
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرسانه و فرهنگ
  133 -  111   ،    1394               بهار و تابستان    ،   اول        ، شمارة     پنجم    سال 

  در سينماي ايران» نگرش مردم به روحانيت«بازنمايي 
 )سه فيلم زيرنورماه، مارمولك، و طال و مس: مورد مطالعه(

  *محمدساجد هاشمي

  **ميثم فرخي

  چكيده
هاي ابراز شده  مردم نسبت به روحانيت در شناسي نگرشسنخ هدف اين پژوهش،
تالش بر آن بوده تا با استفاده . باشدمس مي و طال و مارمولك، سه فيلم زيرنورماه،

گيـري هدفمنـد   كـه بـا نمونـه   - از روش تحليل محتواي كيفي سه فيلم مورد نظـر  
ليل نشان مـي دهـد   نتايج اين تح. مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند - انتخاب شدند

كه نگرش مردم نسبت به روحانيت در فيلمهاي مذكور را مي توان به سه گونـه ي  
احتـرام،   بـا  همراه مثبت           تقد س، نگرش با آميخته مثبت مانند نگرش(نگرش مثبت 

 مثبـت     ّ              مقل دانـه، نگـرش   و كوركورانـه  مثبت اعتماد، نگرش با همراه مثبت نگرش
 از ابـزاري  اسـتفاده  بـه  منفـي  مانند نگـرش (منفي نگرش ) ابزاري و منفعت طلبانه

 و تحقيـر  بـا  همـراه  منفـي  ترس، نگرش با آميخته منفي روحانيت، نگرش جايگاه
و عناصر مرتبط با تغيير نگرش نسبت به روحانيـت  ) منفي قالبي تمسخر، تصورات

                   نگـرش منفـي بـه      .تقسيم و طبقـه بنـدي نمـود   ) شناختي مانند اقناع، ناهماهنگي(
                        ً                                               ت، در اين سه فيلم، عمدتاً به شـكل پيشـداوري و تصـورات قـالبي منفـي            روحاني

                                                          مضامين  بازنمايي شده در اين حوزه عبـارت از بـه قـدرت و      .                 بازنمايي شده است
                                                                       ثروت رسيدن روحانيون پس از انقالب اسالمي، استفاده ابزاري روحانيون از لباس 

ـ                        ودن  همـه روحـانيون                                                       روحانيت، فاصله گرفتن روحانيت از متن جامعه، و سنتي ب
  .باشد مي
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                                        سينما، روحانيت، مردم،  نگرش، بازنمايي   :             واژگان كليدي
  

  مقدمه. 1
اي بـه  خصوص پس از پيروزي انقالب اسالمي جايگاه ويژهنهاد روحانيت در ايران ، به

در تاريخ كشـور مـا، روحانيـت، مرجـع     . لحاظ اجتماعي ، حاكميتي و واليي دارا مي باشد
هاي اخالقي و نيز استنباط و افتاء احكام عملـي بـه   باورهاي اعتقادي و ارزشرسمي تبيين 

ارتباط وثيق . اي در جامعه برخوردار بوده استحساب آمده و همواره از پايگاه مردمي ويزه
توان در اموري چون مرجعيت ديني و رهبري اجتماعي بين مردم و روحانيت در ايران را مي

واي تحـريم اسـتعمال تنبـاكو توسـط ميـرزاي شـيرازي و تـأثير        فت. روحانيت مشاهده نمود
شگرف اجتماعي آن، قيام مردمي پانزده خرداد سال چهل و دو، در حمايت از مرجعيـت، و  

هـاي بـارزي از ايـن    ، نمونه)ره(نيز انقالب بزرگ اسالمي مردم ايران به رهبري امام خميني
  . ارتباط و همبستگي است

و تأثيرگـذاري در جوامـع    جايگـاه ويـژه  » هنر هفتم«عنوان  به از طرف ديگر سينما نيز 
در .       خـور د در ايران نيز تأثيرات اجتماعي سينما، كمابيش به چشـم مـي  . مختلف يافته است

حال حاضر، با توجه به جايگاه مهم و تأثير گذار روحانيت و سينما در جامعه، فهم و تبيـين  
عم از تغذيه فكري و محتوايي محصوالت سينمايي نسبت ميان اين دو در ابعاد مختلف آن ا

سازي، و همچنين بازنمايي سينمايي توسط نهاد روحانيت، ايفاي نقش روحانيون در امر فيلم
  . كاراكتر روحاني، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

. اشـاره كـرد  ) 1389(توان به سليمانيهاي انجام شده، ميدر اين زمينه از جمله پژوهش
بررسي و تحليل جايگاه اجتماعي روحانيت در سـه دهـه بعـد از    «اي با عنوان وي در مقاله

بـا ذكـر   » شناسي كاراكتر روحـاني در سـينماي ايـران   انقالب اسالمي؛ تحليل بازنمايي سنخ
هايي مستند از سينماي ايران به بازنمايي تيپولوژي كاراكتر روحاني در سـينماي ايـران   نمونه

اسالمي پرداخته است؛ و از اين رهگذر سعي در بازشناسي وضعيت موجـود   بعد از انقالب
هاي آتي در دهة چهارم انقـالب اسـالمي داشـته    و نيز ارائه راهكارهايي براي سياستگذاري

تأثير و بي«شناسي كاراكتر روحاني در سينماي ايران را در چهار دستة او بازنمايي تيپ. است
كنـد و  بررسـي مـي  » فعال و اثرگـذار «و » منتقد و اميد به آينده« ،»            منفعل و مقص ر«، »مايهكم
- 1389سـليماني، . (نمايدگنجند را بيان ميها ميبنديهايي را كه در هركدام از اين دستهفيلم

:224 -185(  
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پژوهش حاضر نيز، ضمن درك اهميت موضوع، در صدد تحليل و بررسـي چگـونگي   
 زيرنورمـاه،  فـيلم  سـه : مطالعـه  مـورد (نماي ايران بازنمايي نگرش مردم به روحانيت در سي

به عبارت ديگر، در اين پـژوهش، بازنمـايي ارتبـاط    . برآمده است) مس و طال و مارمولك،
ميان مردم و روحانيت در سينما و نگرشي كه مردم نسبت به روحانيت دارند، مورد تمركـز  

هـاي مـردم نسـبت بـه     گرششناسي ندر نتيجه اين پژوهش به دنبال سنخ. قرار گرفته است
  . شودهاي مورد بررسي ابراز ميروحانيت مي باشد كه در نمونه

  
  ادبيات نظري پژوهش. 2
 بازنمايي. 1- 2

اي در عصـر حاضـر، مفهـوم    يكي از مفاهيم مهم و برجسته مطالعات فرهنگي و رسـانه 
تـرين چهـرة   نيـز شـاخص  ) Hall, Stuart(استوارت هال . است) Representation(بازنمايي 

