شاهد
کاهش اهمیت و مرجتیت نهادهای دینی و همزمان ،رشد مرجتیت و خودمحوری افراد در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1رک .آراء لوتر و کالون
2در طول یرن  19با انتجار تصاویر چاپی گسترده در میان پروتستانها و کاتولیرهای امریکایی و اروپایی و نیز
میان مبلّغان مسیحی و حاکمان استتماری در سرتاسر آسیا و افریقا و کاربرد تجاوزکارانة انوا و ایسام تصاویر و
نگارهها ا از تراکتهای مصور گرفته تا تصاویر پانوراما ،لیتوگرافیها ،فانوس خیال و در سالهای اخیر ،فیلم ا
مسیحیتی به شد رسانهای شده و همراه با سیاستهای بازار را به تصویر میکشد؛ مسیحیتی که دیگر دلیل
چندانی نمیبیند تا به ریاعت آن جهانی میدان بدهد.
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برنامهریزی دینی و متنوی در زندگی شخصی بودهاند .این شیوه عمل دینداری جستجوگر در
منطقِ فرهنگیِ متا ر ریشه دارد که کاوش برای دستیابی به «خویشتنِ» ایدهآل را تشویق
می کند .افول مرجتیت دینی دو متنی دارد .اول ،مسئلة مشروعیت نمادها یا به عبارتی ،ثبا و
یطتیت سازمانی متانی و روابط آنها (نمادها) مطرح است .دوم ،پرسش از بافتهای یانونی
برای عرعه و مصرف آنهاست .اجتما این افراد جستوجوگر در یالر مخاطبان به شکلگیری
بازار نمادین نیز کمر میکند( .هوور ،به نقل از مورگان )1392،ماهیتِ «مرکزیتزداشدة»
محصوال دینی دارای اهمیت است؛ چون از نخستین روزهای عصر به ا طالح رسانهای ،بنیان
ایتصادی آنها به نایع رسانهای ،استقاللی بخشید که حاکمیتهای نهادی و فرهنگی دیگر ،از
جمله دین را تهدید میکردند .این ایتصاد رو به توسته با دگرگونسازی اساس برنامههای یبلی،
مخاطبانی را به کمر محصوال جدید پرورش داد و گرد هم آورد .مراکز نوظهورِ مخاطر به
رشد و پیشرفت خود ادامه دادند و عالیق وابسته به یدرتی واحد را که تنها از یر «مرکز»
برمی خاستند (نظیر مرجتیت دینی) ،به چالش کشیدند .این تغییرا

با ظهور تتصر دینی

«جستوجوگر» همزمان گشت .با اینکه بنابر ادعای مذهبیون ،ریابت مضامین دینی با
جریانهای غالر سکوالر ،مسئلة ا لی آنها نیست ،اما این روند ،تنو محصوال

را افزایش

داده و بیانگر آن است که برای دین یر «بازار» وجود دارد .یکی از نتایج این پیشرفت ،پیدایش
مضامین متنوی و دینی در رسانههای «سکوالر» بود .نهادهای دینی عمده ،آژانسهای دولتی و
نایع رسانهای ب ه تدریج از مرکزیت متروض در گتتمان فرهنگی عقرنشینی کرده و به بازار
ایتصادی وسیتی تبدیل شدند که منطق همان بازار ،سیاستها و فتالیتهای آن را تتیین
میکند .برنامه سازان اکنون بیش از پیش ،از سدّ پرزحمت و پرهزینة رف ویت برای دین
راحت شدهاند؛ آنها دیگر با این تویع روبهرو نیستند که سیاستهای آنها باید بیانگر تتیین
ارزشهای نمادین و نسبیِ ادعاهای دینی رییر نیز باشد .با پیدایش بازار رسانهای آزادتر،
مخاطبان و برنامه سازان دیگر دغدغة تتیین ماهیت و گسترة فضای رسانهای دینی را ندارند؛
چون اینکار را بازار انجام میدهد .همگرایی و تمرکزگرایی رسانهها به تتامل بیشتر بین
شبکهها و ایداما جمتی در بازارها انجامید .همگام با افزایش تتداد منابع ،خدما و شبکهها،
نوعی «تنو » نیز در این بازارها ایجاد شد .در حقیقت ،تنو با پیدایش بازار رسانههای دیجیتال
به وایتیت تبدیل شد تا هرچه بیشتر ،شاهد عمیقتر شدن و گسترش ادغام رسانهها با
کاوشهای دینی ا متنوی و برعکس باشیم (مورگان.)1392،

فصلنامه علمی  -ترویجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال هفتم /شماره بیست و نهم /زمستان 1397

64

هم زمان با تحوال

فرهنگی یاد شده در باال ،ویلیام لینچ1در نایع تصویری (،)1959

اگرچه به تغییرِ شتورِ سینمایی ناشی از آزادی جدید نیندیشید ،تحلیلی پیشگویانه از مشکل
ایجاد شده بر اثر بزرگی ،تمرکز و تکثر ارتباطا جمتی اراژه داد .به بیان لینچ ،مشکل « نایع
تصویری»  -که سینما بخش عمدهای از آن را دربر میگیرد « -مدیریت متمرکز فزاینده تخیلِ
کل یر ملت است(».می)1387،
بنابراین یکی از مسایل پیدایش مضامین متنوی و دینی در رسانههای «سکوالر» است.
نهادهای دینی عمده ،آژانسهای دولتی و نایع رسانهای به تدریج از مرکزیت متروض در
گتتمان فرهنگی عقر نشینی کرده و به بازار ایتصادی وسیتی تبدیل شدند که منطق همان
بازار ،سیاستها و فتالیتهای آن را تتیین میکند .در جایی که برای خود دین هم یر «بازار»
وجود دارد.

