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  چکیده

 به یکدیگر با آنها ارتباطات و اينشانه هاينظام ها،نشانه انواع مطالعه به که است علمی شناسینشانه
 خوانش براي تالش اينشانه هاينظام بین ارتباط بررسی با ايالیه شناسینشانهدر . پردازدمی متن مثابه
 هايداللت بررسی خوانش به شناسانهنشانه ايزاویه از تا در این مقاله قصد بر این است .است معنا

بدین ترتیب  .پرداخته شود ايالیه شناسینشانه منظر از  »فرنی به شیوه « برف یا  مرثیه فیلم در ضمنی
 انتخابی هايسکانس پژوهش این در. شدند انتخاب شناختینشانه بررسی براي فیلم این ازهایی سکانس

. داده شود پاسخ پژوهش اصلی هايبه سوال تا شوندمی بررسی هارمزگان جنس لحاظ به نما به نما
 در لهجه و گریم فضاسازي، پوشاك، هايرمزگان که است آن از حاکی پژوهش این آماري بررسی

 شدن دار نشان عامل سینما فنی هاي رمزگان غالباً و کندمی ایفا ايعمده نقش سینمایی متن نشاندارسازي
 فعالی نقش شخصیتی سازيتیپ در مذکور هايرمزگان که است قابل ذکر. یستن فرهنگی لحاظ به متن
 ، سطحفضاسازي، حالت چهره هايرمزگان گفت توانمی پژوهش، این دیگر تایید جهت در و دارند

  .کنندمی ایفا ايعمده نقش ضمنی هايداللت ایجاد در و موسیقی  ، پوشاكمعناشناختی
  

  ضمنی داللت شخصیتی، تیپ اي،الیه شناسینشانه رمزگان، سینمایی، متن  :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

 گرفته عمیقی قرار بسیار تحوالت معرض در ایرانی جامعه فرهنگی - اجتماعی فضاي اخیر دهه طی
 در ما امروز جامعه که اندرسیده نتیجه این ایرانی به جامعه فکري مهم هايجریان که اياندازه تا است
 و وسیع مخاطبان خاطر به سینما).  50:  1388 ارمکی، آزاد(است بنیادین هايدگرگونی گذراندن حال

 مختلف هايگروه بین فرهنگیمیان روابط و دیگري بازنمایی در موثري نقش تاثیرگذارش هايتکنیک
شناسی ادبیات و نشانه تا ضمن بازنگري مطالعات قصد بر آن است مقاله حاضر در . کندمی ایفا اجتماعی
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 zahram64@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی ، اردبیلواحد شناسی، دانشجوي دکتري زبان -2
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در . پرداخته شودسجودي از دیدگاه اي شناسی الیهنشانه رویکردبه تعریف و یا بازتعریف مفاهیم  سینما
به  )رستمی جمیل از طرحی اساس بر( شریعتی مرثیه برف اثر شعلهتحقیق، داستان  این مقاله پیکره

  .به مثابه فرامتن در نظر گرفته شده است ،رستمی اثر جمیل »مرثیه برف«عنوان پیش متن و فیلم 
 ایندر . است پرداخته ردکُ قبایل پاگیر و دست هايسنت نقد به »فرنی به شیوه « برف یا  مرثیه فیلم

 یمضمون حکایت »برف مرثیه« .شده است برجسته رد سنندجکُ جامعه در موجود جنسیتی تفاوت فیلم
 اما است، کردستان مردم عرفان و هنر و فرهنگ از هاییجلوه معرفی هدف با بومی فضاي در عاشقانه

 از و اندشده تنیده داستان فرودهاي و اوج و خم و پیچ در آنچنان قومی و دینی و فرهنگی هاينشانه این
 فیلم ساختار یکدستی و انسجام به وجه هیچ به که اندپذیرفته صورت کالسیک اصول طبق نیز اجرا نظر

 با هنر و فرهنگ هاي حوزه برخی با وجود تنوع بسیار در فرهنگ و هنرش در کردستان .زندنمی ضربه
هاي برجسته ساختن نقش کالم و الیه .ندارد گرانهموعظه حالت عنوان هیچ به فیلم .است مواجه کمبود

زوایاي مختلف زندگی مردم  ،هاي پنهان فیلموجود در فیلم و آشکار نمودن الیهشناختی مزبانی و نشانه
  .دهدنشان میرا کردستان 

است این مسئله است که در فیلم قابل طرح  پرسشآنچه براي نگارندگان در این مقاله به عنوان 
و کدام  کندهاي ضمنی و ثانویه اشاره میچه ابزارهایی به داللت کارگردان با استفاده از ،مرثیه برف

مسئله دوم این . استها در فیلم مرثیه برف ها در تمایز شخصیترمزگان از جمله پر بسامدترین رمزگان
  . ها اتفاق افتاده استیه برف براساس کدام یک از رمزگانتمایز تیپ سازي فرهنگی در فیلم مرثاست که 

فضاسازي و ستفاده از ابزارهایی چون موسیقی، با اکارگردان تالش کرده است  ،در فیلم مرثیه برف
ها در ترین رمزگانو موسیقی یکی از پر رنگ معناي ضمنی را به مخاطب برساند ،رفتارهاي زبانی