ها و آثار وي دربـارة بازنمـايي و اهميـت آن در فرهنـگ     مطالعات فرهنگي است كه نوشته
ترين مسائل حـوزة مطالعـات فرهنگـي    محور امروزي، اين مفهوم را به يكي از بنياديرسانه

 هال، بازنمايي را به معناي استفاده از زبان براي بيان نكتة معناداري دربارة.  تبديل كرده است
داند، فرآيندي كه معنا از طريق آن توليد و بين اعضاي يك فرهنگ مبادله و توزيع جهان مي

از نظـر  ) 1387:22زاده،مهـدي . (گيرددرنتيجه، معنا بواسطة نظام بازنمايي شكل مي. شودمي
به عبـارت ديگـر،   ) Hall, 1997: 15(» دهدبازنمايي، معنا و زبان را به فرهنگ ربط مي«هال، 
مايي بخشي اساسي از فرآيندي است كه به توليد معنا و مبادلـة آن ميـان اعضـاي يـك     بازن

او براي بيان چگونگي ارتباط ميان بازنمايي، معنا، زبـان  )Hall, 2007: 15. (پردازدفرهنگ مي
بـر ايـن اسـاس، نظريـه هـاي      . پـردازد و فرهنگ، به طبقه بندي ابعاد مختلف بازنمايي مـي 

رويكردهـاي بازتـابي   : گردنـد، كـه عبارتنـد از   رد نظـري تقسـيم مـي   بازنمايي به سه رويك
)reflective approach(التفاتي ،)تعمدي) (intentional approach (  و برسـاختي) برسـاخت -

  ).constructive approach) (گرا
شود كه معني در شيء، شخص، ايده، يا رويـداد  گونه تصور ميدر رويكرد بازتابي، اين

اي است كه معناي صحيح را خارج نهفته است و كاركرد زبان همانند آينه موجود در جهان
براين اساس، در يك مـتن  . دهدبه همان صورت كه در جهان خارج وجود دارد بازتاب مي

، بـرخالف  )تعمـدي (در رويكرد التفاتي. دادن واقعيت استاي، دوربين در حال نشانرسانه
كند و كلمات آن يل معني خاص خود استفاده ميرويكرد نخست، مؤلف، از زبان براي تحم
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اي، دوربـين روايتگـر   بنابراين، در يك متن رسـانه . دهندكند، ميمعني را كه مؤلف اراده مي
كند كه اين رويكرد، زبان را به يـك  هال، تصريح مي. اراده و نيت شخصي مؤلف متن است

- يم تنها منبع منحصر به فرد و يكهتوانكند، درحالي كه ما نمي        ً               امر كامال  خصوصي تبديل مي
در رويكرد سوم، تأكيد بـر ماهيـت عمـومي و اجتمـاعي زبـان      . معنا در ساحت زبان باشيم

برمبناي اين رويكرد نه چيزها، و نه كاربران زبان، قادر به ايجاد يك معنـي پايـدار در   . است
را بواسـطة نظـامي از    دهند بلكه، مـا معـاني   به عبارت ديگر، چيزها معني نمي. زبان نيستند

كند، جهان مادي نيست، بلكه آنچه كه معنا را با خود حمل مي. سازيمها و مفاهيم برمينشانه
. كننـدة معناسـت  كنـيم، حمـل  نظام زباني يا نظامي كه ما براي بيان مفاهيم از آن استفاده مي

)Hall, 1997: 24-25 (ي و گفتمـاني  شـناخت گرا، داراي دو رهيافـت نشـانه  رويكرد برساخت
اي زبان و نيـز توجـه بـه عملكـرد     هال پس از بررسي آراء سوسور دربارة نظام نشانه. است

پـردازد، و بـه   بازنمايي و زبان در توليد معنا، به نقش تأثيرگذار گفتمان و قدرت در زبان مي
عام در اين رويكرد، زبان به شكل . كندهاي آن توجه ميآثار و پيامدهاي بازنمايي وسياست

- هاي خاص و نحوة به كارگيري آنگيرد، بلكه تمركز اصلي بر زبانآن مورد تأكيد قرار نمي
براين اساس، دربارة بازنمـايي واقعيـت توسـط    .  باشدهاي خاص ميها و مكانها در زمان

طرف در ارائـة  گاه ابزاري خنثي و يك ميانجي بيها بايد دقت كرد كه يك رسانه هيچرسانه
رسانه به زبان و معنا متكي است و زبان و معنا نيز در چارچوب . شودوب نميتصوير محس

اي همـواره داراي سـوگيري   درنتيجه بازنمايي رسـانه . گفتمان همواره متكي به قدرت است
. دارداي گام برميايدئولوژيك است و در راستاي تضعيف و يا تثبيت قدرت و گفتمان ويژه

)Hall, 2007: 32(  
  

 نگرش. 2- 2

تعـاريف  . اسـت ) attitude(يكي از مفاهيم محوري روانشناسي اجتماعي، مفهوم نگرش 
اي از جهـان  ارزيـابي هـر جنبـه   «توان بـه  نگرش را مي. زيادي براي اين مفهوم وجود دارد

- 1389به نقل از بارون، بـرن و جانسـون،   Tesser & Martin,1996. (تعريف كرد» اجتماعي
                                                     هوم مبي ن نوعي احساس مطلوب يا نامطلوب نسبت به امور يا به عبارت ديگر اين مف) 204:

تواند از جملة تعاريفي كه در اين زمينه مي) 1383:239بركوويتز،. (هاي مختلف استپديده
نگرش عبارت است از «؛ )Lambert( )1964(تر از بقيه باشد تعريفي است از  لمبرت جامع

هـاي  هـا، و موضـوع  نسبت به افراد، گـروه              ً                           يك روش نسبتا  ثابت در فكر، احساس و رفتار
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- 1382آذربايجاني و ديگـران، . (»اي در محيط فردتر، هرگونه حادثهاجتماعي يا قدري وسيع
                                                          ً                بنابراين كلماتي مثل عالقه، نفرت، عشق، تنفر، خوب و بد، معموال  حاكي از نگـرش  ) 136:

  )1381:130فرانزوي، . (ها هستندانسان
اند؛ اول آنكه نگرش، شـيوه انديشـيدن   از دو جهت حائز اهميتها به طور عمده نگرش
- دهد، تحت تأثير قـرار مـي  اي كه اطالعات اجتماعي را مورد پردازش قرار ميفرد و شيوه

دهد، و به مثابـة يـك چهـارچوب شـناختي، ذخيـره و سـازماندهي اطالعـات موجـود در         
        ً          ها غالبا  بـر روي       ً     ثانيا  نگرش. اردها يا رويدادها را بر عهده دخصوص مفاهيم ويژه، موقعيت

