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  چکیده

ها و ، رمزگانی از دیدگاه روالن بارتشناس نشانهبا توجه به رویکرد  این است تادر این پژوهش تالش بر 
هاي در قالب رمزگانی ناسش نشانهمضامین عمده روش . بررسی شوددران  ي موجود در فیلم جامهها نشانه
شناختی  یباییزهاي اجتماعی، فنی، ایدئولوژیک، هرمنوتیک و شده از سوي بارت شامل رمزگان یمعرف
یج پژوهش حاکی از آن است که نتا. استتحلیلی -روش پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی. است
ربوط به رمزگان فنی و کمترین سکانس منتخب فیلم، بیشترین میزان استفاده از نظام رمزگان م 17در 

ده از نظام رمزگان سینمایی درصد استفا آمده دست بههمچنین آمار . است آن مربوط به رمزگان هرمنوتیک
شناختی  یباییز، رمزگان درصد 94رمزگان فنی  .دهد یمزیر نمایش   گونهسکانس منتخب فیلم را به 17در
از درصد  35درصد و رمزگان هرمنوتیک  58ئولوژیک درصد، رمزگان اید 58درصد، رمزگان اجتماعی  64

این است که   دهنده نشان آمده دست به ياهتفاوت میان درصدهاي. اند دادهکل آمار را به خود اختصاص 
است و این تفاوت به نوع ژانر فیلم نیز  شده  استفادهها در سطح فیلم بیشتر و برخی کمتر برخی رمزگان

  .داردبستگی 
  

     ، رمزگان سینمایی،  ی، روالن بارتشناس نشانه :لیديهاي کواژه
  
 مقدمه - 1

 پیرس ساندرزو چارلز  ابتدا توسط فردیناند دوسوسور شود،معرفی می شناسیآنچه امروز با عنوان نشانه
ی در پی دستیابی به شناس نشانهرویکرد . ي تحلیل فیلم استها روشی یکی از شناس نشانه .معرفی شد

ست و ا هانظامی از نشانه زیهرچزبان بیش از . زبان و بازنمایی است واسطه  بهردهاي تولید عملک چگونگی
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 majidi_setareh@yahoo.com  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزياستادیار، گروه زبان -  2



   1395پاییز و زمستان  ،47- 46، شماره 12فصلنامه پازند، سال / 60
 

 افکار  کننده انیبکه است ها از نشانه زبان دستگاهی. شویم متصلها به همین دلیل باید به دانش نشانه
نظامی و  عالئم و احترام، هاي اداي ادبهاي نمادین، شیوهبا خط، الفباي ناشنوایان، آیین رونیا ازو است 
توان دانشی می بیترت  نیا  به. ستا ها دستگاهترین این فقط مهم هرچند زبان. است ریپذسنجشغیره 

سازد مشخص میشناسی نشانه ...پردازدجامعه می یزندگ وها در نظر گرفت که به بررسی نقش نشانه را
ی شناس نشانه ).24-23: 7813،سوسوردو(تحاکم اس هاآن قوانینی براند و چه ها از چه تشکیل شدهکه نشانه

بلکه مطالعه هر چیزي است که  مینام یمشامل مطالعه چیزهایی است که در زندگی روزمره نشانه  تنها نه
به شکل کلمات، تصاویر، اشیاء و  توانند یم ها نشانهی شناس نشانهاز دیدگاه . کند یمبه چیز دیگري اشاره 

هاي مجزا مطالعه کرد، بلکه مطالعه هرا به شیو ها نشانه توان ینمکه  ادداشتاما باید به ی .اطوار ظاهر شوند
 از 2بارت ).5: 1،1387چندلر(معنادار است  ،نظر مورد موضوعي ژانر یا رسانه و ا نشانهي در نظام ا نشانههر 

بر همین اساس نظام . ی داشته استفراوانکه به بررسی و تحلیل سینما توجه  استپژوهشگرانی  جمله
یی شناسا قابلهایی که در بافت فیلم رمزگان. هتر فیلم معرفی کرده استرمزگانی را براي تحلیل هرچه ب

 - فرایندهاي ابزاري...) زبان، رمزگان، و ( يا نشانه يها عنوان علم مطالعه نظام  به یشناس نشانه. است
 يا دهیو نمادهاي  یک اثر سینمایی پد ها نشانهپس عالئم، رموز و پژوهشی براي فهم حقیقت پنهان در 

و سینما  نزدیک میان زبان تواند به رابطه دالیلی که می نیتر همچنین یکی از عمده. استبسیار مهم 
از مجموعه صداهاي ) عنوان نمودي از کالم و زبان   به(استحکام بیشتر ببخشد، بحث استفاده از گفتگو

آثار سینمایی، بسیار  گر لیند در مسیر درك فیلم، به تماشاگر فیلم و یا تحلتوا که می ابزاري. استیک فیلم 
بان تصویر و زبان سینما ز یشناس این پژوهش بر پایه رویکرد نشانهدر  ).1377،حاجی مشهدي(کمک کند
 .شناسی و چگونگی کاربرد آن بر پایه تحلیل فیلم است هدف پژوهش کاوشی در نشانه .شودبررسی می

- شناسی در قالب رمزگان روش نشانه شناسی، سپس مضامین عمده ن هدف نخست جایگاه نشانهبراي ای
روش گردآوري . داده خواهد شدتوضیح  و کارکردهاي زبانی عمده... ی واي اجتماعی، فرهنگی، فنه

» دران جامه«هاي منتخب فیلم  ابتدا سکانس .است اي ها در این مقاله بر اساس روش کتابخانه داده
نظر طبق رویکرد  مورد هاي در مرحله بعد تحلیل صورت مکتوب گردآوري و  به ها آوري و گفتمان جمع

  .به دست آمد گیري در انتها نتیجه .بارت انجام شد
 یشینه پژوهشپ - 2

نظري،  پس از مروري بر ادبیات. را تحلیل کردندفیلم عروس آتش  ايمقالهدر ) 1391(و همکاران مرادي
 شناسی این مقاله در سه سطحروش نشانه. شده است ها انتخاببراي تحلیل داده شناسی روش نشانه

فرایند . است) رمزگان ایدئولوژیک(و ایدئولوژیک ) رمزگان فنی( یی، بازنما)رمزگان اجتماعی(توصیفی 
علیرغم اینکه فیلم شده است یعنی  نتایجاین گانه منجر به برگشت و تعامل میان این سطوح سه و  رفت

مقابله ) عدم رعایت حقوق زنان( یرانسانیکند که با سنتی غاست و سعی می بخش ییداراي بعدي رها

                                                
1- Chandler, D. 
2- Barthes, R. 
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  گرایی، خردگرایی، فردگرایی عام(یستیمدرن گیرد و با اتخاذ موضعیتفاوت فرهنگی را نادیده می کند، اما
ح مذکور، فرهنگ متوسط هاي مختلف در سه سطکند و با نشانههاي قبیله را نقد بیرونی میسنت...) و 

اجتماعی این  -هاي فرهنگیدهد و بدون توجه به ویژگیاي قرار میفرهنگ قبیله شهري را در تقابل با
» دیگري«شود، بلکه به طرد هاي فرهنگی نمیقضاوتی که منجر به فهم تفاوت. کندقبیله قضاوت می