هجه، پوشاك و گریم باعث قبیل رفتارهاي زبانی، ل عواملی از .استهاي فیلم جداسازي همه شخصیت
  .شده است مرثیه برفهاي متفاوت در فیلم تیپ سازي

  پیشینه تحقیقمبانی نظري و  - 2
 بررسی چنینهم. دارد شناسینشانه مباحث بین در خاصی جایگاه تصویر و فیلم سینما، شناسینشانه
از   سینما و زبان اينشانه نظام دو بین تطبیقی بررسی ها،نامهنمایش معاصر، ادبیات در زبانی هاينشانه

  .است توجه شایان و ژرف مباحث
براي ن بار اولیاو  .شناسی سوسوري استخراج کردهاي فیلمی را از زبانهاي داللتمقوله)1974(1متز
فیلم را بر مبناي  کمینه سینما وهاي داشت واحدوي سعی  .را قائل شد »النگ«یا » نظام زبان«سینما 

  .ندبه بررسی نشانه شناسی فیلم پرداخت يافراد ایران نیز در .زبان متناظر سازي کندواحدهاي کمینه 
 با آن شناسی نشانه که ستا ها نشانه از نظامی سینما« )1989(2پازولینی پیرپائولوبه اعتقاد 

 .)35 :1385 ،پازولینی پائولو پیر در نقل 1969 ،3اوسوالد(»است متناظر واقعیت هاي نشانه شناسیِ نشانه
                                                             
1- Metz, Ch. 
2- Pasolinini, P.P. 
3- Oswald, S. 
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 سینما به تنها تصویري هاي نشانه او نظر به. یافت دست سینما زبان به توان می که بود معتقد پازولینی
 هنرهاي در که هایی نشانه از یعنی شوند، می مرتبط نیز »رویا و خاطره« دنیاي به کهبل ندارند، تعلق

  )167 :1371 ،احمدي از نقل به 16: 1989 ،پازولینی( متمایزند روند می کار به عکاسی و نقاشی
 نقش از بلکه »ها نشانه« از نه شناسی نشانه در که است باور این بر اکو اومبرتو )1976(1اکو امبرتو

 برقرار محتوا و بیان میان که قراردادي است اي رابطه اي، نشانه نقش. آورد میان به سخن باید اي نشانه
  .)9-10: 1387 ،اکو( است مشخص فرهنگی  پرداخته و ساخته خود، محتوا میان، این در. شود می

 را »اي نشانه نقش« پویاتر و گذرا عنصر و نفی را آن کالسیک مفهوم در نشانه اکو، ترتیب این به
 نیز او که چرا. دهد می نشان »یلمسلو« دیدگاه با را او همسویی اکو  نظریه این. کند می آن جایگزین

 نامی ابهثم به را نشانه  واژه است بهتر« نویسد می زمینه این در یلمسلو. است اي نشانه نقش به معتقد
 هم به نوعی موجب به و است بیانی صورت و محتوایی صورت حاوي خود که بریم کار به واحدي براي

  .)44: 1382 ،سجودي(»است یافته تحقق نامیممی اي نشانه نقش را آن ما که پیوستگی
 بر که است ابزاري تصویر که بود باور این بر و داشت اعتقاد واقعیت با تصویر قیاس  رابطه به اکو،

 کرد اشاره متز با خود مخالفت  ادامه در اکو .گیرد می بنیاد سینما بیانی و روایت خاص رمزگان آن اساس
 »انگیخته« نامید، شمایلی اي نشانه را آن بتوان که مادامی و ندارد واقعیت در ریشه ،گونهعکس تصویر که

 در که را رمزگان ده که رود می پیش آنجا تا رمزگان بررسی در اکو. شود می رمزگذاري بلکه شود نمی
  . )58 :1383 ،اپوپ و یسورسال(شمرد می بر هستند دخیل تصویر
 و تصاویر قالب در که سینما، رمزگان در دارد وجود دوگانه  تجزیه زبان در که طورهمان اکو اعتقاد به

 گانه سه  تجزیه با کند می عمل تصویر، هاي قالب از اي زنجیره یا نما یک قالب در تر دقیق بیان به یا
 فیلم به ظرافتی و غنا چنان است نامعمول اي پدیده که تجزیه  گانه سه سطوح گوید می اکو. ایمرو روبه
 سینما طبیعت ماواري که است رهگذر همین از و است گردیده احیا واقعیت رسد می نظر به که دهد می

  .)228-227 :1385 ،2نیکولز( کند می ظهور
متون زبانی به  پذیري بینامتنی ازبررسی ترجمهبا عنوان  ي خودرساله دکتر در) 1389(صفوي زاده
 زاده صفوي هدف .معرفی نمود هاي دخیل در شبکه نظام سینمایی رارمزگان برعکس متون سینمایی و

 رویکرد دو گرفتن نظر در با که بود سینما و ادبیات اينشانه نظام دو بین پذیريترجمه میزان تعیین
  .نمود مقایسه داستان با منطبق هايبخش با را گالبی درخت و گاو فیلم از هاییسکانس مذکور،