  ) 1389:205بارون، برن و جانسون،. (دهندرفتار تأثير گذاشته و به آن جهت مي
، مؤلفـة  )افكـار و عقايـد  (نگرش داراي سه مؤلفه يا عنصر اساسي است؛ مؤلفة شناختي 

) 1382:72احمـدي،  ). (تمايـل بـه عمـل   (و مؤلفة رفتاري ) احساسات و عواطف( عاطفي 
. باشـد                                                                                 هريك از اين عناصـر داراي دو ب عـد نيرومنـدي يـا شـدت و درجـة پيچيـدگي مـي        

هاي متعددي است؛ از جمله اينكه، هـر  همچنين، نگرش داراي ويژگي) 1375:268كريمي،(
        ً ها معموال  گردد؛ ديگر آنكه نگرشنگرشي، شامل يك شيء، شخص، رويداد يا موقعيت مي

؛ و )1374:124بالو و نيون،روش(باشند ي مثبت و منفي ميگيراند و داراي جهتارزشيابانه
هاي از ديگر ويژگي). 1375:263كريمي،(اند         ً                             كه معموال  داراي ثبات و دوام قابل توجهياين

گيـرد  اكتسـابي اسـت و بـه تـدريج شـكل مـي      : توان به ايـن امـور اشـاره كـرد    نگرش مي
ر بسياري از مواقع، نگرش ما ناشي از چراكه د(، فردي يا گروهي است )1384:112نيكزاد،(

. ها از ويژگي اصلي يـا فرعـي برخوردارنـد   ، و همچنين نگرش)هاي گروهي استموقعيت
  ) 1382:137آذربايجاني و ديگران،(

بر ايـن اسـاس، وجـود    .                                  ً                 نگرش فرد نسبت به يك موضوع مستقيما  قابل مشاهده نيست
ايـن  . شودكنند استنباط مين را تأييد مييك نگرش در فرد از روي مشاهدة رفتارهايي كه آ

تواند به شكلي كالمي رفتارها اعم از كالمي و غير كالمي است، و در نتيجه، يك نگرش مي
  )  1383:92بدار، دزيل و المارش،. (يا غيركالمي ابراز شود

شـود، مسـألة تغييـر نگـرش     يكي از موضوعات كليدي كه ذيل بحث نگرش مطرح مي
گيـريم كـه بـه    هايي قرار ميدگي روزمرة خود به طور مداوم در معرض پيامما در زن. است

؛ از طـرف  )1389:226بـارون، بـرن و جانسـون،   (دنبال تغيير نگرش و قانع كردن ما هستند 
هـا  ديگر، ما نيز در روابط اجتماعي خود به دنبال تغيير نگرش ديگران و متقاعـد سـازي آن  

- ؛ ضمن اينكه گاهي اوقات رفتاري از ما سر مـي )1382:164آذربايجاني و ديگران،(هستيم 
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زند كه با نگرش ما در آن موضوع سازگار نيست، و در نتيجه ما را دچار نوعي سردرگمي و 
بـارون، بـرن و   (كند، و ممكن است بـه تغييـر در نگـرش خـود منتهـي گـردد       تشويش مي
، و تغيير در )persuasion(» ناعاق«تغيير در نگرش ديگران در اثر فرايند ). 1389:237جانسون،
) Cognitive dissonance(» ناهمـاهنگي شـناختي  «اي بـه نـام   هاي خود در اثر پديدهنگرش

  ).1382:164آذربايجاني و ديگران،(افتد اتفاق مي
، دو رويكرد اصلي وجود دارد؛ رويكرد سنتي، و رويكرد )متقاعد سازي(در زمينة اقناع  

و ) Havland, C.) (1953(» كـارل هاولنـد  «در رويكرد سنتي ، كه اولين بار توسط . شناختي
مطرح شد، موفقيت پيام اقناعي در تغيير نگرش به سه عامل » ييل«همكاران وي در دانشگاه 

- بـه ). 1384:114نيكـزاد، . (محتواي پيام، و گيرندگان پيام بستگي دارد شخصيت پيام رسان،
شود كه چه كسي، چه چيزي را، بـه چـه   عبارت ديگر اين رويكرد بر اين سؤال متمركز مي

گويد؟ اما رويكرد شناختي به جاي پرداختن به اين مسأله، كسي، و با چه سطحي از تأثير مي
- بـه . ود كه تعيين كنندة كيفيت متقاعدشـدن افـراد اسـت   شاي متمركز ميبر فرآيند شناختي

آذربايجاني و (كند هاي شناختي فرد به هر پيام را تحليل ميعبارت ديگر، اين رويكرد، پاسخ
  ).164- 1382:166ديگران،

، مطـرح  )Festinger) (1957(نظرية ناهماهنگي شناختي، نخستين بار توسـط فسـتينگر   
عنصر شناختي در درون فرد، اساس تغيير نگرش را تشـكيل  از نظر او تعارض بين دو . شد
به عبارت ديگر، ناهماهنگي شناختي مربوط به ). 1383:109بدار، دزيل و المارش،(دهد مي

ها شناخت. زمان و متناقض با هم باشدشود كه يك شخص، داراي دو شناخت همزماني مي
. هـا آگـاه اسـت   كـه شـخص از آن  ها، باورها و حتي رفتارهايي اسـت  شامل افكار، نگرش

و  هاافراد در مواجهه با اين پديده، به منظور كاهش ناهماهنگي، نگرش) 1387:257كريمي،(
دهند كه به همسازي بيشتري دسـت  اي در راستاي يكديگر تغيير مييا رفتارشان را به گونه

  )  1389:238بارون، برن و جانسون،(يابند 
شناسـي  هـاي روان هم مرتبط با نگرش، كه در اغلب كتابيكي ديگر از مباحث بسيار م

و ) prejudice(» پيشـداوري «اي را به خـود اختصـاص داده اسـت،    اجتماعي فصل جداگانه
- روان. اي تنگاتنگ با هم دارنـد اين دو مفهوم رابطه. است) stereotypes(» تصورات قالبي«

دانند كه بر واقعيت اجتماعي، ايند ميها را به عنوان دو تركيب از يك فرشناسان اجتماعي آن
  ) 1386:152رباني و كجباف،. (هاي متمايز تأكيد دارنديعني ويژگي
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پيشداوري حكم مقدم بر تجربه، و واكنشي است كه شخص نسبت به كسي يـا چيـزي   
در ) Baron) (1997(» بـارون «). 1349:541بـرگ، كالين(پيش از هرگونه تجربه واقعي دارد 