روش پژوهش
گرچه نگاههای انتقادی گاه با روشهای الگومند ناسازگارند ،اما هرمنتقدی در کار خود از ناوعی
روش پیروی می کند .ایان روش ممکان اسات ارفا یار رشاته پایشفرعاهای ناخودآگااه و
کاربردی باشد؛ اما به هر حال ،هیچکس بدون نوعی موععگیری بنیادین به فیلمی نمایپاردازد.
برای مثال در نظریه انتقادی رمانتیر منتقد فرض میکند کاه فیلمسااز ،فیلساوفی اسات کاه
حرف های مهمی برای گتتن دارد و فراشد نقد عبارتست از تتسیر فیلم به منظور برمال سااختن
این حرفها(تامسن .)13 :1377،براساس آنچه در بخش نظری این مقاله آمد مبناهاای نظاری
این مقاله بر نگاههای انتقادی رسانه و بهطور خاص نظرا مکتر فرانکتور اساتوار اسات ،اماا
برای بخش روش از رویکرد تحلیل انتقادی گتتمان فارکالف اساتتاده شاده اسات .در رویکارد
تحلیل انتقادی گتتمان فرکالف امور دو دسته بوده و شامل امور گتتمانی و غیار گتتماانی اناد،
بنابراین « تحلیل گتتمان به تنهایی یادر به تحلیل پرکتیس اجتماعی گسترده تر نیسات ،چاون
پرکتیس اجتماعی همزمان حاوی عنا ر گتتمانی و غیر گتتمانی است .در کنار تحلیل گتتمان
به نظریه اجتماعی و فرهنگی نیز نیاز است» (یورگنسن .)123 :1389،از رویکردهاایی کاه مای
تواند در تناظر با روش فرکالف دانسته شود ،روش گلدمن در نقد فیلم هاست ،دو ساطح درک و
تبیین گلدمن را می توان تا حدودی متناظر با سه سطح فرکالف دانست .نقاد دروننگار و نقاد
بروننگر گلدمن(متقولی و دیگران )1390،را میتوان دلیلی دانست که رویکرد او میتواند باین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
william lynch
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نظریههای زیبایی شناختی فیلم و نیز نظریا ایدژولوژی فیلم پیوند بزند ،اما رویکرد فارکالف از
آن جا که نظریههای گتتمانی را به نظریههای جامته شناختی پیوناد مایزناد و اماور را باه دو
دسته گتتمانی و غیر گتتمانی تقسیم میکند که برای تحلیل هر دسته به نظریاه هاای خااص
نیاز است ،زمینه استتاده از متاهیم و نظریههای انتقاادی در متناای خااص را باه نحاو بهتاری
فراهم میسازد.
رویکرد فرکالف :رهیافت انتقادی نورمن فرکالف به گتتمان ،یکی از اعضای خانوادهای از
رویکردهاست که با نام «تحلیل گتتمان انتقادی» 1شناخته میشود.تحلیل گتتمان انتقادی به
زبان به عنوان فرمی از پرکتیس اجتماعی و یا نوعی کنش و یا نوعی بازنمایی مینگرد؛ و واژه
گتتمان به زبانی که اینگونه متهومسازی شده باشد اشاره دارد (جونز .)98 :2004،تحلیل
گتتمان انتقادی که بیشتر با نامهای روث وداک ،2نورمن فرکالف و تئون وندایر مربوط است
بهعنوان رهیافتی که تحلیل زبانشناسانه و نظریه اجتماعی را در هم ادغام میکند شناخته
میشود (بلومار و بالکان.)454 :2000،
پیییدهترین و جاهطلبانهترین تالش برای تئوریزه کردن برنامه تحلیل گتتمان انتقادی اثر
«گتتمان و تغییر اجتماعی» فرکالف( )1992است .فرکالف یر تئوری اجتماعی برای گتتمان
را تولید کرده و یر طرح اولیه متدولوژیر برای تحلیل انتقادی در عمل تهیه میکند .فرکالف
برای فهم گتتمان و نیز تحلیل آن یر چارچوا سه بتدی اراژه میدهد.1 :گتتمان بهمثابه
متن .2گتتمان بهمثابه عمل گتتمانی و  .3گتتمان بهمثابه عمل اجتماعی(همان .)448،اگرچه
افق کار وندایر به تتسیر آنچه او «گتتمان نخبگان» مینامید محدود است ،اما فرکالف
متتقد است که تحلیل گتتمان میتواند بهعنوان روشی برای مطالته تغییر اجتماعی نیز مورد
استتاده یرار گیرد (جونز و کالینز .)30 :2006،اثر «زبان و یدر » ( )1989فرکالف نیز متموال
به عنوان نقطه تحول و سرآغاز تحلیل گتتمان انتقادی دانسته میشود .در این کتاا فرکالف
آشکارا به تحلیل سیاسی گتتمانهای یدر

در بریتانیا پرداخت و ترکیبی از روش

زبانشناسانه ،اهداف تحلیلی ،و تتهد سیاسی (بهعنوان عالمت ممیزه تحلیل گتتمان انتقادی)
پیشنهاد کرد (بلومر و بولکان.)454 :2000،
فرکالف در رویکرد خود نگاهی ویژه به متهوم «ایدژولوژی» در گتتمانها دارد .در این متنا
ایدژولوژی ساخت متنایی است که در تولید و بازتولید روابط نابرابر ایتای نقش میکند .متنا در
فهم ایدژولوژی اهمیت دارد زیرا در خدمت یدر است .به همین دلیل ایدژولوژی با گتتمان و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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زبان که ابزار تولید متنا هستند ارتباط پیدا میکند .گتتمانها بار ایدژولوژیر پیدا میکنند و
در حتظ و تغییر روابط نابرابر یدر دخیل میشوند .بر این اساس ،فرکالف میان این گتتمان-
های غیر ایدژولوژیر که با روابط نابرابر یدر کنارنمیآیند ،تمایزیاژل میشود (سلطانی)1387،
تحلیل فرکالف در سه سطح زیر انجام میپذیرد:
.1تو یف  :مجموعه «ویژگیهای»