رویکرد  با اتخاذرا  »مهمان مامان«شناختی فیلم نشانه در رساله کارشناسی ارشد خود) 1390(خوئینی
 متون با تعامل در متنپیش مثابه به زبانی متون پژوهشی طرح این در. بررسی کرد اينشانه شناسی الیه

 و سجودي ايالیه شناسی نشانه نظري رویکرد دو اتخاذ با و گرفته است قرار فرامتن مثابه به سینمایی
 در شده مطرح هايفرضیه است تا کرده تالش) 2009( فرحزاد »بینامتنی عملکرد مثابه به ترجمه« مقاله
 مرادي هوشنگ اثر »مامان مهمان« داستان راستا ایندر . دنمای تایید مستدل طور به را پژوهش این

                                                             
1- Eco, U. 
2- Nicols, B. 
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 پیکره فرامتن مثابه به مهرجویی داریوش اثر »مامان مهمان« اقتباسی فیلم و متنپیش عنوان به کرمانی
  . است داده شده قرار تحقیق

 سینمایی فیلم ،را  پژوهش این در موردي مطالعه خود ارشد کارشناسی نامهپایان در )1391(خانبیژن
 با تا است کرده تالش تحقیق این در نگارنده. انتخاب کرده است اسعدیان همایون ساخته »آباد سعادت«

 مورد گفتاري هاي کنش ،»آستین« و »سرل« نظریات چارچوب در انتقادي گفتمان تحلیل رویکرد اتخاذ
 جنسیتی لحاظ به مستقیم غیر و مستقیم هاي کارگفت کند که مشخص و را بررسی فیلم این در استفاده

 هاآن بر اجتماعی طبقه و تحصیالت میزان سن، مانند اجتماعی متغیرهاي تاثیر و دارند هم با تفاوتی چه
 دهد، می تشکیل را سناریو اساس که فیلم این در کاري پنهان وجود به توجه با آن  بر عالوه. چگونه است

 انجام از هدف. کند بررسی افراد کاري پنهان با را جمالت طول میان ارتباط تا است آن دنبال به محقق
 و مستقیم گفتاري هاي با انواع کنش ارتباط در تحقیق اصلی هاي پرسش به پاسخ پژوهش این
 به تا است کرده بررسی تفکیک به را فیلم جمالت کلیه نگارنده منظور، همین براي. است مستقیم غیر

 به گفتگو طرفین از یک هر توسط استفاده مورد هاي کارگفت از کلی بسامد جدول، و نمودار رسم کمک
  .دهد دست

حبه  یه«هاي ضمنی در فیلم نامه کارشناسی ارشد خود داللتپایان در) 1393(نغمه پور،جانحسن
 براي فیلم این ازهایی بدین ترتیب سکانس .اي بررسی کردشناسی الیهدیدگاه نشانهبر اساس را  »قند

  .ندشد انتخاب شناختی نشانه بررسی
 شناسینشانه - 2-1

به معناي ( semeionبرگرفته از واژه یونانی  Semiotique / Semiotik / Semioticsاصطالح 
شناسی را برخی دانشی نشانه. )185: 1377هارتمن، (شناسی تعبیر شده است در فارسی به نشانه) نشانه

هاي عالمتی و قوانین ها، رمزگان، قراردادهاي اجتماعی و نظاماي نظیر زبانهاي نشانهنظامدانند که می
شناسی علمی است چند نشانهدر تعریف دیگر، . )13: 1380گیرو، (شوددر آن بررسی میحاکم بر آنها 

اي هاي نشانهاي که مطالعه مسائل مربوط به ارتباط و معنا را به صورتی که در نظاماي یا فرارشتهتهرش
توان گفت شناسی میدر تعریف نشانه). 7: 1380دینه سن، (گیردکند، در بر میمختلف نمود پیدا می

  ).11 :1383 ،االم(شودمطالعه میچگونگی تولید معنی در جامعه  در آنشناسی علمی است که نشانه
   معناي ضمنی - 2-2

گذاري به  معناي نشانه  به »connoture«از ریشه التین  )1معناي ضمنی( »connotation«واژه 
طور ضمنی در یک   موضوعات تاریخی، نمادین و عاطفی که بهداللت ضمنی در موازات است؛ پس 
اولین بار از  »connotation«واژه ). 96: 1379 آرتور؛ آسابرگر،(شودبررسی می اصطالح وجود دارد

و در توضیح معانی ) 1843(سیستم منطقفیلسوف در کتاب   )1873-1806( 2سوي جان استوارت میل

                                                             
1- Connotation 
2- Mill, J.S. 
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پس از این تاریخ این واژه در منطق، . استفاده شد »denotation«مختلف یک واژه در نقطه مقابل واژه 
پردازي که در  ترین و تاثیرگذارترین نظریه برجسته .خود گرفت  شناسی معانی متفاوت به فلسفه و زبان

بود؛ که از ) 1980- 1915(فرانسوي  1شناسان، این تفکیک را بسط و گسترش داد، روالن بارت میان زبان
، 2ون لیوون( ودش اي استفاده می اي در مطالعات رسانه شکل گسترده  نظریاتش در باب نشانه و اسطوره به