   .انجامد می
در فیلم فروشنده، . کندرا تحلیل میان یک تجاوز ي پیدا و پنهها هیالخود مقاله  در)1395(باقري

روالن . ، نام آن استدیآ یماولین چیزي که از فیلم به نظر . کارگردان به ساختار زبانی خود پایبند است
ي پنهان معنایی تعریف ها هیالرا در خوانش  »ایدئولوژي حاکم«شناس نامدار فرانسوي بارت نشانه

ها در تصاویر، صداها و  نشانه. دارد هیچندالست ا ز تمام آنچه پیرامون ماخوانش ما ا واقع در. کند می
. کند فروشنده در فیلم فرهادي در وهله اول به فرد اشاره می. وجود دارند اند پنهانبوهایی که در اطراف ما 

گ مر«، شخصیت اصلی نمایشنامه 1، ویلی لومانشود یمفروشنده در ذهن تداعی  نام بااولین فردي که 
به نام فروشنده یعنی به فردي که چیزي را عرضه و چیزي را  آن از بعدو  است2اثر آرتور میلر »فروشنده

مد نظر ظاهر مقوله تجاوز  بهفیلم در . شود یمي درونی فیلم پرداخته ها هیالبه  آن از بعد. کند دریافت می
شناسی هرگز به نگاه  تحلیل نشانه. ندک ، اما در الیه زیرین معنایی، ایدئولوژي متفاوتی را عرضه میاست

معنایی مستقل جا گرفته در  نظام عنوان  به، بلکه به فیلم، فارغ از صاحب یک اثر پردازد ینمکارگردان 
دآگاه یک در ناخو ،معنایی یک فرهنگ نظام. کند تماعی و سیاسی نگاه میفرهنگ با پیشینه تاریخی، اج

آن را در هم بشکند در بطن  خواهد یم اش یشناسنشانه دررت معنایی که با نظام. اجتماع ریشه دارد
است معنا را به سمت همسو  بدکارهه شخصیت متجاوز مشتري دائمی، یک این ک. است جاافتادهخانواده 

الیه فیلم فروشنده همین تطابق  نیتر یپنهانو  نیتر یدرونشاید . برد یمپیش  کردن شخصیت با فیلم
  .الیه فیلم است نیتر مهمباشد که  دکارهبشخصیت متجاوز و مشتري 

متحده  سال گذشته، تأثیرگذارترین منتقد سینمایی در بریتانیا و ایاالت 40در ) 2012(و وولن 3ساریس      
هاي شخصی  آوري فیلم دیده و همیشه تحقیقات دقیق خود را با قضاوت حیرتاو مقادیر . است بوده

از فرانسه به انگلیسی  »مشی  سینما گران مؤلف خط«جمه و انتقال دستاورد مهم او تر .آمیخته است درهم
به سینما بر تجربه و وولن رویکرد ساریس  .معروف شد »تئوري مؤلف«رفته به  بود، اصطالحی که رفته

عنوان  نه بهعنوان بیننده و  به(کردن فیلم  اي که اول او را به جمع عشق فیلم استوار است، تجربه عمر  کی
اي است که  ساریس پروژهی تحلیل نهای. ها کشاندآن يبند ها از یکدیگر و بعد ردهبعد تفکیک آن، )مالک

 تیغا  این کاري بسیار پیچیده است چون سینما هنري بهو  گیرد؛ شناسی قرار می تحت عنوان زیبایی
  .یردگبرمی را در... ، ضبط صدا، تدوین ويبردار لمیف ، بازیگري،ییگو پیچیده است که داستان

                                                
1- Loman, W. 
2- Miller, A. 
3- Sarris 
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بازگشت «هاي موجود در فیلم  با استفاده از رویکرد پیرس نشانهخود در پژوهش ) 2015( پورنماسري
ها در فیلم بازگشت  بر اساس توصیف در مورد چگونگی نشانههدف این پژوهش . را تحلیل کرد »مومیایی

در . شده است يآور جمعاز فیلم بازگشت مومیایی  ها دادهنوع این پژوهش کیفی است و . مومیایی است
هاي موجود در فیلم توجه خاصی شده است، اولین شمایل پادشاه عقرب در فیلم  این پژوهش به نشانه

پادشاه عقرب نمادي از  آن از بعددر مصر اشاره دارد و » protodynastic «است، او به پادشاه در دوره
. استاست که نمادي از قدرت  »وبیسآن«است دستبند  شده  اشارهدومین شمایلی که بدان . استتاریکی 
 مورداي که  نشانه 10در این پژوهش، . شده است  یمعرفاي از خداي حامی مرگ  نشانه عنوان  بهآنوبیس 

تحلیل نمایه و شمایل است ، نماد است، همگی بر اساس رویکرد پیرس که شامل قرارگرفتهی بررس
  .اند شده

 چارچوب نظري - 3

  روالن بارت - 3-1

ترین متفکران یکی از مهم شک یبشناس و منتقد ادبی فرانسوي، نشانه) 1980-1915(ارتروالن ب
 ازجملهشود؛ هاي متفاوتی را شامل میآثار بارت حوزه. در فرانسه، بلکه در کل جهان است فقط  نهمعاصر 

ر بارت در هاي آثامشخص کردن حوزه. شناسی، عکاسی و نظام مد و پوشاكشناسی، نقد ادبی، زباننشانه
اما شاید بهترین عبارت براي آن،  ؛آثار او، کاري بس دشوار است ک عبارت، به دلیل گستردگی دامنهی
روالن بارت و اسطوره و «خود با عنوان  ر مقالهد )1380(اباذري .باشد» شناسی زندگی روزمرههنشان«

در فرانسه  1956تا  1954 يها سالدر مورد مقاالتی که از روالن بارت در بین » مطالعات فرهنگی
 توجه مورداین مقاالت ابعاد متفاوت زندگی روزمره و فرهنگ مردمی را «که  نویسدمیچنین ، منتشرشده

ساخت، سواي دید فرهنگ جدا و منفک می  زمینه درآنچه این مقاالت را از دیگر مقاالت . قرار داده بود
روشی که او . در نگارش این مقاالت از آن سود جسته بودبین و کنایی بارت، روشی بود که او نافذ و نکته
 دهقان متهم به قتل و نحوه شویی و صورت گرتاگاربو و محاکمهساخت تا پودر ماشین لباسرا قادر می

اما  .را توصیف کند ها بازي اسبابادبی با شعر شاعري خردسال و برج ایفل و کشتی کج و  د جامعهبرخور
ها را یافت که  اي از نشانه هاي گسترده توان نظام نمی در زندگی اجتماعی امروز،  بارت معتقد است که

ها  بزرگراه  شناسی در خارج از محیط زبان تنها به رمزگان تاکنون نشانه .خارج از حوزه زبان بشري باشد
شناسی  از زباناي  آمیزه  نه مستقل بلکه وابسته به و الگوهاي رفتار، تصویر داللت اشیا با .پرداخته است

که جایگاه خود را از  اندهایی هایی از اشیا مانند غذاها و پوشاك نظام بارت عقیده دارد که مجموعه .است
 .شناسی است شناسی بخشی از زبان نشانه«دارد که  می  صراحت بیان  وي به .کنند طریق زبان کسب می