وریای که در یر متن خاص یافت میشوند،

میتوانند بهعنوان انتخااهای خا ی از میان گزینههای(برای مثال گزینههای مربوط به واژگان
و دستور) موجود در انوا گتتمانهایی تلقی شوند که متن از آنها استتاده میکند .به منظور
تتسیر ویژگیهایی که به ور بالتتل در یر متن وجود دارند ،متموال مد نظر یرار دادن دیگر
انتخاا های ممکن نیز عروری است؛ در نتیجه در تحلیل متون کانون توجه داژما بین آنچه در
متن وجود دارد و نو گتتمان یا انوا گتتمانهایی که متن از آنها استتاده میکند در نوسان
است .این تغییر و جابجایی در واژگان و دستور و ساخت متنی مورد تحلیل یرار می گیرد
(فرکالف.)171-170 :1379،
 . 2تتسیر :فرکالف متتقد است که تتسیرها ترکیبی از محتویا خود متن و ذهنیت متسر
است و مقصود از ذهنیت متسر را دانش زمینهای میداند که متسر در تتسیر متن به کار
میگیرد (همان .) 215،مرحله تتسیر در وایع ،تصحیح کننده این باور نادرست است که فاعالن
در گتتمان مستقل هستند.
 .3تبیین :میتوان از مرحله تتسیر به تبیین با توجه به این نکته گذر کرد که با بهره گرفتن
از جنبههای گوناگون دانش زمینهای به عنوان شیوههای تتسیری در تولید و تتسیر متون،
دانش یاد شده بازتولیدخواهد شد .این بازتولید برای مشارکت کنندگان گتتمان پیامدی جانبی،
ناخواسته و ناخودآگاه است؛ این امر در وایع به نوعی در مورد تولید و تتسیر نیز دق میکند.
بازتولید مراحل گوناگون تتسیر و تبیین را به یکدیگر پیوند میدهد ،زیرا در حالیکه تتسیر
چگونگی بهره جستن از دانش زمینهای در پردازش گتتمان را مورد توجه یرار میدهد ،تبیین
به شالوده اجتماعی و تغییرا دانش زمینهای و البته «بازتولید» آن در جریان کنش گتتمانی
میپردازد .آن چه در مورد تبیین باید گتت در یالر سه پرسش عوامل اجتماعی ،ایدژولوژی و
تاثیرا مطرح میشود (همان).
با توجه به آن چه گتته شد در بخش تحلیل ها سه سطح گتته شده که در وایع سطوح
تحلیل متن ،تحلیل گتتمان و تحلیل جامتهشناختی است م د نظر یرار گرفته شده است .در
این تحلیل به دیالوگ ها و سیر روایی داستان توجه خاص شده است؛ گرچه از آنجا که متن
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فیلم حا ل همجوشی متن و تصویر است ،گریزی از استتاده از تصاویر در افاده متنا وجود
نداشته است.

تحلیل و یافتهها
در این بخش تحلیل پرکتیس متنی و گتتمانی و اجتمااعی (متنااظر باا ساه ساطح تو ایف و
تتسیر و تبیین) از فیلم سینمایی سربهمهر اراژه شده است.
تحلیل پرکتیس متنی :با تحلیل دییق ویژگیهای زبانی یر متن از طریق بهکارگیری
ابزارهایی خاص میتوان نشان داد که گتتمانها چگونه به طریق متنی فتال میشوند و به یر
تتسیر خاص میرسند و آن را تقویت و تحکیم میکنند .تمامی اینها شناختی از نحوه مواجهه
متن با ویایع و روابط اجتماعی و در نتیجه نحوه برساختن روایتهای خاص از وایتیت،
هویتهای اجتماعی و روابط اجتماعی عرعه میکنند (یورگنسن )144-143 :1389،در تحلیل
متنی از ابزارهای متتددی میتوان استتاده کرد که از مهمترین آنها تتدی ،نامگذاری،
تقید(حقیقت و اجازه) هستند .در تحلیل تتدی کانون توجهمان بر نحوه پیوند (یا عدم پیوند)
میان رخدادها و فرایندها با سوژهها و ابژههاست .آنچه در اینجا برای تحقیق جذاا است،
پیامدهای ایدژولوژیکی است که شکلهای مختلف تتدی به همراه دارند .در فیلم سینمایی
«سربه مهر» با توجه به موعو تتدی ،دو عنصر در فیلم وجود دارند که به ایجاد رابطه ای
غیرشخصی میان مولف متن و بیننده کمر می کند :جمال