2005: 37(.  
  پیرامون معناي ضمنی ییها دیدگاه -1- 2-2

نویسد، معناي صریح، نشانه معنایی است که تعداد  در مورد معانی صریح و ضمنی می )1952(3چندلر
 کس را به که هیچ حول آن توافق دارند؛ در حالی ،بیشتري از اعضاي یک جامعه داراي فرهنگ مشترك

مورد شود سرزنش کرد؛ هرچند که این خطر وجود دارد که در  اش نمی خاطر غلط بودن معانی ضمنی 
 که است مدعی روالن بارت .)83: 1386کامران، (فردي تأکید شود  معانی ضمنی بر سوبژکتیویته

ذا مرتبه ل و دارد سروکار داللت غیرضمنی و مستقیم هاي جنبه بر چیز هر از بیش سوسور شناسی زبان
ویژه در بررسی    اما بارت خود در مطالعاتش، به. ردانگا منی و تلویحی را نادیده میها و معانی ض داللت

شناسی کوشیده تا این بعد  تاب عناصر نشانهاو در ک. ها بیشتر با این جنبه از داللت سروکار دارد اسطوره
 نیز اعالم نمود که در عکاسی و به 4و نیز معناي تصویردر پیام تصویري . تبیین قرار دهدداللتی را مورد 

  هاي صریح و بالواسطه بازشناخت توان از داللت ها و معانی ضمنی را می طور کلی عکس، داللت 
اللفظی      البته بارت ابتدا معتقد بود که فقط در سطحی باالتر از سطح معناي تحت .)120: 1383ران، میض(

تغییراتی در  1973توان به سطح رمزگان معنی ضمنی دست یافت؛ اما بعدها یعنی از حدود سال  می
تحلیل «و در  »S/Z«در  1974او در سال  ).83: 1386کامران،  (شود دیدگاه بارت در این زمینه دیده می

نخستین معنی نیست؛ بلکه وانمود رسد که معناي صریح،  ، به این نتیجه می»یک متن ادبی رئالیستی
این اساس، وهم معناي صریح، در واقع چیزي بیش از آخرین معناهاي ضمنی  کند که چنین است؛ بر می

برتري، که متن   ، اسطوره)بندد را می  کند و هم آن رسد هم متن را تثبیت می نظر می  معنایی که به(نیست 
در کتاب  .)103: 1383، سجودي(مثابه طبیعت بازگشته است  کند که به زبان، به واسطه آن تظاهر می  به

لند و  ها، چیپس، دیزي يباز هاي زندگی روزمره چون اسباب هاي وي نیز، معناي ضمنی در پدیده اسطوره
داللت صریح در هر معتقد است نیز  5جان فیسک .)80 :1381 ،سجودي(کند ایفا میاساسی  ، نقش...

در هر شود؛ یعنی ما  متن، پندار و توهمی است که با ورود به مرحله تلویحی و غیر صریح بر ما روشن می
یابیم که  ایم؛ اما با تأمل بیشتر درمی را دریافته  کنیم که معناي آن برخورد خویش با یک متن گمان می

هاي بعدي خود،  او در نوشته. معناي صریح و داللت مستقیم ناشی از دالّ، چیزي جز پندار نبوده است

                                                             
1- Barthes, R. 
2- Van Leeuwen, T. 
3- Chandler, D.  
4- The Rhetoric of the Image 
5- Fiske, J 
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توان گفت معناي مزبور،  میمدعی شد که داللت صریح، متضمن معناي اصلی و اولیه متن نیست؛ بلکه 
شاید بتوان گفت که داللت ضمنی، یا التزامی، قابلیتی در زبان است، که . آخرین داللت ضمنی است

. )121: 1383 ضیمران،(کند معناي صریح را در خود دارد؛ یعنی توهم داللت صریح را در ما ایجاد می
نشانه مفهومی است متعلق به قلمرو انتزاعی النگ و  اياز دیدگاه نشانه شناسی الیه بازبینی مفهوم نشانه

ها به از رابطه افتراقی با دیگر نشانه )رمزگان(اي سی که ارزش خود را در نظام نشانهفرازبان نشانه شنا
   ).75-79: 1383سجودي، (دست می آورد

  
 پژوهش شناسیروش -3

 دیگر و موسیقی تصاویر، کلمات، روش این در. است انتقادي شناسینشانه پژوهش این شناسیروش
 اینکه رايب .شوندمی خلق معانی آنها طریق از که شودمی گرفته نظر در ایینشانه مثابه به فیلم عناصر
 تریناصلی که است معنا داللت ایجاد همان رمزگذاري. کرد رمزگذاري را آن باید شود معنادار چیزي
 دهدمی را امکان این ما به ها،رمزگذاري و ارجاعات نظام شناخت ترتیب این به. است پیام تولید در کنش