کننده بزرگی از کالم  واحدهاي داللت هرندیشناسی است که دربرگ تر آن بخشی از زبان به بیان دقیق
جز زبان مطابق با   هاي داللتی به شناسی را بازسازي عملکرد نظام تحقیقی نشانه  بارت هدف .»است

داند که باید شباهتی را میان اشیاي تحت مشاهده به وجود  گرایی می هاي ساخت فعالیت  فرایند خاص
شناسی  اي از واج بارت نمونه. کند را ضروري فرض می وي در این هدف پذیرش اصل محدودکننده .آورد
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کنند نه از جنبه فیزیکی یا  نظر تمایز معنی بررسی می شناسان تنها آواها را از واج. کند را مطرح می
تحلیل در رابطه  نیا. کنندها تحلیل قرار میهم اشیا را با توجه به داللت آنشناسان نشانه. لیديتو

اي مانند عوامل فیزیکی،  کننده ا دارند که بدون در نظر گرفتن عوامل تعییناست که اشی يا یبامعن
بارت بر این باور است که هدف اصلی  .)1386 ،یاحمدخان(گیرند قرار می یبررس مورد ...شناختی و روان
ها را به  این فرض، نشانهو با  استپایان زندگی بشر  بی  هی یافتن داللت معنایی در گسترشناس نشانه

سالم قراردادي بودن خود را پنهان   کند و اعتقاد دارد که نشانه می تقسیم »ناسالم«و  »سالم«  ودستهد
 در. که داراي انگیزش و قصد است جوید، چرا که نشانه ناسالم از طبیعتی کاذب سود می حالی کند، در نمی

آثار بارت گوناگون بود یعنی  موضوع ).35: 1370 ،بارت(یابد سالم، در اسطوره استحاله میواقع نشانه نا
اما یک ... ادبیات، موسیقی، پوشاك، مسائل روزمره و اجتماعی، عکاسی، سینما، نقاشی، گرافیک و  شامل

ه هدفش نه کشف حقیقت پنهان در آثار، بلک .شد یمنقطه همواره در آثارش نقطه مرکزي محسوب 
ي معنایی را کشف کند، یعنی ها قاعده استخو یمکشف معانی نبود و او در پی . شناخت زبان آنها بود

و موضوع نقد ادبی نیز کشف زبان است، نکته اصلی نه پیام،  آورد یم به وجودامکاناتی که زبان براي معنا 
 نیتر مهمی سوسور شناخت زباني دستاوردها بر  هیتکبارت با  ).216: 1370،احمدي(بلکه رمزگان است 

شکلی «عمده عبارت است از  طور  بهی شناس نشانه در نگاه بارت،. نمود ها را تدوین نظریه در حوزه نشانه
که از  داند یمبارت الگوي سوسوري را ناقص و فقط دربرگیرنده معناي صریح . »از داللت و معناي صریح

ي موارد متضمن مراتب و شئون ا پارهمعناي اشیاء و ابزارها در «. ها غافل مانده است معناي ضمنی نشانه
 بنابر. »ي فرهنگی وابسته استروندهاي است که به ا دهیچیپي انتزاعی وسیع و ها داللتی و شناختمعنا

دو در رابطه دال  که هر معناي ضمنی نیز داردی و صریح خود، اللفظ تحتي عالوه بر معناي ا واژهاین هر 
ضمنی، معنا شامل  ؛ مدلول صریح و مدلولشود یمباعث تمایز دو نوع مدلول از هم  و و مدلول پدیدار

 نظریات که گفت باید البته ).15: 1382،ضمیران(شود یمکه در بافت و زمینه تعیین  است هاآني هردو
اگرچه او دیدگاه معروف سوسور در باب . بسیاري پذیرفته است تأثیر شناسی زبان از بارت، شناختینشانه
. ور تأثیر انکارناپذیري بر او گذاشته استشناسی عمومی سوسزبان کند، دورهمیشناسی را معکوس نشانه

ساختارگرا  شناسی زباناز  شده  گرفتهدر چهار گروه قرض  توان میشناسی را عناصر نشانه«بارت  نظر از
. داللت عینی و داللت ضمنی - 4نشین و نظام  عنصر هم -3دال و مدلول  - 2زبان و گفتار  -1 .ددا قرار

 کار در مشابه کمابیش عباراتی با اول عنصر سه که یابیم درمیم، اگر در این چهار گروه نیک بنگری
 جاي  به جانشینی روابط و نشینیهم روابط اصطالحات از سوسور مثال براي خورند؛ می چشم به سوسور
رت طرح و با دستاوردهاي ترین مهم از ).1390 ،فتوحی(کند می استفاده »نظام« و »نشینهم« عنصر

، 3، لویی یلمزلفترپیشالبته . است 2ضمنی وداللت 1ی داللت تصریحیگسترش دو مفهوم اساس
کارش  اش گونه یاضیتحلیل انتزاعی و ر لیها را مطرح کرده بود، اما به دلشناس دانمارکی، آن زبان

                                                
1- Denotation 
2 - Connotation 
3- Hjlemslve, L. 
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واقع،  در. دهد بارت این مفاهیم را با استفاده از دال و مدلولِ سوسوري توضیح می. ناشناخته مانده بود
اما در داللت . شودمدلول برقرار  دال و بین ماًیکه مستق اي اشاره دارد ریحی به رابطه نشانهداللت تص

نشانه که خود حاوي یک دال و یک مدلول  کی  شود و طی آن تر می اي پیچیده ضمنی، ساخت نشانه
ح و معناي صری که آنجا از ).20: 1385 ، 1آلن(کند است، همچون یک دال براي مدلولی دیگر عمل می

از تنوعات اجتماعی فرهنگی و تاریخی است، داللت ضمنی نیز حاصل عملکرد  متأثرضمنی هر دو 
با داللت ضمنی ارتباط بسیاري  نامد یمآنچه بارت اسطوره  .کند یمکه در طول زمان تغییر  ستا ها نیهم

طوره را اس. ي کهن در مورد خدایان و قهرمانان نیستها افسانهدارد منظور بارت از اسطوره 
یک شئ، یک  اسطوره،. نظام ارتباطی یعنی یک پیام استکه نوعی  داند یمي غالب دوران ها يدئولوژیا

در نگاه . است) فرم(یک صورت  ، بلکه اسطوره بیشتر یک منش داللت است،نیستمفهوم یا یک فکر 
می را داراي دامنه ي ضمنی یا الزاها مدلولیی دارد که مراتب ها يگرطوره اشاره به داللتبارت، اس

اسطوره باشد، مشروط بر آنکه از طریق  تواند یماین هر چیزي  ، بنابرکند یموسیعی از معانی مرجح 
و آن را به غیاب  زند یم در اسطوره نیت بر جایگاه معناي حقیقی نشانه تکیه. گفتمان انتقال داده شود

 ها اسطورهخود در خدمت حفظ  ،ینوع  بهنیز  اهآنو  سازند یمرا  رمزهاها و  ، نشانهها اسطوره. راند یم
ي ا انگاره صورت  بهاین نوع تحلیل بارت امروزه . کنند یم دیبازتولخود را  ها اسطورهاین  هستند، بنابر