مجهول و نام گذاری .جمال

مجهول در این فیلم نه تنها در متن کالمی فیلمنامه وجود دارند ،بلکه سیر روایی داستان و نیز
تصاویر فیلم بر مبنای آن بنا نهاده شده است .از متن فیلمنامه می توان تنها به ذکر نمونههایی
اکتتا کرد ،اما برای مهیا کردن مناط تتمیم بر متن ،می توان به سیر روایی فیلم توجه داشت.
اگر سیر روایی داستان فیلم سربه مهر را براساس تقسیم بندی تودوروفی شامل سه پی رفت
بدانیم ،این روایت به سه یسمت تقسیم میشود:
پیرفت آغازین( وعتیت ابتدایی با)
پیرفت میانی(ایجاد گره :وعتیت با پس از ورود برادر همخانهاش و از دست دادن منزل)
پیرفت پایانی(موفقیت با)
به لحاظ روایی عامل وعتیت اب تدایی با (بیکار بودن وی ،وعتیت مالی نامناسر خانواده
با ،نیاز داشتن او به همخانه ای که از طبقه برخوردار جامته است) از پیرنگ داستان غایر
است .وعتیت با به نحوی تو یتی و بدون هیچ گونه ذکری از عوامل این نابسامانی بر روی
پرده می آید (گرچه فشار متنایی که از پی رفت میانی و در نهایت با به نمایش درآمدن پی-
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رفت پایانی در متن حا ل می شود ،تمایل متن برای الصاق وعتیت به عامل ذکر نشده -دین
ورزی و عمل به مناسر -را باال می برد) در دل چنین ساختار روایی ،متن درباره استخدام
نشدنها و بیکار بودنهای افراد و شخصیتهای روایت نه فقط به لحاظ روایی ،بلکه در متن
مکالما

نیز از ذکر عامل می گریزد و افتال را به حالت مجهول ،بدون ذکر عامل و بدون

ایجاد پیش زمینه ی وایته و وعتیت ذکر می کند .درباره استخدام نشدن همسایهای که با
به عنوان پرستار بیه برای او کار کرده است تا این همسایه بتواند ب ه شغل جدیدش بپردازد
(او استخدام نمیشود و نمی تواند حق الزحمه با را هم بپردازد) این جمله را از زبان با و
در حال مکالمه تلتنی میشنویم:

« خیلی ناراحت شدم استخدام نشدید»
و در حال پست گذاشتن بر روی وبالگش میشنویم:

«مامان نینی کوچولو هم استخدام نشد».
این مساله درباره کار یبلی با هم تکرار میشود و این وعتیت ایتصادی با فتل ربطی در
حالت مجهول ذکر میشود:

«این بازار کاری که من با سه سال سابقه کار اخراج شدم».
در عمنِ نیایشها و ذکر خواستههای با از خدا نیز ،آنچه ذکر میشود مربوط به
وعتیتهای با بدون ذکر مسببا

دنیوی است ،و آن چه درخواست میشود نیز با حذف

عامل دنیوی ور میگیرد:

«خدایا خیلی دعا دارم ،دعای این همه سالهای سال! خدایا من االن چند
ساله دارم بدبختی میکشم .خدایا مادرمو بیامرز! خدایا چشم خواهرم خوا شه.
خدایا بابام کبدش خوا شه .خدایا یه کاری برام درست شه که یشنگ استخدام
شم .خدایا این عاد اینترنت از سرم بیتته .خدایا شرمم میاد ،اما مساله ازدواجمو
میخوام بگم .خدایا یه زندگی خوا متمولی برام درست شه .خدایا ببخشید از این
ترسو بودنم ،از این خجالت کشیدن که بلند شدم اومدم این همه راه فرودگاه.
خجالت می کشم جلوی مامان بابای لیال و بقیه نماز بخونم .خدایا دوست ندارم
کسی خجالتم بده!»
تحلیل نامگذاری نیز از ابزارهای تحلیل پرکتیس متنی است .در نامگذاری یر نام جایگزین
فرایند میشود .در فیلم سر به مهر ،کلما

متتددی برای وعتیتهای شخصیتهای فیلم ،و

بهجای ذکر و به تصویر کشیدن فرایند آن استتاده میشود .تحقیر شدن با در مراحل متتدد
زندگی از زبان خود با «تاوان» نام میگیرد؛ اخراج شدن با از محل کار یبلی «تتدیل
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شدن» نامیده میشود؛ و تمامی کاستیهای درمانی خواهر با برای پرداخت هزینههای درمان
منوط به این است که باید بتواند «بیمه تکمیلی» داشته باشد.
تحلیل پرکتیس گفتمانی :تحلیل پرکتیس گتتمانی بر روی نحوه تولید و مصرف متن
متمرکز است .شاید محقق بتواند زنجیره میان متنی از متون را بیابد که طی آن بتوان متن
«واحد» را در شکل نسخه های مختلتش دید .به هنگام تحلیل یر زنجیره میان متنی میتوان
شاهد نحوه تحوال ساختار و محتوا بود ،و فرعیههایی راجع به انوا شرایط تولید هریر از این
نسخهها اراژه کرد .در پیجویی زنجیره میانمتنی فیلم سر به مهر ،تولیدا