 .کنیم متمایز را هانشانه بتوانیم طریق این از تا بپردازیم هادال ارجاعات کشف به متن رمزگشایی با که
 در موجود رمزگان سپس و تحلیل سازي پیاده از پس فیلم متن. است متن تحلیل نوع از تحقیق روش
 موجود روابط  .شودمی آشکار و کشف فیلم اجزاي میان در موجود هاينشانه و بررسی فیلم اجزاي میان

 آنها میان روابط سپس و آیدمی دسته ب هاشخصیت و فیلم اجزاي میان جانشینی و همنشینی محور در
 فیلم، تحلیـل به مربوط مقاالت ها،کتاب نامه، فیلم شامل اطالعات گردآوري ابزارهاي. شودمی تحلیل
 اي،کتابخانه بررسی ، حاضر پژوهش انجام روش. است هافیلم دیگر شناختی نشانه تحلیِـل ها،نامهپایان

  .است زبانی پیکره از استفاده و  توصیفی
  
  خالصه فیلم  - 4

 رسوم و غلط باورهاي استیالي تحت بومی، مناطق دختران سایر شبیه »روژین« فیلم محوري شخصیت
 یافته تراژیک جنبه اطرافش مردان اعمال و تفکرات دستخوش او زندگی و است خویش قومی دیرینه
 دست به او تقدیر اما کند، پیدا خود منقطه دختران از متفاوتی آینده و بخواند درس دارد دوست او. است

 از مانع پدر. کنندمی تحمیل او به را خود بینی جهان و دیدگاه نوعی به یک هر که خورد می رقم مردانی
 را دختر صداقت کولی، مرد. کندمی روستا پولدار پیرمرد با ازدواج به وادار را او و شودمی او خواندن درس

 و گرددمی باز دیر مهاجرش نامزد کشاند،می آوارگی به را او و آمیزدمی هم در اشعاشقانه فریبکاري با
 شیطان، مثالی صورت در را او درویش مرد. بردمی پی »روژین« معصومیت و حقانیت به دیرتر خیلی

 کندمی سوگندي به وادار را وي درویشان پیر. راندمی خود از بودنش زن خاطر به را وي و کندمی مجسم
 از محدودي و تنگ دایره چنین در و آوردمی دنبال به برایش را رسوایی و بدنامی ،»روژین« امتناع که
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 به را »روژین« تا آیدمی بیرون کوه بهمن آستین از تقدیر دست جبري، و تحمیلی رسوم و اعتقادات
  .بخواند را شده قربانی دختران همه مرثیه برایش و ببرد خود آغوش

  
  هاي شخصیتیتیپ سازي بررسی - 5

داستان  .اندمند به آموختن علمدخترانی که عالقه. قصه داستان دختران همین سرزمین استمرثیه برف 
غریبه  از ترس اینکه پدرش او را به همسري فردي گیرد که دختر قصه فیلمفیلم از جایی شکل می

مرزهاى محلى و حتى جغرافیایى  از ،به نیت کسب آبرو و روزى براى پدر تنگدستشروژین ، دربیاورد
اش حمله به آداب تازه که از نظر پدر و نامزد -فرار او از خانه . گیردمیها را به چالش گذرد، او سنتمى

پردازد ى به اثبات حقانیت انسانى خود مىروژین جای. شودپا گذاشتن قواعد اجتماعى تلقى مىعرفى و زیر 
عاشقش را  خواند و عمالً نامزددن، باورهاى همه را به مقابله مىکه با عدم شرکت در مراسم قسم خور

زند در واقع پاداشى باشد به فرجامى که داستان براى او رقم مىدهد و شاید هم مورد داورى قرار مى
آبی  در سکانسی روژین تک گوشواره .اشانى انسانىهاى نهستادگى و استقامت او به پاى ارزشهمین ای

به گوشش  را) نشان فقر و نداري(وصل شده ا در آینه شکسته و کوچکی که با گچ به دیواررنگ بلندي ر
یدن صداي در سریع به زیر اندازد که مرد دوره گرد از طرف ژیان همراه نامه آن را آورده است با شنمی

شد هنگامی که با لباس عروسی از خانه خارج می .خزد که نشان ترس از دیده شدن او استلحاف می
عروسی کنار هم جلو در قرار او و یک جفت کفش سفید نو  کفش سیاه کهنه ،دو جفت کفشروي پله 

 .پوشدا درآورده و همان کفش کهنه را میکند اما پایش رین در آغاز کفش سفید را به پا میروژ. اندگرفته
 و کندمی حکایت نماد یک عنوان به او عشق گذشته از روژین شده تعمیر و کهنه و سیاه هايکفش
 و سیاه و کهنه هايکفش انتخاب با روژین اما. دهدمی خبر دیگر ايآینده از عروسیش سفید هايکفش
 از دهد نشان تا. دکنمی کجی دهن خود بودن بخت سفید بر و زندمی پا پشت آینده به خود زده وصله

و بیراهه و از میان  با جماعت و طبال از کوه ههمرا .رسید نخواهد آینده به و برید نخواهد خود گذشته
-صداي طبل، غول بهمن را بیدار می به ناگاه. کندژیان نیز از دور آنها را تعقیب می. کنندبرف حرکت می