سازي که نقش طبیعی است درآمدهي فرهنگی ها صورت مثابه بهي حاکم ها يدئولوژیاعلمی براي تحلیل 
: 1381،سجودي(آورند یدرمو آن را به صورت عقل سلیمی  دهند یمجلوه امر فرهنگی را طبیعی  ودارند 
در ها  نشانه. اي دارد ها، ظاهر و باطن جداگانه عنوان نظامی از نشانه  بنا به نظر بارت هر اسطوره به ).110

 شود و نیز ها مندرج میممکن است برحسب نوع متنی که در آنو اند طور بالقوه چندمعنایی  و به ماهیت
عنوان نظام   هر اسطوره به. کنند فرهنگی خواننده یا بیننده، معانی مختلفی پیدا می -شرایط تاریخی

عناصر روالن بارت در ). 78 :1379 ،بشیریه(پردازد  می» واقعیت« ها به صنع، جعل و وضع نشانه
ي ها سرفصلا و ي سوسور راهنمها دهیاکند که اگرچه  شناسی اظهار می شناسی درباره علم نشانه نشانه

، کرد یم امروزه برخالف سوسور که فکر ؛ وستا شناسی هنوز دانشی نوپا بزرگی بودند، اما نشانه
ست، دیگر اطمینانی وجود ندارد که بتوان در زندگی امروز ا ها ی بخشی از دانش عمومی نشانهشناس زبان
و در شناسایی چنین  شناسی پیدا نمودانرا بیرون از حوزه زب اند شده لیتشکها  هاي جامع که از نشانه نظام
نیستند  ها واژه تکو  هجاها تککه واحدهاي آن دیگر است هایی باید گفت که زبان در درجه دوم  نظام

- شاید سرنوشت نشانه ؛ ویی ارجاع دارندها قسمتکه به اشیا یا ي از گفتاراندتر بزرگي ها بخشبلکه 
شناسی است که جزئی از  باید گفت که این نشانه جهینت در ؛ وی استشناس زبانشناسی و حل شدن آن در 

رومن . شناسی، مفهوم رمز است مفاهیم نشانه نیتر يادیبنیکی از . )85: 1370،بارت(شناسی است زبان
. که تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قراردادهاي ارتباطی بستگی دارد معتقد است 2یاکوبسن

                                                
1- Allen, G. 
2- Jacobson, R. 
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شکل  ریرپذییتغط خاص و مطابق با معدودي قوانین فرهنگی معتبر، متداول و ها در شرای معناي نشانه
ي ریگ شکلبه  هاآنانتخاب این قوانین در ترکیب . نامند یمرا رمزگان  هاآنشناسی،  که در نشانه ردیگ یم

هر . دارندشناسی رمزگان  هاي نشانه همه نظام ).26: 1386،احمدي(شود یمتفسیرهاي اجتماعی منجر 
ي ابداع کرد، ا تازهرمزهاي  توان یم. ي، معناي مشخص و دقیقی داشته باشدریکارگ  بهباید قبل از  رمزي

. را رمز خواند هاآنتوان  اما تا معنا و معناهاي محتمل آن همچون موردي قراردادي شناخته نشود، نمی
ایجاد رابطه دال و مدلول باعث  و بدین ترتیب سازد یمهاي معنادار تبدیل  ها را به نظام رمزگان، نشانه

رمزگان را نظامی تلقی کرد که بر اساس قوانین فرهنگی، اجتماعی  توان یمبه این اعتبار، . گردد یم
پس . ردیگ یمخلق هر متنی و خوانش آن در قالب رمزگان صورت  ؛اکتسابی است جهینت درو  گرفته شکل

متن نوشتاري نیست و  صرفاًمقصود (رد متن وجود دا  دکنندهیتولدر هر کنش ارتباطی تعاملی بین 
 »غرض یب«اصطالح  بهي خنثی و ا رابطهو رابطه مخاطب با متن ) نظر است مورد تر گستردهمفهومی 

ي پیچیده است مبتنی بر شرایط اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادي، فرآیندي که به ا رابطهنیست، بلکه 
ها در حکم نهادهایی عمل رمزگان. زگان سروکار داردرم  دهیچیپقول بارت با ساختار به همان اندازه 

تولید معنی  تر مهمبه تحلیل، تعیین و از همه  نهکه چه از وجودشان آگاه باشیم یا  کنند یم
ها را بارت رمزگان. کنداي را با خود حمل میرمز پیامی است که نشانه ).140: 1381،سجودي(پردازند یم

                    : به شرح زیر تقسیم کرده است
 .ندانانگیز برمیرا  اي مسئلهیعنی در بیننده پرسش و اند رمزهاي معماییکه  1رمزگان هرمنوتیکی -1
 .کننددهند، ارائه میمعناي صریحشان نشان می آنچه ازچیزي بیش  که 2رمزگان نمادین -2
 .استها و رفتارها رمزگان کنش، شامل 3رمزگان حوادث یا ماجراها -3
ند که ظاهر کنسبت به آن چیزي ارائه می تري عمیقرمزگان معناي ضمنی  ینوع ،4رمزگان معنایی -4

 .دهدنشان می هاآن
که به یک مصداق  است هاییآنشوند، که گاه فرهنگی نیز نامیده می یا فرهنگی5 رمزهاي ارجاعی -5

 .کنندعینی داللت می
هاي قانونمند مبتنی بر  ن و مخاطب، نظامی از نشانهمت  دآورندهیپدحلقه واسط میان  عنوان  بهرمز 

 بخشد یمي فرهنگی است که به ما امکان بازتولید، حفظ و تحول فرهنگ را ها عرفقوانین و 
کند که  یی عمل میها يرمزگذاراین هر نشانه در درون نظامی از ارجاعات و  بنابر ).6،1380فیسک(

این . دهند یمها را  و به ما امکان متمایز کردن نشانه اند شده  فیتوصروندي شکلی و صوري  برحسب

                                                
1- Hermeneutic 
2- Symbolic 
3- Proairatic 
4- Semic 
5- Reference 
6- Fisk, J. 
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این هم عناصر  کند و بنابر ي انضمامی خاصی عمل میها تیموقعدرون ي است که در ا رابطهامري 
  ).23: 2002، 1دیویس(استبه هم وابسته  هاآنها و هم کارکردهاي  نشانه

هاي آن در فرآیند  ضمنی و محدودیت هاي مختلف، براي درك رمزگان و قواعد تقسیم رمزگان به گروه
هاي  اثر و خالی از فرض شناسی بی بندي، کار نشانه بدون طبقه. استمفید  معناي رمز تولید و تفسیر

ها و رمزگان موجود رمز. اند هاي متفاوتی را ارائه داده بندي پردازان مختلف طبقه نظریه. استایدئولوژیک 
  :شود ي میبند هاي زیر تقسیم در سینما به دسته

 رمزگان فرهنگی و اجتماعی -1
 رمزگان تخصصی -2
 رمزگان شخصی -3
  رمزگان زیبایی شناختی -4

شناختی را با سینما منطبق  توان به صورت کامل، قواعد زبان شده، نمی با توجه به مباحث مطرح
کالمی متفاوت است  حساب آورد، ولی زبانی که با زبان نوعی زبان به  توان سینما را هم به ساخت، اما می