تلویزیونی و

سینمایی زیادی را میتوان ردیابی کرد .این زنجیره میانمتنی ،از آنجا که بخشی مهم از دو
تحلیل پرکتیس اجتماعی و نیز پرکتیس گتتمانی است در بخش پرکتیس اجتماعی آورده
خواهد شد.
به لحاظ بازی های گتتمانی فیلم سینمایی سر به مهر حاوی درجه نسبتا باالیی از میان
گتتمانیت است .این متن درعمن توجه به میان متنیت ،در تمامی جمال خود از گتتمانی که
میتوان آن را «نگاه کارکردی به دین» 1نامید استتاده میکند و این گتتمان را به شیوههای
متتارف و متمول متصلبندی میکند .در این فیلم با نگاهی تحویلگرایانه ،مذهر به واسطه
منافع و مضار دنیوی آن مد نظر یرار میگیرد .کارکردهای دنیویِ مترتر بر احکام عبادی،
چیزی است که با را به سوی تغییر وعتیت میراند و این تغییر وعتیت نه تغییری عقیدتی و
بینشی ،که تغییری مناسکی است .در سکانسی که یکی از سکانسهای کلیدی فیلم –و جزء
آنونس تبلیغی فیلم -است و در آن با از «نامشخص» بودن وعتیت ارتباط –یا ازدواجش -با
برادر همخانهاش نگران و گلهمند است ،با به مناجا با خدای خود پرداخته و با خدا دست به
متامله میزند«:خوبه که نماز بخونم؟»تا نماز خواندن به مثابه علت ،به تغییر در دنیای مادی او
و رفع ابهام از این رابطه منجر شود.
این فیلم همینین در میانه گتتمانهای جنسیتی سنتی و پدرساالرانه نسبت به زنان و نیز
گتتمان یابلیتهای فردی متصلبندی شده است .سیر روایی فیلم ،تغییر وعتیت از یر
«دنیای زنانه مستقل که نیازمند تغییر و حل مساله است» ،به سمت «دنیای مطلوا و ایدهآل
به همراه مردان» است .در این سیر ،زندگی مردانه مستقل برادر همخانه با نیاز به تغییر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1و البته این نگاه کارکردی به دین همانطور که در بخش تحلیل پرکتیس اجتماعی خواهد آمد ،از کارکردهای
اجتماعی نهادها و مناسر مذهبی به سمت کارکردهای انضمامی افاعه شده از دنیای یدسی به دنیای مادی تغییر
یافته است و لذا آنچه که ما در اینجا آن را گتتمان «نگاه کارکردی به مذهر» مینامیم با آن چه گاه در مطالتا
جامته شناختی مطرح می شود متتاو است.
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اساسی ندارد ،اما لزوم تغییر در وعتیت تجرد با بنمایه روایت و یوه محرکه داستان است.
اجتما زنانه ای که با بدان تتلق خاطر دارد و عمده فتالیت اجتماعیاش میان آنها و از
طریق وبالگستان ور میگیرد ،عمدتا مشغول نقشهای زنانه سنتی هستند؛ این نقشها را
میتوان از نامهای وبالگهای آنها 1دریافت .از سوی دیگر در این فیلم که امر دینی با امر
روانشناختی امتزاج یافته است ،وعتیت کنونی همه شخصیتهای فیلم ناشی از عملکرد خود
افراد و یابلیتها و نقطه عتفهای فردی آنهاست .فقدان اعتماد به نتس در با از طریق نماز
خواندن حل(و یا الایل مطرح) می شود و با کسی است که باید بر این نقیصه پیروز شود.
همان طور که در بخش پرکتیس گتتمانی و درباره نقش ساختار تتدی در این فیلم درباره
وعتیت افراد گتته شد.
با این وجود گتتمان ا لی فیلم که «نگاه کارکردی به مذهر» است ،در این فیلم رییر
عمده ای ندارد .بر اساس نظریه فرکالف ،وجود درجه باالیی از میان گتتمانیت با تغییر پیوند
دارد ،در حالیکه میان گتتمانیت اندک نشانگر بازتولید نظم مستقر است.
تحلیل پرکتیس اجتماعی :اکنون که فیلم را بهمثابه متن و بهمثابه پرکتیسی گتتمانی
تحلیل کردیم نوبت آن است که توجه خود را متطوف پرکتیس اجتماعی گستردهتری کنیم که
اینها جزیی از آن هستند .همانطور که یورگنسن( )149-150 :1389میگوید برای یرار دادن
این پدیدهها در بستر گسترده ترشان باید به دو جنبه توجه داشت .اول این که باید به بررسی
رابطه میان پرکتیس گتتمانی و نظم گتتمانیاش بپردازیم .این پرکتیس گتتمانی به چه نو
شبکهای از گتتمانها تتلق دارد؟ گتتمانها به چه شکلی مابین متنها توزیع و تنطیم شدهاند؟
دوم این که هدف ما از این کار ترسیم شکل ساختارها و روابط فرهنگی و اجتماعی است که تا
حدودی غیرگتتمانیاند و بستر گستردهتری را تشکیل میدهند که پرکتیس گتتمانی در آن
یرار دارد-به تتبیر خود فرکالف ماتریس اجتماعی گتتمان .برای مثال این پرکتیس گتتمانی در
چه شرایط ایتصادی و نهادی یرار دارد؟ نمیتوان بر اساس تحلیل گتتمان ،البته آنگونه که
فرکالف آن را تتریف میکند ،به چنین پرسشهایی پاسخ داد؛ باید از سایر نظریهها کمر
گرفت -برای مثال نظریه اجتماعی و فرهنگی-تا پرتوی بر پرکتیس اجتماعی مورد بحث
بیتکند .در تحلیل رابطه میان پرکتیس گتتمانی و پرکتیس اجتماعی گستردهتر است که
مطالته به نتیجهگیری پایانی خود میرسد .در اینجاست که پرسشهای مربوط به تغییر و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1برخی از اسامی وبالگها عبارتند از :پخت و پز ،خا طره کده ،عشق مادرشوهر ،گالیول ،آه و ناله ،آدینه به آدینه،
آرام باش و کدهای جاوا.
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پیامدهای ایدژولوژیر پاسخ داده می شود .آیا پرکتیس گتتمانی مورد بررسی نظم گتتمانی را
بازتولید و به این ترتیر به حتظ وعع موجود پرکتیس اجتماعی کمر میکند؟ یا این که نظم
گتتمانی تحول پیدا کرده است و در نتیجه تغییر اجتماعی تسهیل میشود؟ پیامدهای
ایدژولوژیکی ،سیاسی و اجتماعی پرکتیس گتتمانی مورد بررسی کدامند؟ آیا پرکتیس گتتمانی
روابط نابرابر یدر در جامته را پنهان و تقویت میکند یا با بازنمایی وایتیت و روابط اجتماعی
به ورتی نو مناسبا یدر را به چالش میکشد؟
در فیلم سینمایی سربهمهر ترکیر میانگتتمانی گتتمان نگاه کارکردی به مذهر و
گتتمان یابلیت های فردی و نیز گتتمان جنسیت را می توان محصول محو و کمرنگ شدن
مرزهای میان دو نظم گتتمانی-نظم گتتمانی دین و بخش ایتصاد-تلقی کرد .در این جا
گتتمانهای دین با گتتمان سرمایهداری با یکدیگر تلتیق شدهاند .گسترش و رواج گتتارهای
تبلیغاتی در نظم گتتمانی یکی از نیروهای محرک تحوال