نسبت به افراد برخي )      ً               معموال  از نوع منفي آن(نگرشي است «نويسد؛ داوري ميتعريف پيش
بارون، برن (» هاي اجتماعي؛ آن هم تنها به صرف آنكه آن فرد به آن گروه تعلق دارداز گروه

» ليــپمن«تصــورات قــالبي، اصــطالحي اســت كــه ابتــدا توســط  ). 1389:254و جانســون،
)Lippmann) (1922 (ظر وي تصورات قالبي تصاويري ذهنـي هسـتند كـه    از ن. مطرح شد

بعد از وي تصور قالبي معناي فراتر به . دهدهاي اجتماعي را نشان ميماهيت و كاركرد گروه
هـاي  اي از چهـارچوب تصورات قالبي مجموعـه «: خود گرفت و بدين صورت تعريف شد

جتمـاعي خـاص   هـاي ا ها و باورهايي راجع بـه گـروه  شناختي است كه مشتمل بر شناخت
  ).1382:184به نقل از آذربايجاني و ديگران، Baron & Byrne,1997(» است
  

  هاي مورد بررسينمونه. 3
اين تحقيق درصدد تحليل و بررسي بازنمايي نگرش مردم نسبت به روحانيـت در سـه   

ايـن  . هاسـت ، محـور داسـتان آن  »روحاني«فيلم شاخص سينماي ايران است، كه شخصيت
، »زيـر نـور مـاه   «: اند، عبارتنـد از گيري هدفمند غير تصادفي انتخاب شدهبا نمونهها كه فيلم

در  - همان طور كه ذكر شد  - اولين نقطه مشترك اين سه فيلم . »طال و مس«و » مارمولك«
ديگر آنكه، تهيه كننـده و ايـده پـرداز    . محور بودن شخصيت روحاني در داستان فيلم است

است؛ كـه تهيـه كننـدگي فـيلم هـاي ديگـري چـون        » ر محمديمنوچه«اوليه هر سه فيلم، 
با توجـه  . را در كارنامه دارد» بوسيدن روي ماه«و » ميم مثل مادر«، »ارتفاع پست«، »بازمانده«

ها را در توان آندر ساخت سه فيلم مورد بررسي اين تحقيق، مي» محمدي«به نقش كليدي 
ها عالوة بر اين نكات، بايد از موفقيت. گيري يكسان در نظر گرفتطول هم و داراي جهت

توان به استقبال گسـتردة  از جملة اين موارد مي. و تأثيرات اجتماعي هر سه فيلم نيز ياد كرد
هـا در محافـل گونـاگون    ها، و يا بحـث برانگيـز بـودن محتـواي آن    مردم براي مشاهدة آن

براي آشنايي اجمالي بـا ايـن   اكنون . اجتماعي در داخل و يا حتي خارج از كشور اشاره كرد
  .شودهاي اصلي آن پرداخته ميسه فيلم، به بيان مختصر داستان فيلم و شخصيت

  
 زير نور ماه. 1- 3
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را مي توان نخستين اثر سينمايي تلقي كرد كه داستانش حول محـور  » زير نور ماه«فيلم 
انتقادي ولي سازنده سو نسبت به روحانيت، رويكردي اين فيلم، از يك. چرخدروحانيت مي

كشد كه در مـتن اجتمـاع   آل از يك روحاني را به تصوير ميدارد و از سوي ديگر تيپي ايده
 )شخصـيت اصـلي داسـتان   ( سيدحسـن . گرددحضور دارد و با محرومين جامعه همدل مي

اي هـاي وي  در حالي كه هـم دوره  ؛ ورف ملبس شدن است                        ُطلبه ي جواني است كه در ش 
لباس هستند، سيد حسن در رابطه با راهي كه رفته و ادامـه ي آن بـا خـود    درصدد تهيه ي 

دانـد كـه                                                خود را زماني شايسته تلب س به لباس روحانيت مـي هايي مي شود و دچار تناقض
نفس و تأثيرگـذار  بتواند به علم خود عمل كند تا همچون پدربزرگش يك روحاني صاحب

خواهد كـه بـا لبـاس روحانيـت     ويسد و از او ميناي برايش ميپدرش از روستا نامه. باشد
بـه احتـرام    در نهايت او. برگردد تا جاي خالي پدربزرگش را پركرده و مردم را موعظه كند

هـايش را  لباس )جوجه( نام قاسمهفروشي بدست ةپسر بچ      ، ام اپدرش لباس را تهيه مي كند
جايي جز زيرپل هايي كه انسان محروميتو سيدحسن با رفتن به دنبال او با فقر و  ددزدمي

ارتباط و همدلي با ايشان روح خود را صـيقل   از طريقشود و ، آشنا ميبراي زندگي ندارند
ها در حوزة علميـه  كردن به علومي را كه سيدحسن سالگويي خداوند توفيق عمل .دهدمي

          اس مقـد س                                                  كند و سپس زماني كه او شايسـتگي تلـب س بـه لبـ    آموخته بود، به او عنايت مي
نويسـنده و كـارگردان ايـن فـيلم     . نمايديابد، اين توفيق را نيز نصيب او ميروحانيت را مي

را »           يه حب ه قند«، و »نزديكدور خيليخيلي«است كه كارهاي ديگري چون » رضا ميركريمي«
است و در جشنواره نوزدهم فيلم فجر  1379زير نور ماه محصول سال . نيز در كارنامه دارد

  .گزيده جايزة ويژه هيئت داوران شدبر
  

 مارمولك. 2- 3

داري است كه بارها دسـتگير و زنـداني   رضا مثقالي معروف به رضا مارمولك دزد سابقه
، كه گويا به حـبس ابـد محكـوم    در آخرين دستگيري، اتهام او سرقت مسلحانه است؛ شده
مـردي بسـيار   ) اورآقـاي مجـ  (رضا را به زنداني تحويل مي دهنـد كـه رئـيس آن    . شودمي

كرد تا  معتقد است زندانيان را به زور هم كه شده بايد وادار بوده وناپذير  سختگير و انعطاف
اش ممانعت كرده و با سلوليافتد، اما همبنابراين، رضا به فكر خودكشي مي .به بهشت بروند
او در . دشـو شود و در نتيجه، رضا مجروح شـده و بـه بيمارسـتان منتقـل مـي     او درگير مي

او در ايـن  . شودآشنا مي» حاج رضا احمدي«مشرب به نام بيمارستان با يك روحاني خوش
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رو، دلسـوز و  فردي كـه خنـده  . شودآل از روحانيت نمايانده ميفيلم به عنوان يك تيپ ايده
خورد، و همچنـين  اخالق است، منعطف و انتقادپذير است، نان بازوي خويش را ميخوش