گیرد، اما  را به عاریت می) کالم(هایی از زبان  آنکه در متن و بطن خود رگه و این زبان متکی بر تصویر، با
اي در زبان را به وجود  حال ترکیب کالم با تصویر در سینما ترکیب تازه  این با. است)غیرکالمی(زبانی 

تحلیل نشانه و هاي خاص خود را  ان سینما نشانهحال زب  این با ).1377،حاجی مشهدي(آورده است 
لحاظ شکلی قد و تحلیل آثار هنري دو مؤلفه به در ن. اهمیت خاص خود را داردنیز شناختی در سینما 

شناسانه اثر و مخصوصاً ساختار اثر نظر دارد و هاي زیبایی ردي که بیشتر به جنبهنظر است، رویک مورد
کند و یا به تعبیري به رابطه  اش با محیط و پیرامون اثر تحلیل می اجههرویکردي که اثر هنري را در مو

چهار  یعنی سینماي گویا، ،یمدار که امروز در پیش رو سینمایی). 1393،سینا(پردازد  اثر هنري با جامعه می
ي ها نشانه -3هاي حرکتی  نشانه - 2هاي تصویري  نشانه -1 :است داده يها را در خود جا دسته از نشانه

در شش نظام   این چهار دسته .است شامل گفتاري و نوشتاريکه  هاي زبانی نشانه -4موسیقایی و آوایی 
  ).1376 :الهی خراسانی( قراردارند )با تفکیک موسیقی از آوا و گفتار از نوشتار(شناسی نشانه

 هاتحلیل داده - 4
تحلیل اساس دیدگاه بارت بر  ها سکانسانتخاب و » دران جامه«در این بخش چند سکانس منتخب فیلم 

  .شده است
گذارد و یک ماجراي واحد را از  داستان زندگی سه زن را در سه اپیزود به نمایش می »دران جامه«

دهد  کند و نشان می لقا و گوهر، در سه اپیزود مجزا، براي مخاطب ترسیم می شیرین، مه: نگاه این سه زن
در داستان این سه زن، . کرده استزن را دستخوش تغییر  که چطور همان یک واقعه، زندگی این سه

اي سنگین  بر زندگی این سه زن سایه بتشیزاده که ه مردي ارباب. همیشه پاي یک مرد در میان است
رود و به مصداق نام  ها کنار می شود، پرده ها برداشته میتنها زمانی که این سایه از سر آنافکنده است و 
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ی یک اتفاق را سه زن روایت یعن. دران یکی است روایت در جامه .شود دریده میفیلم جامه از حقیقت 
قرار است نشان دهد که این سه زن  ،شود و گوهر بیان می لقا مهکه توسط شیرین،  ماجرایی. دکن می

شود  داستان از شیرین شروع می برقضادست . به آن رو شده رو این ازبا این اتفاق  کلی طور  بهشان  زندگی
خود وي وجود  طبعاًاي در زندگی پدر و مادرش و  که حقایق ناگفته یابد درمیکه در مراسم ختم پدرش 

حال و از طبقه   زنی امروزي، متعلق به جامعه. اولین اپیزود داستان در مورد شیرین است. داشته است
لقا  اپیزود دوم را مه .است وت پدرش تازه به ایران آمدهکند و به بهانه ف مرفه؛ خارج از کشور زندگی می

شخصیتی . دوجود دار یتیرع و  زمانی که هنوز نظام ارباب. در فضایی دورتر از جامعه امروز. کند روایت می
اولین . است کرده تر ژهیورایط زندگی را برایش متوسط رو به باال که ازدواجش با پسر ارباب ش ايطبقه از

 يها لقا را با پیش ذهن ، براي همین داستان مهشود یلقا در داستان شیرین دیده م ی ما از مهتصویر ذهن
قصه . شود یاپیزود آخر داستان گوهر است؛ دورترین دوره تاریخی که روایت م. میکن یدنبال م يتر آماده
ها در نظام طبقاتی که  قصه آدم. رود پیش می 1رعیتی و جامعه فئودالی -دران در مناسبات نظام ارباب جامه

هایی که جامه خان و ارباب به تن  دهد که چگونه آدم برند و نشان می رنج می2از حاکمیت جامعه بورژوازي
کنند و تا جایی پیش  هاي خود می ها را قربانی امیال و هوسآورند و آن اند، جامه از تن رعیت درمی کرده
طبق  در یتیرع و  زند خود را نیز باید در بازي اربابروند که فرودستان، عشق، زندگی و نهایتاً فر می

ست که ا لقا موضوع داستان، ناباروري زنی از طبقه بورژوا به نام مه .اخالص، تقدیم اربابان خود کنند
هاي پدرش به  مرد درگذشته براي فرار از سربازي، دختر یکی از رعیت. اي ثروتمند است زاده همسر ارباب

شود که  آغاز می نجایا لقا از ر عقد کرده و از او صاحب فرزندي شده است و داستان مهزو  نام گوهر را به
خواهد ناباروري را به گردن همسرش بیندازد که مرد در مستی پس از یک مهمانی شبانه، رازش را  می

دبختی ب«شود که نابارور است و با این دیالوگ که  کند و زن بعد از پیگیري و آزمایش متوجه می فاش می
لقا به اوج  ، داستان مه»من از همان روزي شروع شد که فهمیدم نازا هستم و این من بودم که زن نبودم

اجبار   دلخواه که به ، اما نه بهیفرزند فروش: استان گوهر نیز روایت تلخ دیگري استد .رسد می
اشته باشد و به جبران نازایی او، رزندي دف لقا مه طبقه خود از معشوقه و زن هم تواند اي که نمی زاده ارباب

تهدید و با تطمیع اطرافیانش، و زور   حاصل ازدواجش با گوهر است، به که ماهه چندرا که دختري  شیرین
 !اش قوام بگیرد دهد تا زندگی خانوادگی لقا می عنوان هدیه سالگرد ازدواج به مه  گیرد و به از او می

 شناسانه به سراغ داستانی با که با نگاهی جامعه گاه نو داشت؛ چراهاي ن دران ارزشی فراتر از فیلم جامه
  .پرداخته استشناسی این اتفاق در تاریخ گذشته  اجتماعی و تاریخی رفته است و به آسیب يها رگه

  سکانس شیرین - 4-1
صداي نشستن  آن از بعدنام شرکت سازنده و  شود یمدر سکانس اول فیلم ابتدا چیزي که نمایش داده 

در . شودمحسوب می هاي آوایی که جزو نشانه استاین صدا که صدایی طبیعی . رسد یمهواپیما به گوش 

                                                
1- Feudalist 
2- Bourgeoisie 
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هاي آوایی در انتقال حس به بیننده بسیار مهم است و خود مبین آن است که این  اینجا استفاده از نشانه
ر ابتدا بیننده آن را وجود هواپیمایی است که د حتماًصدا دالی براي وجود مدلولی است که مدلول آن 

 .شود یمولی با روشن شدن تصویر این ذهنیتی که بیننده نسبت به آن داشته است روشن  ندیب ینم
هاي موجود در این صحنه  نشانه .هاي موسیقایی است انهاز نش که ریتم مالیمی داردموسیقی متن فیلم 