گستردهتر اجتماعی است که

فرکالف آن را «بازاری شدن گتتمان» مینامد و فیلم سر به مهر نمونهای از بازتولید مستمر
گتتمانهای سرمایهداری با روکشی از مذهر سنتی بهشمار میآید.
پس از پیروزی انقالا اسالمی وظهور دوباره دین در جامته نگاه جدیدی به دین اسالم
شکل گرفت .در این نگاه ،افراد متدین به دنبال اراژه الگویی جدید از حکومت دینی و حضور
دین در همه حنههای زندگی بودند .دغدغه ا لی متدینان در این حالت این است که به
مخاطبان خود بقبوالنند که هر یر از احکام الهی در زندگی آنان دارای اثر مشخصی است و
ستی می کنند که آن اثر را بیان کنند و به نوعی ،دینداری را در انجام دادن عبادا از حالت
تتبدی به تتقلی فایده گرایانه تبدیل کنند (داوری .)168 :1388،پس از گذشت سالها از
انقالا ایران و ظهور بدیلهایی بر ای دین در اداره جامته که نسبت به دین در نظر متدینان
یویتر بهنظر میرسیدند ،و از آن جا که به نظر میرسید دوام یر نهاد یا برنامه به کارکرد آن
بستگی دارد؛ نو تبلی دین در ایران از تاکید بر تغییر جهانبینیها به سمت توجه به الیههای
رویی و سطحیتر ابتاد دین یتنی مناسر و سبر زندگی تغییر کرد .کارکرد دین در این
گتتمانهای تبلیغی نیز به سمت کارکردهای ماورا در امور انضمامی مومنان تغییر کرد .چنین
گردشی همزمان با یو

گرفتن نئولیبرالیسم ایتصادی در ایران ور

گرفت .دین در این

فضای نئولیبرال مصرفی به عنوان کاالیی سرمایهای برای تریی در نردبان حیا مدرن تصویر
میشود (در ساختاری که همیون فیلم سر به مهر بطریهای آا متدنی و پیتزاها تا شماره
دم هم مصرف میشوند) و کارکردهایی جبرانی و انکاری پیدا میکند و با که با جایگزین
کردن مصرف داروهای آرامبخش با مذهر ،از آن «دیگر آرام نمیشوی بدین جست و خیز
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گوستند» که در ابتدای فیلم میگوید به آرامش-و یا تخدیر -میرسد .کارکرد جبرانی مذهر
در این نگاه ،باعث میشود تا دین با همه مناسکش و با مولتههای اخالییاش(در این فیلم:
توکل) بهمثابه یر واکنش دفاعی فردی و جمتی در مقابل نابرابریهای ساختاری و بیم از فقر

و ترسی که با با خودش زمزمه میکند« :آخرش از ترس میمیری ،از فقر میمیری ،از تنهایی
میمیری ،خودکشی میکنی»...
سپری برای طبقه فرودست ایجاد کند و آنان را به انتتال و راعی شدن برساند.
و این دین با هیچ یر از ریشهها و دالیل وعتیت با و دیگر شهروندان جامته مدرن کاری
ندارد .و کسی که مدام در زندگیاش و در ساختار حیا مدرن تحقیر شده و حتی در مناجا -
هایش با خدا اعالم میکند که « خدایا دوست ندارم کسی خجالتم بده» همینان باید -از طریق
دین -متوسل به همان طبقه آدمهایی شود که «فقط دغدغه دیدن پشت لباس عروسشان را
دارند» و کاروان ماشینهای عروسشان تا داخل محل پذیرایی جوالن میدهند .دین برای راه
حلی که همان طی طریق در مسیر زندگی آرام-و یکدست و ادغام شده -است طریقیت پیدا
میکند و طبقه بورژوا موعوعیت.
بادامیی( )1392در تحلیل اجتماعی فیلم سر به مهر به بهترین شیوه فیلم سر به مهر را
روایت سرگشتگی شهروندان تنهای اینینین جامتهای میداند و مینویسد« :حکایت زندگیهای
پرهیاهو ،اما توخالیِ هویتهای گمشدهای که مکان پرسهزنیهای بیهدف آنان را شهر مینامند
و آنان را شهروند .کالنشهر مدرن چیزی نیست جز شبکهای از مظاهر تهی و بیمتنا که تنها با
ارجا فریرآمیزشان با یکدیگر بقا یافتهاند .این شبکه عظیم مناسبا

بیمایه باید آنچنان

شکوهمند استوار بماند و تبلی شود تا کسی چون با ،لحظهای در اهمیت زیاد مشاغلی چون
برگزاری همایش در برج میالد شر نکند و به یول حامد آنرا «تجمل» نپندارد .حامد فهرست
بلندباالیی را دشمن میدارد که «مختلکنندگان نظم از خودبیگانهی شهری» هستند :مویع
پول شمردن آدمها به دستشان نگاه میکنند ،مویع حرف زدن اساماس میزنند و گوشیهای
خود را در مویع مالیا های مهم خاموش نمیکنند! امَا با کسی است که در میانه این زندگی
شهری که ترس از عقر ماندن از یافله پیشرفت ،همه را به تحرک و پیشروی بیشتر
فرامیخواند ،انگیزه پیشرفت را از دست داده است .در شرایطی که دوست با به هر دستاویزی
مثل برنزه کردن با مهتابی برای تسریع پیشرفت مدنی خود تمسر میکند ،با بیشتر در
درون خود فرومیرود و بیشتر از جامتهای که پیشرفت در آن مستلزم بیگانه شدن از خویشتن
خویش است فا له میگیرد .او به «وبالگ» روی آورده است که به وایع آیینه فردیتهای
گمشده حیا