روژین در حالی که به کوه می نگرد لبخندي بر . کنندبرد همه فرار میسازد و به طرف آنها هجوم می
-کشد و در میان برف غرق میی رسم نموده و خود را به صلیب میصلیب ند وکدستانش را باز می لب،
  .شود

 دور هايگذشته در که حسی  انگیزد؛برمی مخاطب در را نوستالژي حس فیلم کل درمردساالري 
ه در سالیان اخیر و با هدف زیر هایى است کشدت یادآور مجموعه فیلمبه » مرثیه برف«. دارد ریشه

مناطق سلطه (تلف جهان اند که در مناطق مخاى ساخته شدهو باورهاى مردساالرانه هاسئوال بردن سنت
- ى اصلى حقوق انسانى خود محروم مىهاهنوز هم زنان و دختران را از بخش) هاى بومىخرده فرهنگ

 براي تحصیلی باالي مقاطع در پیشرفت و تحصیل امکان کردستان، دورافتاده روستاهاي اغلب در .کنند
 شرایط دلیل  به هم و است جوامع این فرهنگی شرایط دلیل  به هم موضوع این. نیست مهیا دختران
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اعمال روژین اعمال قدرت که معموالً از جانب پدر در این فیلم  .است روستایی هاي خانواده اقتصادي
جزیی مانند بمب کند و براي هر امر  خروشد و اوقات تلخی می ، وي مدام در خانه مینمایان است شود می

ا کشان کشان از او ر فیلم، پدر برد، در اواسطبه سمت روژین حمله میدر هر فرصتی  شود و منفجر می
دهد تا بگوید هایی در قفس نشان میپدر را در کنار کبک. کنداو را زندانی میو  بردمدرسه تا خانه می

 نوشیدن چایی هنگام زنان شرم. است فرهنگی هاينشانه جزء که اندها در قفس زندانیها و پاکیزیبائی
 جلو چیزي با یا و نموده رو دیگر طرف به صورتی به کدام هر که فایق خواستگاري در و مردان حضور در

  .است بوم و مرز این کهن فرهنگ و ساالري مرد از جلوهایی که اندگرفته را خود دهان و صورت
که دختر داستان از خانه  فیلم ما را به سمتی می برداي است که صحنه ها،سکانس زیباترین از یکی
اي که در حال آموختن درس دین شب را ناچارا در خانه مرد غریبه کند براي عشق زمینی خودفرار می

شود که م از همین مدت شب تا صبح سپري میهاي فیلترین سکانسکی از جالبی .کندمیاست سپري 
تر جدال نفس و عقل به تصویر کشیده شده است و رفتن باالي سر دخترك به قصد به زیبایی هرچه تمام

 سوزاندد را که نماد پاکی است در آتش میدست راست خو وو البته شنیدن صداي اذان همزمان تعرض 
حکایتى که عیناً از یکى از ( هاي فیلم است، یکی از بهترین گره افکنی)آتش نفس( کندخود را تنبیه  تا

ستگى شخصى براى طرح رسد طرح آن بیش از یک دلباالولیا برداشته شده و به نظر مىمات تذکرة مقا
که این درویش راه چهل شب را در یک  )هاى فرهنگى کمتر گفته شده منطقه ناشى باشدیکى از ویژگى
در ، است  خانقاهی  هاي ، ترانه کردي  آوازهاي  اساسی  هاي از بخش. یابدکند و ارتقاء درجه میشب طی می
  امان بی  از شقاوت  که  آنگاه زبانکرد مردمان ،گرد آمدند در خانقاه دور هم  دراویشبینیم که سکانسی می

، سر بر  مادي  دنیاي  و برق  ها و زرق از نامردي  رهایی  آیند براي می  ستوه  ناروا به  هاي روزگار و تبعیض
  دف  پرطنین  و نواي»  االهللا  الاهللا«با ذکر   کنند و هماهنگ د را رها میبلن  سایند، موهاي می  خانقاه  آستان
پردازند و از پیر و مرشد  خود می  روح  تزکیه  روند، به فرو می  خلسه  اشعار عرفانی، به  و خواندن  و نی

هاي عرفانی در این به دلیل وجود آیین کردستان رواج بسیار زیاد دف در ،جویند می  یاري  طلب  خویش
هاي عرفانی که از این ساز در مراسم اندهاییاز گروه یارسان و آیین طریقت قادریه پیروان. ناحیه است

هاي مراسم. آشنایی مقدماتی با دف دارند کردستان به همین خاطر بسیاري از مردم. کنندخود استفاده می
تداعی این حاالت را  .کنندمردم کردستان در آن دف نوازي می هایی است کهمولودخوانی از دیگر مراسم

 سر که درحالی آب جوي میان و پل روي بر درویش با ژیان و پدر درگیري هنگام بینیم کههم وقتی می
 ذکر صداي و موسیقی با همراه و شده باز هم از درویش موهاي) پرچ( و برندمی فرو آب در زور به را او

  .سازدمی را فیلم هايصحنه زیباترین از یکی دراویش
  

  ضمنی هايداللت اساس بر فیلم تحلیل - 6
 خوبی به زمان گذشت با و کندمی فیلم جریان وارد را ما فیلم، از اولیه اطالعات هیچ بدون شروع یک