فاده از فونت ریز نگارشی که براي نوشتن ي است که به دلیل استا گونه  بهاست هاي نوشتاري  که از نشانه
ي آن چشم بیننده جا  به. کند توجه بیننده را خیلی به خود جلب نمی است شده  استفادهاسم و عوامل فیلم 

همراه با حرکت  موسیقی آرام .خورد یمنمایش به چشم  نهیزم پسمدام به دنبال اتفاقاتی است که در 
نماي دوربین از پشت در تعقیب اتومبیل است، در این زمان . ي تهرانها بزرگراهاتومبیل به سمت 

اي  این اعالمیه نشانه. کند ي را به خود معطوف میا عدهي بر روي شیشه عقب اتومبیل توجه ا هیاعالم
زاویه . آن را دالی براي وجود مدلولی در نظر گرفت توان یمو  است از اینکه کسی از دنیا رفته است

که  دهد یمعوض شدن است، زاویه دوربین بعد از مدتی برج میالد تهران را نشان  دوربین مدام در حال
و نشان دادن شهر از باال که زیر پاي برج  استاي از شکوه و عظمت و بزرگی و ایستادگی این برج  نشانه

حرکت  هاي فنی بارت در این صحنه که با استفاده از نوعاستفاده از رمزگان. دهد یماست نظارت را نشان 
، در رسد یمو به مسجدي  کند یمحرکت ماشین ادامه پیدا . استی نمایان خوب  بهو زاویه دوربین است 

و این ذهنیت را در  شود یماینجا مسجد نمادي از مکانی است که براي مراسم سوگواري از آن استفاده 
 میتوان یمدر اینجا  هم بازیل دارد، اعالمیه پشت اتومب وجود باارتباطی  حتماًکند که  بیننده دوباره زنده می

مسجد خود از . در نظر گرفت استمسجد را دالی براي وجود مدلولی که آن مدلول فوت شخصی 
در بسیاري از متون . است شده  استفادهکه در فرهنگ ایرانی اسالمی از آن زیاد  استهاي شمایلی  نشانه
گونه  هر از دور  به، مکانی مقدس و شود یمده اسالمی زمانی که سخن از مسجد به میان آور -ایرانی

وجود رنگ سیاه در طول . شود یمي مذهبی از آن استفاده ها تمناسبو  ها مراسمآلودگی است که براي 
 حتماًکند که این مراسم  را در ذهن بیننده تقویت می نهیزم شیپمسیر و حتی استفاده از رنگ سیاه این 

یاه در فرهنگ ایرانی نمادي از سوگ، ماتم، عزا، شیطان، نفرین، وجود رنگ س. مراسم سوگواري است
یی، تحقق امور و گرا واقع دهنده نشانشناسی تصاویر  وجود رنگ سیاه در نشانه. کینه و غیره بوده است

 توان یم، نام فیلم را بندد یمبر روي پرده سینما نقش  رنگ اهیسي ا نهیزم پسنام فیلم در . ستا هاآنفعلیت 
توجه بیننده را به خود جلب  است که شده انتخابي ا گونه  بههاي تصویري سینما در نظر گرفت و  شانهاز ن
  . کند

حتی روي هواي دور و هام، گینی نگاهشو رو صورتم، رو شونهبازم یکی داره منو میپاد، مطمئنم، سن«
ودم، اما حساس و گم کرده بمدتها بود این ا. کنم یکی مراقبمهمثل اونوقتا حس می. کنمبرم احساس می

اما اصال ناراحت کننده نیست، ؛ گن به خاطر وضعیت روحیه، یه حالت عصبیمی. دوباره اومده سراغم
دیدم کردم و میها که یه دفعه سرمو بلند میدوس دارم کسی مواظبم باشه، مثل اونوقت. دوسش دارم

  .»اه از بین میره و دیگه هیچی نیستاین سنگینی نگکنم کنه، اما حاال تا سرمو بلند میبابا داره نگام می
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حس  ي است کها گونه  بهاست  رفته کار  بهنوع رمزگان هرمنوتیکی که در این سکانس و این دیالوگ 
هرمنوتیکی که از نوع نگاه  رمزگاناستفاده از . آورد یمماجراجویی و معمایی را براي بیننده فیلم به وجود 

کند که در آینده قرار است چه  ، ذهن بیننده را درگیر به خود میشود یمت و لحن صحبت راوي برداش
بار عاطفی . استهاي حرکتی و تصویري و گفتاري در این سکانس مشهود  ی نشانهنینش هماتفاقی بیافتد؟ 

است هاي گفتاري  لحن راوي که جزوي از نشانه. این سکانس از لحن صحبت راوي قابل دریافت است
است که گویی با شخصی در جهان خارج در حال صحبت کردن است و از اینکه با آن شخص  يا گونه  به

و از  استکند پدر  آن شخصی که گویی با او صحبت می. کند احساس رضایت و امنیت دارد صحبت می
کند، ولی این حس  کند پدر در آنجا حضور دارد و مراقب او است احساس امنیت می اینکه احساس می

اثر ) شیرین(، این حس زمانی بر راوي دهد یمی سردرگمی و گیجی نوع  بهي جاي خود را زود بهامنیت 
  . است شده فوتپدر در قید حیات نیست و  شود یمکه متوجه  گذارد یم
  سکانس پرتره - 4-2

مشغول کشیدن نقاشی است،  اتاقکه در  دهد یمدر این سکانس دوربین از نمایی دورتر شیرین را نشان 
کند همراه با  به بیننده القا می یبخش آرامشاین نور حس . تابد یم اتاقت او نور آفتاب به داخل از پش

. رسد یمکالغ از بیرون به گوش  غارغارصحبت کردن به صورت راوي، صداي طبیعی مثل صداي 
هاي حرکتی، تصویري،  ی نشانهنینش هم. ها در این سکانس بسیار است ی رمزها و نشانهنینش هم

  . ی و آواییشناخت ییبایز
تا وقتی من غریبم  دونم نگران چیه که اصرار داره من زودتر برگردممدتیه مامان تو خودشه، نمی« 

اونوقت طوري حرف . اونا تمومی نداره پچ پچ! ی بابانیب یمچیزاي زیادي براي پنهان کردن وجود داره، 
  ».میزنن انگار من خیاالتی شدم

ي از پدر که شیرین مشغول کشیدن ا پرتره، دهد یمپرتره را نشان  ،دوربین از پشت در این هنگام لنز      
شیرین در ذهن با . این سکانس نشان از بار عاطفی عمیقی است که میان دختر و پدر وجود دارد. آن است

به حالت  کشد یمدستی که شیرین روي پرتره . کند و مشغول کشیدن چهره اوست پدر صحبت می
هاي فقدان او غمگین است و از رمزگان ي نشان از حسی است که به پدر دارد و ازا گونه  بهنوازش، 

در  رفته کار  بهي ها رنگ باها  ی میان نشانهنینش همدر این صحنه رابطه . شودحسوب میمعاطفی سینما 
 هم بازشیرین است  اتاقدر این صحنه که در  رفته کار  بهمیزانسن . با یکدیگر هارمونی دارد کامالًپرتره 

، روتختی اتاقدر دیوار  رفته کار  بهي ها رنگی نینش هم. آورد یمهمان حالت گرم را در بیننده به وجود 
، همگی به یکدیگر ارتباط استدر تصویر و همچنین تابلوهاي نقاشی که روي دیوار نصب  هاستفاده شد