رضا، نقطة عطفي در زندگي او آشنايي رضامارمولك با حاج. ي هم به عبادت دارد           تقي د فراوان
بيند رضامارمولك به نااميدي رسيده و زندان كمكي به اصـالح او  رضا كه ميحاج. گرددمي
- كند كه او با لباس روحانيت بگريزد و خود از خدا مي         ً                   كند، عمدا  شرايطي را فراهم مينمي

. ود را بـه روي او بگشـايد و از ايـن راه وي را هـدايت كنـد     خواهد كه درهـاي فـرج خـ   
                                                   شود، ام ا ديگر آن آدم سابق نيست و بواسطه آن لبـاس،  رضامارمولك در نهايت دستگير مي

داري هاي خندهزمينة اصلي اين داستان طنز است و موقعيت. شده است» اهلي«به اصطالح 
ما حائز اهميت است كه تعامل روحانيت بـا  اما اين فيلم از اين جهت براي . كندرا خلق مي

و » كمـال تبريـزي  «فيلم مارمولك به كـارگرداني  . كنداقشار گوناگون جامعه را بازنمايي مي
توان بـه  به اكران درآمد و از افتخارات آن مي 1383، در سال »خانيپيمان قاسم«نويسندگي 

ودوم فيلم فجر و نيز واره بيستترين فيلم و بهترين فيلمنامه از جشنسيمرغ بلورين محبوب
  .الملل همان جشنواره اشاره كردنجايزة بين المذاهب بخش بي

  
        طال و مس  .  3-  3

فيلم طال و مس، بيش از آنكه به بازنمايي روحانيت در جامعه بپردازد، سعي در نمايش فراز 
سيدرضا روحـاني جـواني اسـت كـه بـه      . و فرودهاي زندگي خانوادگي يك روحاني دارد

اش به تهران آمده، تا در درس استاد اخالقي كه وصف او را بسيار شـنيده  ازگي با خانوادهت
العالج همسرش زهرا مي شـود كـه او را بـراي    اما متوجه بيماري صعب. است شركت كند

 ، بلكـه براي پخته شدن نياز به درس اخالق نداشـت گويا او . نشاندهميشه روي ويلچر مي
بافي و همسايه داري برايش كافي بـود تـا راز توحيـد افعـالي را     همان همسر داري و قالي 

كـارگرداني ايـن فـيلم را    .                                                  ، و مس وجود خود را به طـالي نـاب مبـد ل گردانـد    كشف كند
اين فـيلم در سـال   . ، بر عهده داشتند»حامد محمدي«و نويسندگي آن را » همايون اسعديان«

  .به اكران درآمد 1389
 

  روش پژوهش.4
  محتواي كيفيتحليل . 1- 4
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تحليل محتـواي  . هاي پر كاربرد كيفي تحقيق است تحليل محتواي كيفي يكي از تكنيك
 Grounded(بنياد  ، نظريه داده)Ethnography(نگاري  هايي همچون مردم كيفي در كنار روش

Theory( پديدارشناسي ،)Phenomenology ( و پژوهش تاريخي)Historical Research( از ،
صـوري    ها با تحليـل  از اواخر قرن بيستم كه مخالفت. هاي متن است يل دادههاي تحل روش

بدون عنايت به محتواي پنهان و زمينه متن قوت گرفت، توجـه بـه رويكردهـاي كيفـي در     
  )mayring, 2000: 3(. تحليل محتوا توسعه پيدا كرد

ي و تحليل محتواي كيفي از دل ناخشنودي و انتقـادات بـه روش تحليـل محتـواي كمـ     
منتقدان بر اين باورند كه روش تحليل محتـواي كمـي   . رويكردهاي پوزيتيويستي سربرآورد

ناكـافي اسـت زيـرا روش     يا براي دستيابي به بينشي معنادار در خصوص پيام هاي رسـانه 
كـه هماننـد     تحليل محتـواي كيفـي  . پردازد يمذكور تنها به توصيف ظاهري و آشكار پيام م

علوم ارتباطات از رويكردي تفسيري و هرمنوتيكي بـراي تحليـل    ي كيفي درها روشديگر 
 .وبر، بالمر و لوي اشتراوس رشد پيدا كرد آثار ريتأث، تحت كند يمپيام هاي ارتباطي استفاده 

هـا  هدر جايگاه معنا در متون رسان توان يتمايز اساسي بين تحليل محتواي كيفي و كمي را م
هـا تاكيـد دارد كـه خواننـدگان      يي ثابت از متـون رسـانه  تحليل محتواي كمي بر معنا. يافت

روش تحليـل  . مختلف مي توانند بارها با استفاده از چارچوبي ثابـت آن را شناسـايي كننـد   
محتواي كيفي بر توان متون در انتقال معناهاي چندگانه كه به گيرنده آن بستگي دارد، تاكيـد  

  )132: 1384گونتر، ( .دارد
روش پژوهشي براي تفسير فعاالنـه از داده هـاي مـتن، از طريـق     تحليل محتواي كيفي 

 & Hsieh(. فرايند طبقه بندي نظام منـد، كدگـذاري و تعيـين موضـوعات يـا الگوهاسـت      

Shannon, 2005: 1277( يا بودن اساس بر نتايج استنباط گاهي كه محتوا تحليل كيفي روش 
 علـوم  در مسـايل  بهتـر  اجـراي  براي      ًغالبا  است، شده تعريف پيام در كه هايي ويژگي نبودن

  .است گرفته قرار توجه مورد كاربردي - اجتماعي
  

                         مراحل تحليل محتواي كيفي  .  2-  4
گر بايد بر اساس يك روند مـنظم و منطقـي پـيش بـرود تـا از      در تحليل محتوا، تحليل

نام برده صاحب نظران مراحل متفاوتي براي تحليل محتوا . تحليل خود نتيجه مطلوبي بگيرد
 حـائز  كيفـي  محتـواي  تحليـل  در زيـر  مراحل). 34: 1387جعفري هرندي و ديگران، (اند 

  :است اهميت
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 واحـدهاي  بايـد  پژوهشگر ،)2004( كريپندروف نظر براساس: تحليل واحد تعريف •
  .كند تعيين... خبر و مقاله، پاراگراف، جمله، كلمه، از اعم را تحليل

 تكراري موارد كنارگذاشتن و همانند متون حذف مرحله اين از منظور: داده ها كاهش •
  .است

 و اسـتقرايي  روش دو از استفاده با پژوهشگر است الزم: بندي مقوله نظام از استفاده •
 تحليـل  در اصـلي  هسـتي  كـه  چـرا  بپـردازد  خود مقوله بندي نظام توسعه به قياسي