مدرن است .جامته وبالگنویسان جماعتی سرخورده از زندگی عمومی و
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اجتماعی خویشند که به دنبال «خود» ،غلطیدن در خود ،خود بودن و خود نمایاندن بازگشتی
به خویشتن دارند و اینینین آرامشی در اتصال به فردیت بنیادین خویش مییابند .وبالگ «آرام
باش» تمام هویت با را در خود دارد و حدایل تسکینی است که او برای درمان «افسردگی
مدنی» خود یافته است .جستجوهای اینترنتی او در آغاز فیلم نشان از این دارد که او بهشد از
وعتیت خود هراسان است و به دنبال راهحلهایی مثل نگهداری از گربه خانگی ،ازدواج کردن و
پیدا کردن کار است تا متنایی دوباره را به زندگی ماللتزدهاش بازگرداند .و پاسخ در راه حل
بدیلی است که در کنار حیوان خانگی و رابطه آزاد جنسی و موسیقی و وبالگ اینبار توسط
ادیان عرعه شده و آن تجربهای دینی از ارتباط با خداوند است .مسکّنی برخاسته از جهان
سنت که به نظر میرسد کارآمدتر از دیگر مسکنهای مصنوعی پسامدرن باشد .متنویتی
کوچر ،کپسولی ،یابل حمل و کمنمود که کمترین ا طکاکی با حیا

روزمره مدرن نداشته

باشد .آرامشی درونی بی کمترین ایجاد تالطمی در جهان خارجی و زندگی روزمره! بای
روایت اسالمی بحرانهای زندگی مدرن شهری که به دنبال خدایی میگشت تا حل شدن
مشکال

روزمره و احتماالً اندکی تسکین درونی را از او بخواهد حال با مسألهای بغرنج روبرو

شده و آن اینکه چگونه نماز خواندنش را از دید شهروندان محترم دیگر مختی کند! مسألهی
بزرگ فیلم سر به مهر میشود متضل پیاده کردن یراژتی از اسالم که کمترین ا طکاک را با
زندگی شهری مدرن داشته باشد .پیروزی بزرگ این اسالم ویتی اتتاق میافتد که با نماز
یضایی را می خواند در حالیکه با تزلزل و هراسی و ف ناپذیر دلیل غیبتش را برای همسر
آیندهاش پیامر میکند .دین دستمایهای میشود برای همرنگی و کپیسازی حیا های فردی
و سقف آرزوهای طبقهای را با «آرامش» به آن جا روانه میکند که با از خدایش درخواست
میکند:

«خدایا یر زندگی خوا «متمولی» برام درست بشه».