. کند ی اشاره میشناخت ییبایزی به رمزگان نوع  بهي سینمایی ها صحنه دراستفاده از نقاشی . کنند یمپیدا 
حاکی از نوعی رمزگان  استهاي گفتاري سینما  در این سکانس که از نشانه رفته کار  بهنوع دیالوگ 

ی به نوع  بهکه چرا شیرین از ابتداي فیلم  آورد یماین پرسش را براي بیننده به وجود . هرمنوتیکی است
؟ در این زند یمیشه در نگاه و رفتار او حس سردرگمی و گیجی موج ي است و چرا هما گمشدهدنبال 
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ن در ذه هم بازکند،  شیرین بسیار آرام است و از کشیدن چهره پدر احساس آرامش می نکهیا باسکانس 
 ها پرسشدر سکانس بعد جواب تمامی این . دکن یمي را از او مخفی زیچ  به دنبال جوابی است که خانواده

هاي بارتی در این سکانس با یکدیگر هاي سینمایی و رمزگان نواع نشانهی انینش هم .شود یممشخص 
  .است ختهیآم درهم

  لحظه دیدار - 4-3
. است شده  استفادههاي ماجرایی در آن که از رمزگان شود یمي دیگر شیرین از رازي باخبر ا صحنه در

 خبر یبسال است که از وجود او  40رد و باخبر شدن از وجود برادري که شباهت بسیار زیادي با پدر دا
که عکس پدر در جلوي  شوند یمدر این صحنه تمامی افراد خانواده در قاب آینه نشان داده . بوده است
  نیهم واست  شده  استفادهی خوب  بهی، تصویري، حرکتی شناخت ییبایزهاي  از نشانه آنجادر . داردآینه قرار 

استفاده از موسیقی متن مالیم همراه با زاویه دوربین . وسیقایی و غیرهی رمزهاي حرکتی، منینش هم طور
  .کند که به آهستگی به سمت عکس پدر حرکت می

  !نقدر دیر؟چرا آ: شیرین«
  .ببخش منو: حسین
  .اینو خودم کشیدم، شبیه توئه: شیرین
  ».یا شبیه تو: حسین
ابتدا لنز دوربین از روي آینه کنار . نندیب یم سال همدیگر را 40در این صحنه خواهر و برادر بعد از       

هاي حرکتی،  ی نشانهنینش هم. شود یمکه به آهستگی به ماشین نزدیک  دهد یماتومبیل مردي را نشان 
  . است ختهیآم درهمی با یکدیگر خوب  بهتصویري و آوایی 

ت شیرین که نوعی در دس نقاشی. هاي بسیاري است ها و نشانهی رمزگاننینش هماین صحنه داراي 
اي است  با مرد نیست، خود نشانه شباهت یبی است و تصویري از پدر است و شناخت ییبایزهاي از رمزگان

تا جایی که هر دو در یک  شوند یماین دو به هم نزدیک . برادر شیرین است قطعاًبر اینکه این شخص 
درك  کامالًانس بار عاطفی صحنه در این سک. رندیگ یمفضاي النگ شات و در یک قاب دوربین قرار 

و از روي میمیک صورت افراد اند  بودههم  تنگ دلي که هر دو زن و مرد به یک اندازه ا صحنه. شود یم
هاي عاطفی در این صحنه از رمزگان. اند بودهبسیار از هم دور  هاآنبه این موضوع پی برد که  توان یم

  . کی از محبتی است که در هر دو وجود داردحا هاآننوع نگاه . است شده  استفادهزیادي 
  لقا سکانس مه - 4-4
یا . کردیم نقدر عاشق بودیم که به هیچی فکر نمیگذشت، آ ال از عروسیم با محمود میبیشتر از یک س« 

کردم زندگی همینه، چقدر خوب  فکر می. گردش بودیم یا مهمونی، ییالق پدرشم که جاي خودشو داشت
  ».ز آب در میومدبود اگه فکرم درست ا

در اینجا تصویر یک ویال همان چیزي است . پردازد شده و به نشان دادن ویال می زاویه دوربین عوض
گلی که منحصر به  استفاده از رنگ کاه. دهد، یعنی شمایلی است که در واقعیت وجود دارد که نشان می
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فاده از آجرهاي کوچک براي دیوار و است. استهاي این صحنه  از نشانه استهاي روستایی و ییالقی  خانه
که در این صحنه به آن توجه شده  استشناختی  هاي زیباییها و رمزگان هاي چوبی از نشانه هوجود نرد

  .گردد است که بازهم به فرهنگ اصیل ایرانی بازمی
ه ویال زاده هستند و براي کار ب اي رعیت دهد که از طبقه اي دیگر افرادي را نشان می درصحنه      
گیرد،  آوري به خود می رود کامالً ریتم دلهره کار میه صحنه ب در این زمان نوع موسیقی که در. اند آمده

  توان به طبقه اجتماعی او  هاي او می لباس نوعدهد که از  شده و زنی را نشان می زاویه دوربین عوض
کند، بازهم زاویه دوربین دختر  گاه میهاي باغ به داخل ویال ن زاده که از پشت پرچین پی برد، زنی رعیت

قرار . دهد که آهسته در حال تاپ خوردن است، در نگاه زن نوعی نگرانی وجود دارد روي تاپ را نشان می
آور را به وجود آورده است، با فرار زن  ها در این صحنه در کنار هم فضایی دلهره گرفتن رمزها و نشانه

  . کنیم دا میاي دیگر راه پی زاده به صحنه رعیت
  سکانس گوهر - 4-5

لقا استفاده  هاي قبلی نیز براي معرفی شیرین و مه هاي نوشتاري که در سکانس در ابتدا با استفاده از نشانه
  .شود رنگ و نقش بستن نام گوهر داستان او شروع می زمینه سیاه همان پساز شد در اینجا هم با استفاده 

طور نوع فضا  نوع پوشش دختر و همین .کند این صحنه خودنمایی می استفاده از رمزگان فرهنگی در     
. و بافتی که دختر در آن قرار دارد همگی دال بر این موضوع است که او سطح طبقاتی پایینی دارد

کردند، رمزهاي  گلی که فقط رعیت زادگان در آن زندگی می اي روستایی با دیوارهاي کاه استفاده از کلبه
هایی  ها که همگی چهرهلباس پوشیدن افراد، حالت چهره آنصحنه که نوع  در اجتماعی موجود

و رمزهاي فنی  شده است  بسته دارند به سبک زندگی این افراد نسبت داده هایی پینه سوخته و دست آفتاب
  رعیتی است دهنده بافت نوع بازي بازیگر نشانکه شامل نوع حرکت دوربین، شیوه رفتار و 

  : که مرادخان اومد توي اتاق ما و به آقام گفت هفده سالم بود«
  .کنیم براي پسرم محمود و عقد میر مشتی فردا گوهر

  .آقام صداش درنیومد
  .رفتم من دویدم تو پستو و وا

  .خواستن عقد کنن براي پسر آقا من دختر باغبونو می
دن به رو می ن سربازي، توخواد پسرشو ببرقات میگه براي اینکه مرادخان نمیآ: به ننم گفتم چرا؟ گفت