) 2004( كريپنـدروف  نظـر  اسـاس  بر. است طبقات و مقوالت ايجاد كيفي، محتواي
داده  هـيچ  كـه  معنا اين به باشند؛ مانعه الجمع و فراگير جامع، بايد طبقات يا مقوالت

 هـيچ  نيـز  و شـود  حذف نمي گيرد، جاي خاص طبقه يك در آنكه دليل به نبايد اي
مـي   طبقـات  يا مقوالت. گيرد قرار طبقه يك از بيش در يا طبقه دو بين نبايد داده اي
 انتزاعـي  صورت به متفاوت سطوح با طبقه زير يا زيرمقوله مجموعه اي شامل توانند
  (krippendorff, 2004: 80-82) باشد

 داده هـاي  براساس مقوالت تعيين از پس: داده ها اساس بر مقوله بندي نظام اصالح •
 مقـوالت  برخي نياز، صورت در و اصالح را مقوله بندي نظام بايد پژوهشگر تحقيق،

  كند اضافه ديگر تعدادي و حذف را
 بايـد  موجـود  داده هاي به توجه با پاياني مرحله در: كيفي داده هاي از گزارشي ارائه •

. شـوند  توصيف مقوالت محتواي است الزم زمينه اين در. شود ارائه و تهيه گزارشي
 كيفـي  مطالعات ديگر از نيز و مقوالت فرواني و شمارش از مي توان نياز صورت در

  (Rader, 2007: 45) كرد  استفاده
هاي مرتبط با نگرش مردم نسبت به روحانيت در در اين مقاله واحد تحليل، همه  صحنه

هـاي مـرتبط بـا سـؤال     سه فيلم مورد بررسي مي باشد و تالش شده با نگاه اسـتقرايي داده 
در گام بعدي داده هاي مستخرج از صحنه هاي فـيلم هـاي مـورد    . پژوهش استخراج شود

در ادامه مقولـه هـاي   . ، مقوله بندي شده و در يك نظام مقوله بندي قرار گرفته استتحليل
فرعي به صورت منظم و ساختمند در دسته بندي كالن و جامع تحت عنـوان مقولـه هـاي    

طبقه بندي شده اند كه بر اين اساس نگرش مردم نسبت بـه روحانيـت در   ) محوري(اصلي 
  .احصاء گرديده است) ال و مسمارمولك، زير نور ماه، ط(سه فيلم 

  
  هاي پژوهش يافته. 5
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  كدگذاري و استخراج مفاهيم از صحنه هاي فيلم هاي مورد بررسي. 1- 5
  هاي مورد بررسينمونه) استخراج مفاهيم(نكات كليدي و كدگذاري-1جدول شماره

نام 
  فيلم

 مفاهيم مستخرج  كليدي)گزاره هاي(نكات
 

 ماه
نور

ير 
ز

  

گرايي برخي تجملاشرافيت و 
از روحانيون و ناخرسندي 

  از اين موضوع » سيد حسن«

بوس است كه يك روحاني را آن طرفسيدحسن، در ميني
سيدحسن با ديدن اين . بينداش مي»بنز«بزرگراه كنار اتومبيل 

  .گيرد و سرش را پايين مي اندازدصحنه تحت تأثير قرار مي
1  

 ماه
نور

ير 
ز

  

نسبت به » اوستا«بي عالقگي 
  روحانيون 

هنگامي كه نعليني را كه)يكي از محرومين زير پل(»اوستا«
- برايش آورده، پا مي) يكي ديگر از محرومين زير پل(» جوجه«

اين پسره هم رفته «گويد؛ كند، با ناراحتي خطاب به رفيقش مي
ه آخوندي«گويد؛ مي با خنده ، رفيقش» براي ما دمپايي گرفته

ها خوشمون نه خيلي از آخوند«، و او جواب مي دهد؛ » اوستا
  .»مياد

2  

 ماه
نور

ير 
ز

  

عدم احترام مردم نسبت به 
عدم رعايت شؤون (روحانيون

  )روحانيون در جامعه

معاون حوزه(»منوچهري«سيد حسن، در مترو حاج آقاي
را در حالي مي بيند كه ملبس به لباس روحانيت نيست )علميه
پس از پياده شدن از مترو، . كنار خانواده اش نشسته استو در 

، به سيد حسن دليل ترك لباسش را توضيح مي »منوچهري«
                                                         دهد كه در يك روز باراني با خانواده اش، دو ساعت  تمام كنار 
خيابان منتظر تاكسي ايستاده بودند، ولي كسي آنها را سوار نمي 

ذشت سر از پنجره كرد تا اينكه فردي كه از كنار آنها مي گ
. »!حاج آقا به شما بنز نرسيد؟«ماشينش بيرون آورد و گفت؛ 

منوچهري، در نهايت به شكل نصيحت گونه اي به سيد حسن 
اين لباس نه به درد اونهايي مي خوره كه بخواهند «مي گويد؛ 

  .»باهاش به جايي برسند و نه به درد آدم هاي ضعيفي مثل من

3  

گرايي همه اشرافيت و تجمل
روحانيون از نظر فردي كه 

سرش را از پنجره ماشين «
به خاطر تبديل » بيرون آورد

شدن لباس روحانيت به ابزاري 
  .         ّ         براي ترق ي اجتماعي

ك
مول
مار

  

در » رضا مارمولك«بيم و حذر 
بيان عقايد و آراي خود 

  پيرامون روحانيت 

كردن بادر بيمارستان، در حال صحبت)روحاني(»رضاحاج«
خواهد از بهشت و جهنم وقتي مي. است» رضا مارمولك«

- كند و ميحرفش را قطع مي» رضا مارمولك«سخن بگويد، 

اين ! كنمخيلي بايست ببخشيد ها حرفتون رو قطع مي«گويد؛ 
واسه خركردن من ! اش كشكهجهنم و بهشت و اين حرفا همه

ا رو ها رو تو گوش من و شما ميخونن كه مو شماست، اين
سرش (ـ رضا مارمولك » كيا؟«پرسد؛ رضا، ميـ حاج» خام كنن

يكسان پنداشتن همه روحانيون  4
  »رضا مارمولك«توسط 
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دهد؛جواب مي)آورد و با صداي آهسته و يواشكيرا جلو مي
ها البته آخوند«گويد؛ رضا، ميـ حاج» !ها ديگــههمين آخوند«

! بــله«گويد؛ ـ رضا مارمولك مي» هم خوب و بد دارند
                            ِ   خريد داشتن، گذاشتن به فصلش ب د ن خوبهاش رو گرون

  » !بيرون

ك
مول
مار

  

ناراحتي دكتر از همنشيني و 
مجاورت يك مجرم با يك 

  روحاني

.اندرضا و رضامارمولك روي تخت بيمارستان خوابيدهحاج
با (رضا دكتر، درحالي كه پشتش به رضا مارمولك است، با حاج