 الاقل هم ها کلیپ این در اسلوموشن از استفاده .دهدمی قرار فیلم داستان روند دربیننده را  کارگردان
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 زندگی در که ریتمی کند؛ می القا را گذشته زیباي و خوش روزگار در زندگی ریتم همان نگارنده براي
هاى نیمه انباشته از برف گل اندود و اتاق هاىکوچه تار وشده، فضاى تنگ و  نابود دیگر ما روزمره

کنند و چند نماى متحرك از دخترکان سرخوش بى ابعاد زندان روژین را مشخص مىتاریک تودرتو به خو
روح جارى در دامان طبیعت قرار و شاد در طبیعت یا در کالس درس براي جلوه دادن قهرمان فیلم با 

   .گیردمى
شادي و سرور را به اي حس هاي شاد در لباس بازیگران در کل فیلم خود به گونهگاستفاده از رن
هایی که از صحنه. ر یک چارچوب دقیق جلو برودکند که باعث شده تا روال داستان دمخاطب القا می

گیرد که حریم بسیار اند در همین فضا شکل میشود که در حال گفتن و خندیدندیده میهاي روستا خانم
هاي آقایان داد همین ساختار سنتی بیشتر صحنهدر امت. کرده است ایجادنجیبانه و  زیبایی را براي آنها 

بینیم که افتد و فقر و بیکاري و تنگدستی آنها را در جایی میفضاي بیرونی خانه آنها اتفاق میهم در 
که مکان را جزئی از شخصیت ها  هایی استاینها ظرافت. ازي در روستا هستندهمواره مشغول خروس ب

 لق و ایجادافتد و بهترین استفاده از مکان در خدمت خها در مکان اتفاق میکند و باطن شخصیتمی
. ي برخوردار استباالتر فضاسازي از بسامد نسبتاً. فضاي روانی مناسب با مضمون فیلم انجام شده است

به طور ضمنی تکثر را  ن خانه باغ شکل گرفته است وها و فضاي دلنشیها، تنوع لباسبه مدد تنوع رنگ
  .کندبازنمود می

هاي دیداري در سکانس آماده کردن عروس براي مراسم عقد، فیلمساز در این سکانس هم از رمزگان
عروس و آئین آن،  لباس ه واسطهفضاسازي ب ،هاي گریم، پوشاكرمزگان. و هم شنیداري بهره برده است

همگی ... با یکدیگر بازیگران ی نوع زبان گفتاري و لهجهاي شاد در لباس بازیگران و حتهاستفاده از رنگ
گردان در کار. دهددر جهت نشان دادن فرهنگ و رسوم مردم و مکانی است که فیلم در آن روي می

هایی نظیر ابزارهاي خاص ، تالش کرده است تا با استفاده از رمزگاننماهاي مختلف این سکانس
فردي، این قاب را  به  لهجه  ، فضاسازي، عناصر زبانی و...نماي آمریکایی، حرکت دوربین و: ییسینما

  .دار کندلحاظ فرهنگی نشان
هاي کشد و نامهصل پاییز روي برگ درختان دراز میروژین در ف .هاست پاییز فصل آغاز دشواري

  .ستا ها شخصیتو روحیه و نگاه کند تغییر در لحن  آنچه این فصل را متمایز می .خواندنامزد خود را می
هایی که آرزوهایشان را  و از پا درآمدن شخصیتمرگ رویاهاي روژین ست ا زمستان فصل مرگ رویاها

سعی در تحقق بخشیدن به خیال خویش  .بینند و آنچه برایشان باقی مانده کابوس است بر باد رفته می
در مرثیه برف  .شودها میهمراه با سعید راهی کوهستان عشق خودردن ودست آ  براي به ژینرو .است

خاطر صداي ه بهمنی که ب بهار اما نیست؛. رسیم گذر از پاییز به زمستان می ،شود ها روایت می گذر فصل
  .است غافلگیرکننده ،فیلم بندي پایان بیننده طبل و دهل از کوهستان به راه افتاد براي

این . موسیقی متن فیلم بسیاز زیبا و تاثیر گذار است. هم از این قائله مستثنی نبود برفمرثیه 
دختران و  که بینیم می فیلم ابتدایی صحنه در .کندابتداي فیلم، ما را عاشق خود می موسیقی، از همان

  بخش .ساکت است و خشک روستا خوانند زیرا روند و شعر میها راه میباران در کوچه تمناي پسران در
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در   ، ریشه غنایی  هاي مانند داستان  یابد که می  تجلی  و محلی  بومی  هاي در ترانه  از فولکلور کردي  مهمی
هنگامی که آهنگ اصلی آواز، یعنی همان شعرهاي ساده چند بار تکرار شد و هنگامی . دارد  اقوام  فرهنگ

کند و روع به خواندن میرا تشکیل دادند، فرد دیگري شبندي  ،که گفتن این شعرها به طرق مختلف
از، این امر نشان دهنده این است که این نوع آو .کندر آواز فرد اول با او همخوانی میهمراه با آخرین سط