نتیجهگیری
تتامل دیالکتیکی سینما با جامته آن را به یر میانجی یوی برای فهم جهاان اجتمااعی مبادل
می سازد .بدین ترتیر ،مطالته زندگی اجتماعی اکنون بدون توجه به بازنمودهاای ساینمایی آن
امکانپذیر نیست .میانجی یا وساطت رکن بنیادین تتکر انتقادی و دیالکتیکی است کاه بارخالف
تتکر تکه تکه و شیء شده بورژوایی امور را نه چون جزیرههای پراکنده بلکه در تااثیر و تااثرا
متقابل و برسازنده میبیند .بر اساس روش دیالکتیکی «کلیتهای جزیی» مانند هنر و سیاسات
و ایتصاد در ارتباطا همیشگی ،تاریخی و یکپارچه با همدیگر یارار دارناد کاه جهات شاناخت
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حیح و راستین آنها باید میانشان «میانجی» و «وساطت» بریرار شود .نظریههای انتقاادی در
متنای خاص همواره با این نو نگاه دیالکتیکی در ارتباط بودهاند .گرچه که حتای در نگااههاای
تجربی نیز در هر فیلمی شاهد ساختاری غنی و غالباا متضااد از رخادادهای ذهنای ،فرهنگای،
ایتصادی و ایدژولوژیر هستیم .چون بیشتر فیلمها برای کسر ساود سااخته مایشاوند ،ساتی
دارند تا با شمار عظیمتری از مردم سخن بگویند و بدین ترتیر ناچارناد باه چیزهاایی متوسال
شوند که سازندگانشان آنها را عمومیترین و یابل یبولترین اعتقادا مخاطر بالقوه میدانناد.
لذا در این مقاله با پیروی از این ایده اساسی که امر واالی «کلیات اجتمااعی» را در تصاویر باه
عنوان امر به ظاهر پیش پا افتاده «کلیت جزیی» میتوان تحلیل کرد؛ به بررسی وعاتیت دیان
در ایران متا ر با میانجی یاا سینما پرداخته شده است .البته با نگاهی غیر تقلیالگارا کاه در
آن ،این کلیت جزیی خود در برساختن وعع موجود و کلیت اجتماعی دخیال و ساهیم اسات و
نقشی تتیین کننده دارد .البته باید توجه داشت که همانگونه که ترنر مایگویاد باهطاور ویاژه
رویکردهای انتقادی این نو نگاه را که متن فایلم متنای یکدسات و همگان و بادون تنایضاا
درونی است به چالش میکشند .به بیانی ترنری کارگردان سر به مهر«خالق» فیلم سار باه مهار
نبوده است بلکه «فرهنگ او سازنده ا لی است»(همان)171-173،
فیلم دینی در فضای جامته ای که سرمایهداری و یا سرمایهداری متاخر کلیت اجتماعی آن
است ،با فا له گرفتن از رویکرد خالیانه و سوبژکتیو فردی ،رویکردی ابژکتیو و جمتی و توده-
ای با سوژه ا لی «ما» پیدا می کند .تکنیر در این فضا به جای ساماندهی درونی به اثر ،به
توزیع و تکثیر متطوف است و از همین روست که تم موعوعی بسیاری از تولیدا تلویزیونی و
سینمایی به فیلم سر به مهر نزدیر به نظر میرسد .تحلیل فیلم سر به مهر نشان میدهد که
همانطور که متهوم نتت فرهنگ بدان یایل است ،فیلم دینی نیز حاژز خصلت ماهوی امحا یا
اختتای تتارضها میشود و فیلم با آن که ظاهرا تتارضها را نشان میدهد ،این اطمینان خاطر
را به تماشاگران منتتل می دهد که این تتارضها ا ال تتارض نیستند .پیام سینما در فیلمهای
دینی هر چه بیشتر به چیزی به شکل –متافیزیکی -بامتنا جلوه میکند ،اما عمال منتکس
کننده همان شرایط شیئی شدهای است که ظاهرا باید با اتکا به مطلقگرایی از آن ها درگذرد.
فیلم دینی در این فضا بیش از پیش وایتیت را دوبارهسازی میکند.
در فیلم سینمایی سربهمهر ترکیر میان گتتمانی گتتمان نگاه کارکردی به مذهر و
گتتمان یابلیتهای فردی و نیز گتتمان جنسیت را می توان محصول محو و کمرنگ شدن
مرزهای میان دو نظم گتتمانی-نظم گتتمانی دین و بخش ایتصاد-تلقی کرد .در اینجا
گتتمانهای دین با گتتمان سرمایهداری با یکدیگر تلتیق شده اند و میتوان گتت کارکرد فیلم
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دینی در عصر مدرن بازتولید مستمر گتتمانهای سرمایهداری با روکشی از مذهر سنتی به-
شمار میآید .بهخصوص در فضای جامتهای که دین و سیاست به هم گره خوردهاند و کارکرد
دین در این گتتمانهای تبلیغی نیز به سمت کارکردهای ماورایی در امور انضمامی مومنان
تغییر کرده است .دین در این فضای نئولیبرال مصرفی به عنوان کاالیی سرمایهای برای
پیشرفت در حیا مدرن تصویر میشود و کارکردهایی جبرانی و انکاری پیدا میکند .سیمای
دینی در این فضا بهمثاب ه یر واکنش دفاعی فردی و جمتی در مقابل نابرابریهای ساختاری
نقش ایتا میکند .دین مضمونی میشود که با کمترین ا طکاک با حیا جمتی ،از طریق فیلم
دستمایه ای باشد برای همرنگی و کپیسازی حیا های فردی.
اگر هاکشیلد متتقد بود که نتت فرهنگ و محصوال فرهنگی فصل ممیز یسمت عرفی و
یدسی است (وست )2007،اما بنظر میرسد یکی از مسایل پیدایش مضامین متنوی و دینی در
رسانههای «سکوالر» و درهم خزیدن نهادهای دین ،فرهنگ و ایتصاد است .نهادهای دینی
بزرگ خصو ی و عمومی و نایع رسانهای به تدریج از مرکزیت متروض در گتتمان فرهنگی
عقرنشین ی کرده و به بازار ایتصادی وسیتی تبدیل شدند که منطق همان بازار ،سیاستها و
فتالیتهای آن را تتیین میکند .در جایی که برای خود دین هم یر «بازار» وجود دارد.
گذشته از نگاههای انتقادی ،بهلحاظ درون دینی نیز متهوم و رویکرد نگاه کارکردی به
مذهر دچار کاستی و اعوجاج است .از مهمترین نقدها ،نگاه پاییندستی و تحویلگرایانه و رفا
مادی و طبیتی به دین و «استخدام دین برای دنیا» و بیتوجهی به منبع هستیشناختی دین
است .این ا الت بخشی به نتیجه و کارکرد ،موجر میشود که دین همواره مرهون کارکرد
تتالیم و فواید ناشی از آن باشد و به یر امر تبتی که می تواند بدیلهای کارکردی کارامدتری
هم بیابد تقلیل یابد .خصو ا اگر در این نگاه به کارکردهای آشکار ،شناخته شده و این جهانی
دین که جاذبه بیشتری برای مخاطبان عام دارد اکتتا شود .فکر کردن به بدیل های کارکردی از
سوی جامته شناسانی نظیر دورکیم و تالش برای نیل بدان از سوی برخی دیگر نظیر کنت از
مسیرهای شناخته شده ای است که به عرفی شدن فرد و جامته انجامیده است .فیلسوفان
اسالمی هیچگاه از نگاه غایتگرایانه خود دست برنداشتند و اگر به کارکردهای دنیوی اشاره
کردند برای ایجاد رغبت در سطوح پایین جامته است .و مهم اینجاست که با نگاهی دلوزی

1

تولید و مصرف متونی با این ویژگی میتواند موجر ساخت وایتیت و ظهور تحول در هندسه
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 «1کارسینما بازنمایی جهانی که پیشاپیش آن را داریم نیست بل کار سینما آفرینش جهانهای جدید است».
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مترفت دینی مردم شود؛ و در نگاه دیالکتیکی

نتت فرهنگ این نو متون سازنده و برساخته

چنین تحولی است.
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