- كند و با صداي آهسته به او ميصحبت مي) ادب و احترام

با انگشت به رضا (خوام از بابت اين آقا معذرت مي«گويد؛ 
يعني از (» ، تخت خالي وجود نداشت)كندمارمولك اشاره مي

اين بابت كه به مجرم زنداني  كنار روحاني تخت داده اند عذر 
  ) خواهدمي

نسبت به اداي احترام دكتر  5
  روحاني

ك
مول
مار

  

شغل نبودن روحانيت از نظر 
به عنوان يك » حاج رضا«

روحاني و عجيب بودن اين 
  ديدگاه از منظر رضا مارمولك

رضا، روحاني است به اورضا مارمولك، كه تازه فهميده، حاج
باور كن اگه لباساتو نديده بودم صد ! دوني حاجيمي«گويد؛ مي

رضا ـ حاج» !تونستم بفهمم  شما آخونديسال ديگه هم نمي
       ً    آخه اصال  به «گويد؛ ـ رضا مارمولك مي» چطور؟«ميگويد؛ 

آخه «گويد؛ رضا ميـ حاج» !ياد آخوند باشيهات نميدست
بري بريه، گچكار اصلي من گچ. آخوندي شغل من نيست

آخه مگه «گويد؛ مي) با تعجب(ـ رضامارمولك » ...سنتي
چرا نشه؟، تن «دهد؛ رضا پاسخ ميـ حاج» !؟اينجوري هم ميشه

آدمي شريف است به جان آدميت؛ نه همين لباس زيباست 
      ِ به جان  !   ِ        دم  شما گرم«گويد؛ و رضا مارمولك مي» نشان آدميت

»                                                                    !آدميت

6 
ساده زيست و متواضع بودن 

  رضا در كسوت روحانيتحاج 
پديد آمدن تغيير و تحول در 

نسبت به » رضا مارمولك«نگاه 
روحانيت، در اثر معاشرت با 

بخاطر سلوك » حاج رضا«
  . رفتاري وي

ك
مول
مار

  

در نگاه » حاج رضا«تقدس 
  » رضا مارمولك«
  

- خواهد به نماز بايستد كه رضا مارمولك به او ميرضا ميحاج

  » !سالم ما رو هم برسون«گويد؛ 
  

7  

ك
مول
مار

  

پديد آمدن تغيير و تحول در 
نسبت » رضا مارمولك«نگاه  

به روحانيت، در اثر معاشرت 
بخاطر سلوك » حاج رضا«با 

  .رفتاري وي

و اين را از(رضا شده است                    ً         رضا مارمولك، كه كامال  شيفته حاج
گويد؛ مي، هنگام خداحافظي به او )شد فهميداش ميچهره

آقا، به ما كه خيـلي خوش گذشت، تا حاال با آخوند حاج«
  ».جماعت نپريده بوديم

8  
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ك
مول
مار

  

عدم احترام مردم نسبت به 
عدم رعايت شؤون (روحانيون 

  )روحانيون در جامعه

رضا مارمولك، با به تن كردن لباس روحاني، از بيمارستان فرار
                  ام ا كسي به او محل در خيابان منتظر تاكسي است، . كندمي
                ِ          تا اينكه يك جوان  امروزي و . كندگذارد و او را سوار نمينمي

- به او مي) روحاني(رضا مارمولك . كندمدرن، او را سوار مي

با لبخند (ـ جوان » !خيلي وقت بود ما آويزون بوديم«گويد؛ 
آقا ديدم، مردم خيلي بد بله حاج«گويد؛ مي) تمسخرآميزي

  » !شدن، ديگه احترام سرشون نميشه

9  

ك
مول
مار

  

استفاده ابزاري مرد جوان از 
  شؤون روحانيت

  

را سوار كرده است)روحاني(جواني كه رضا مارمولك
رضا مارمولك . شود، وارد خط ويژه مي)امروزي و مدرن(
ممنوع داري ورود !     ِ      عزيز  برادر«دهد؛ به او تذكر مي) روحاني(

ورود «گويد؛ مي) با لبخند تمسخر آميزي(ـ جوان » !ري هامي
است، خوب من هم مسافر اينجا خط ويژه! آقاممنوع چيه حاج
اينجاست كه دوست آن جوان كه با او قرار . »!ويژه دارم ديگه

درحالي كه به (زند كه كجاست؟، آن جوانداشته، به او زنگ مي
  ».دارم ميانبر ميام«؛ گويد، مي)كندروحاني نگاه مي

10  

ك
مول
مار

  

استثنا قائل شدن مأمور پليس 
در مورد قانون شكني يك 

  روحاني
  

رانندگي، جلوي ماشين جوان را كهيك مأمور پليس راهنمايي
پليس، كارت . گيردمي)                              در حال ترد د در ورود ممنوع بود(

 )تا او را جريمه كند(خواهد ماشين و گواهينامه را از جوان مي
- آقاي ما يكحاج! مؤيد باشيد جناب سروان«گويد؛ ـ جوان مي

ـ رضا »                  ِ                          كم عجله دارن، كار  واجب بوده از اينجا اومديم
عليكم، خداقوت، خسته سالم«گويد؛ مي) روحاني(مارمولك 

كنيم ايشاال ديگه تكرار نباشيد، ببخشيد ديگه، بهرحال سعي مي
از جريمه كردن  و پليس» نشه، خدا نگهدارتون باشه ايشاال

  »تكرارنشه، بفرمائيد! بــله«گويد؛ شود و ميمنصرف مي

استفاده ابزاري مرد جوان از   11
  شؤون روحانيت

ك
مول
مار

  

بعنوان »جكسون«بيم و حذر 
  يك خالفكار از روحانيون

وارد مغازة دوست خالفكارش)روحاني(رضا مارمولك
جكسون شما برادر «گويد؛ به او مي. شودمي) جكسون(

گويد؛ شود و ميـ جكسون كه نشسته بود بلند مي» هستيد؟
شما به جرم «گويد؛ مي) روحاني(ـ رضا مارمولك» فرمايش؟«

) با ترس و دلهره(ـ جكسون » خري و قاچاق بازداشتيدمال
  »كنيدآقا اشتباه ميحاج«گويد؛ مي
  
  

12  
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ك
مول
مار

  

سنتي بودن همه روحانيون از 
  »جكسون«نظر 

  

مارمولك و جكسون، كنار هم نشسته اند و به تلويزيون كهرضا
يك روحاني در حال صحبت كردن پيرامون اينترنت است نگاه 

مثل اينترنت، چت، (رضامارمولك كلمات آن روحاني . كنندمي
اينا چيه «گويد؛ جكسون به او مي. را تكرار ميكند) مديامولتي