  .پسر آقا که یعنی زن داره
  .شمگفتم یعنی من زنش نمی

  .»اهاگفت چرا، ولی البد بعد از یه مدت طالقت میده مثل همه آق
نظامی که حتی در . هم حاکی از نظام اربابی است نوع گفتمانی که در این دیالوگ وجود دارد باز

ها حق دخالت در امور مربوط به ارباب زادگان را شده و آن میادگان از آن استفاده هاي رعیت ز صحبت
در این صحنه استفاده از رمزگان . نداشتند و حتی در مورد مسائل زندگی خودشان هم حق دخالت نداشتند
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صحنه  اینکه آن خان در خوبی نمایان است، با  هاي ایدئولوژیکی که بر سلطه و قدرت استوار است به
اي که گویی  گونه  لی سلطه و قدرت او بر روي رعیت زادگان سایه افکنده است، بهوجود خارجی ندارد و

  . ترسند شود می صحبت می ها همآنها زمانی که با آن
  سکانس شعر - 4-6

اي سیاه و نمایش شعري از وحشی بافقی  زمینه شده و روي پرده تصویري با پس در اینجا تصویر قطع
کند، ولی باگذشت  در ابتداي فیلم در ذهن بیننده معنایی را نمایان نمی این بیت از شعر. کند خودنمایی می

 دران جامهدر فرهنگ لغت کلمه  .کند خوبی حال و هواي غمبار را براي بیننده روشن می  فیلم این شعر به
 هاي جامه شوق و شور از حضار  همهنوا را چنان نواخت که  این و نکیسا مصنفات  از جملهنام نوائی است 

در اینجا استفاده از این شعر و استفاده از  .نامیدند »ره جامه دران«این آنرا  بنابر .دریدند تن بر را خود
  .اي از جامه دریدن از روي بی قراري و غم است کلمه جامه دران نشانه

حق  نظامی که هیچ رعیتی. کند ی به نوع نظام بورژوازي اشاره میخوب  بهاین شعر در پایان فیلم       
دخالت در امور مربوط به زندگی شخصی خود را نداشته و فقط ارباب زادگان حق دخالت در تمامی امور را 

از  زاده تیرعرا نشان داده، اینکه  شد یمتحمیل  زاده تیرعغم و اندوهی که بر  کامالًاین شعر . داشتند
و ساخته نیست، در این صحنه و کاري از ا کند یدرمي خود را از تن به ها جامهدلش است  غمی که در

ی که استفاده از شعري از وحشی بافقی است به بهترین شناخت ییبایزهاي ایدئولوژیک و ی رمزگاننینش هم
هاي گفتاري و موسیقایی در این سکانس ستفاده از نشانهقرار گرفته است و همچنین ا استفاده موردنحو 

  .نمایان است
  نسسکا  سطوح داللت رمزگان  هارمزگان

  هاي اجتماعیرمزگان
استفاده از لباس، ظاهر، حالت 

 و  آدابو چهره افراد، نوع 
  رسوم

، ورود لقا مهشیرین، خانه، شیرین و 
، لقا مهشیرین به خانه، لحظه دیدار، 

  .تلفن، گوهر، انگشتر، عکس

  هاي فنیرمزگان

استفاده از نماهاي کلوزآپ، 
النگ شات، بازیگر، شیوه 

دوربین،  گفتار، نوع حرکت
  میزانسن ها، زاویه دید بازیگر

ورود  در، لقا مهشیرین، خانه، شیرین و 
شیرین به خانه، پرتره، لحظه دیدار، 

، تلفن، گوهر، انگشتر، عکس، لقا مه
  گفتگو، دعوا، وداع گوهر با فرزند، نهایی

که براي بیننده پرسشی را به   هاي هرمنوتیکیرمزگان
  .ره، تلفن، انگشتر، دعواپرت درشیرین،   آورد یموجود 
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، تلفن، گوهر، عکس، گفتگو، لقا مهخانه،   مبتنی بر سلطه و قدرت  هاي ایدئولوژیکیرمزگان
  .دعوا، وداع گوهر با فرزند، نهایی، شعر

استفاده از شعر، نقاشی،   یشناخت ییبایزهاي رمزگان
  در فیلم... موسیقی و 

، پرتره، لحظه دیدار، درشیرین، خانه، 
  ، انگشتر، عکس، دعوا، نهایی، شعرالق مه

  هاي بارتی در فیلمچگونگی استفاده از رمزگان  -1جدول 

 نتیجه گیري - 5
شده از سوي بارت در فیلم   یمعرفهاي سینمایی از آن است که استفاده از رمزگان نتایج پژوهش حاکی

در آثار خود استفاده  هاآنرت از هایی که بارمزگان. است قرارگرفته استفاده مورد» دران جامه«سینمایی 
هاي فنی، اجتماعی، هرمنوتیک، ایدئولوژیک، رمزگان از رمزگان اند عبارتاست  برده  نام هانآکرده و از 

شناختی این هشده است و در تحلیل نشان یمعرفرمزگانی که از سوي بارت  5از این  ... شناختی و  یباییز
ها درصدي را در کل از این رمزگان هرکدامتوان نتیجه گرفت که  یم شده  استفادهها فیلم از این رمزگان

ي منتخب فیلم، بر این نکته ها سکانسشده بر روي  هاي انجام یبررسنتایج . اند دادهفیلم به خود اختصاص 
به قدرت  ها سکانسشده از سوي بارت در برخی از  یمعرفهاي ایدئولوژیک کند که رمزگان ید میتأک

شدن  بدل و ردیی از فیلم گفتگویی که میان افراد در حال ها سکانسدر . کند فیلم داللت میجنسیتی در 
رعیتی -یباً از ابتداي داستان با نظام اربابتقرخورد، این فیلم  یماین قدرت جنسیتی به چشم  هم بازاست، 
این فرضیه  بنابر. سدر یمي میانی فیلم این قدرت به اوج خود ها سکانسي که در ا گونه  بهرود،  یمپیش 
به قدرت  توان یماز سوي بارت  شده یمعرفهاي رمزگانی  ي از یک سري نشانهریگ بهره با عنواناول 

  .گیردجود در مقاله مورد تائید قرار میها و آمار موبا استناد به نمونه پی برد،» دران جامه«جنسیتی در فیلم 
بر این اساس . استي تحلیل گفتمان اشخاص ها روشز شناسی یکی ا نشانه که ییآنجا از در فرضیه دوم

یی از فیلم ها سکانسبار عاطفی میان گفتمان اشخاص در  ریتأثبر اساس رویکرد بارت به  توان یم
گفتگوهایی میان بازیگران فیلم » دران جامه«ي منتخب فیلم ها سکانسدر بررسی  .پی برد» دران جامه«

گیرند و شروع به  یمیی که دو بازیگر در مقابل یکدیگر قرار اه سکانسدر . در حال انجام شدن است
گیري  یجهنتتوانیم  یمپس  .خورد یمي اشخاص به چشم ها گفتمانکنند، بار عاطفی میان  یمصحبت 

 یر بارتأثتوان به  یمي منتخب ها سکانسکه بر اساس شواهد موجود در فیلم و همچنین بررسی کنیم 
  .ی بردعاطفی میان گفتمان اشخاص پ
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