ی کردي در اي عمیق ریشه دوانیده است، شکل آنتی فونال موسیقدر موسیقی سنتی کردي به گونه
ترین  اما مهم. شوندی کردي به وفور یافت میاین آوازها در موسیقی سنت. شودآوازهاي حماسی دیده می

اي که گویاتر و تاثیرگذارتر از هر متنی روي  موسیقی ،ن استآ نظیر موسیقی بی ،موتیف صوتی فیلم
  .کند نشیند و بیننده را مبهوت می تصاویر فیلم می

به منصه ظهور  فیلم را این داستان تواندمی، این فیلم )زیبایی شناسانه(شاید روش آهنگ شناسانه 
در اینجا واژه آهنگ به معناي ظاهري آن یعنی آهنگ موسیقی نیست، بلکه همانگونه که . برساند

رساند در هر فرهنگی تر مانند نظم حرکات را مینون بیان کرده است معنایی گستردهافالطون در کتاب قا
پذیرد؛ براي مثال حرکت در یات مختلف در اجتماع تاثیر مآهنگی اجتماعی مطرح است که از نظم حرک

م در بافت آهنگ به ویژه زبان که مهره اي مه. هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و زبانیسازمان
احساسی  که  مانند آهنگ کردي. شود و عمیقاً با موسیقی آهنگ آمیخته شده استاجتماعی محسوب می

راي خلق آثار ها را بید؛ یا احساسی که دیدنیآنظمی موسیقایی پدید می ،رفاست که تنها از صداهاي ص
هاي طبیعی و اجتماعی استوار است این احساس بر ستون آهنگ. کنداي منظم میهنري به طور شایسته

ثار هنري از با این حال این بدان معنا نیست که همه آ .گوئیماینجا به آن احساس آهنگ هنري می و در
ود را ، سرشت معین و خالق خاص خاین فیلماحساس آهنگ هنرمندانه . گیرنداطراف تاثیر می محیط

برداري نوع فیلم .به جامعه دارد يهاي طبیعی و اجتماعی نیست، اما چشم اندازدارد و تنها تابعی از آهنگ
به . یابدتصاویر راه میه بیننده کامال به در این فیلم بسیار جالب است و طوري فیلمبرداري انجام شده ک

 از  دو شخصیت در طول فیلم شاهد تغییر زاویه فیلمبرداري به اندازه نود درجه هستیم که بتواند از دفعات
اند که از هاي به موقع طوري شکل گرفتهجامپ کات. اندبگیرد در حالی که کنار هم نشسته جلو فیلم

در این فیلم با  ما .اینکه ریتم تند فیلم تغییري نکندداري کند تا هاي اضافی خودنشان دادن برخی صحنه
هاي سینماي ایران هاي فیلمداستان یکی از غافلگیرترین پایانمرگ شخصیت تمامی  .مواجهیمنیز مرگ 

  .هاي اخیر بوددر سال
  گیرينتیجه - 7

. مناسب استفاده کنددرست و هاي سینمایی به شیوه قال پیام ضرورتاً باید از رمزگانساز براي انتفیلم
هاي سینمایی به استفاده مناسب از رمزگان وفضاسازي و رفتارهاي زبانی  ،چون موسیقی هاییانتخاب

اي است که از طراحی لباس به گونه .ی را که مد نظر دارد منتقل نمایدکند تا پیامساز کمک میفیلم
درونیات  دن صحنه است نه پرداختن بههمان ابتداي کار در می یابیم که مقصود، شاد و پر هیجان کر

ند و معنا و رسالت خود دهها به کار خود ادامه میها و فرمزیرا به رغم میل و هدف طراح، رنگ ،هانقش
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هاي گل. یک زمان و جغرافیاي خاص است کنند و وظیفه آن، القاي فضاي شاد عروسی دررا حفظ می
در لوکیشن اصلی فیلم بازي . کندفضاي عروسی را القا می به خود ها، خودریز و درشت و رنگارنگ لباس

خود نمونه اي از خالقیت تحسین اي قدیمی و با صفا گري رخ زیباي طبیعت در کنار خانهها و جلوه رنگ
تصویر و همچنین انتخاب درست و به جاي ها و حرکات آهسته مخلوط شدن رقص رنگ. برانگیز است

  .دست آورده که کم نظیر است موسیقی متن فیلم، ترکیبی به
هاي یعنی بررسی داللت تحقیقترین سئوال این ژوهش حاضر در راستاي پاسخ به مهمجا که پاز آن

این فیلم مذکور بر اساس  اي بود، بنابرشناسی الیهاساس دیدگاه نشانه فیلم مرثیه برف بر ضمنی در
در این تحقیق نوع سوم . فتتحلیل تطبیقی قرار گرمتن مورد پیشمرثیه برف به مثابه ) ایرانی(داستان
رود امید می. رداي لحاظ شد که بسیار جاي مطالعه و تحقیق دانشانهیاکوبسنی یعنی ترجمه بینا ترجمه

اي باط با سینما و زبان به عنوان حوزههاي این چنین در ارتاي براي انجام پژوهشاین تحقیق دریچه
  .اي باشدرشتهبینا
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