ـ » زنننمي آخوندها كه اينجوري حرف! گي؟داري مي
اينا ها، پس «گويد؛ رضامارمولك به روحاني اشاره كرده و مي

حاال اين يكي اينجوري «دهد؛ ـ جكسون جواب مي» اينا چيه؟
و كانال را » شده، بايد عين آخوندهاي معمولي حرف بزني

كند، اما در آن شبكه هم يك روحاني درحال نقد عوض مي
با تعجب و (رمولك در اينجا رضاما. يك فيلم خارجي است

اين آخوندها راجع به همه ! بابا، جكسون«گويد؛ مي) اعتراض
  »!زننچي حرف مي

13  

نظر بودن روحانيون در صاحب
  موضوعات و مسائل مختلف

ك
مول
مار

  

اداي احترام مردم نسبت  به 
  روحانيون

.قصد سوار شدن به قطار را دارد)روحاني(رضا مارمولك
باال و سنتي به نظر         ً   كه غالبا  سن(گذرند مي كساني كه از كنار او

اما، جلوتر، . كنندبه او اداي احترام و عرض سالم مي) آيندمي
سه جوان امروزي و مدرن كه سرشان را از  پنجره قطار بيرون 

» !ات برعكسهعمامه! آقاهي حاج«گويند؛ آورده اند، به رضا مي
اش را گويند، عمامهكند آنها راست ميـ رضا هم كه خيال مي

اند هر سه جوان كه او را سركار گذاشته. دارد كه نگاه كندبر مي
  .زنند زير خندهمي

14  

تمسخر روحاني توسط سه 
  جوان امروزي و مدرن

ك
مول
مار

  

احترام ويژه مأمور قطار نسبت 
  به روحاني

تازه وارد قطار شده است كه مأمور)روحاني(رضا مارمولك 
دهد و ، به او سالم مي) باال و سنتي استكه فردي سن(قطار 

كند و يك كوپة مخصوص را در اختيار او عرض ارادت مي
انشاءاهللا در طول سفر از محضر «گويد؛ دهد و به او ميقرار مي

  » حضرتعالي فيض خواهيم برد

روحاني از ديدگاه تقدس   15
  مأمور قطار

ك
مول
مار

  

اعتماد مأمور قطار به روحاني 
  به مثابة امين ناموس مردم

- اجازه مي)روحاني(مأمور قطار در بين سفر، از رضا مارمولك

خواهد كه موقتا تا ايستگاه بعد كه يك كوپة خانوادگي خالي 
كجا «چراكه، . شود يك خانم با دختر جوانش به كوپة او بيايند

  »آقا كه امين ناموس مردم هستندبهتر از اينجا، پيش حاج

16  

مول
مار ك

اعتماد ويژه آن زن نسبت به 
روحانيون به مثابه ي محرم 

درحال گفتن مسائل)باال و سنتي استكه زني سن(مادر دختر
. است) روحاني(آوري به رضا مارمولكخصوصي و شرم

17  
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- كند و ميمادرش اعتراض مي، به)با شرمساري(دخترجوان  اسرار

- مادر پاسخ مي» زني؟ اين حرفا چيه مي! واي ماماناي«گويد؛ 

  »!وا مادر آخوند مثل دكتره، محرم آدمه«دهد؛ 
  

ك
مول
مار

  

مادر و دختر، توسط مأمور قطار به كوپة خانوادگي كه خالي                         تقد س و احترام به روحاني
هنگام ) روحاني(مارمولكمادر به رضا . شوندشده راهنمايي مي
  »آقا، شما به عبادتتون برسيدما بريم حاج«گويد؛ خداحافظي مي

18  

ك
مول
مار

  

» تاجر«طلبانه نگاه منفعت
  نسبت به روحاني

در حال صحبت با)روحاني(تاجر، مأمورپليس و رضا مارمولك
- هم در كوپه هستند كه قطار براي نماز در ايستگاه متوقف مي

از بركت «گويد؛ مي) روحاني(به رضا مارمولكفرد تاجر . شود
دوزار ثواب خونيم، آقا نماز رو به جماعت ميوجود شما حاج

  » ببريم بيشتر

19  

ك
مول
مار

  

» تاجر«نگاه منفعت طلبانه 
  نسبت به روحاني

هنگام پياده شدن از قطار، فرد تاجر نزد رضا
يه عرض «گويد؛ رود و به او ميمي) روحاني(مارمولك

ور ريم اونآقا؛ ما كه دائم ميخصوصي داشتم خدمتتون حاج
دوريم، تحت گرديم، مرتب از خانواده بهو برمي) اروپا(

آقا دوني حاجحكم صيغة اهل كتاب واسه ما چيه؟ نمي. فشاريم
- پاسخ مي) روحاني(ـ وقتي رضا مارمولك» !اونور چـه بهشتيه

يعني هيچ «گويد؛ مي) با ناراحتي و تعجب(او » !حرامه«دهد 
  »!اي، چيزي؟اي نداره؟، تبصرهراه ديگه

20  

استفاده ابزاري تاجر از شؤون 
  روحانيت

ك
مول
مار

  

عالقه و احترام ويژه اهالي 
روستا و مسجد نسبت به 

  روحاني

افرادي(هنگام پياده شدن از قطار جمعيتي از اهالي روستا
- امام) روحاني(مارمولككردند رضا كه گمان مي) مذهبي

جماعت جديد مسجدشان است با احترام و شوق فراوان به 
  .استقبالش آمدند

  

21  

ك
مول
مار

  

محور بودن روحانيت در رونق 
گرفتن مسجد از نظر اهالي 

  روستا

هاي مسجد، برنامه)هاي روستايكي از مسجدي(آقاي فضلي
گويد؛ سپس مي. دهدتوضيح مي) روحاني(را به رضا مارمولك

ـ اما » آقاكم شده، حاجها متأسفانه خيليالبته تعداد مسجدي«
آقا تشريف آوردند، ايشاال حاال كه حاج«گويد؛ فرد ديگر مي

  »مسجد، همون مسجد قديم ميشه

22  

ما تقدس روحاني از منظر آقاي  آيد و به رضابعد از اتمام نماز جماعت، آقاي فضلي، جلو مي 23  
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آقا بهحاج«گويد؛كند و ميبه منبر اشاره مي)روحاني(مارمولك  و اهالي مسجد» فضلي«
فيض برسونيد؛ اهالي خيلي وقته پاي منبر نبودن، به فيض 

  »برسونيد

ك
مول
مار

  

روحانيت به مثابه ي مرجعيت 
پاسخ به  سؤاالت از ديدگاه 

  »مجتبي«جوان كنجكاوي چون 

در)مسجد روستايكي از جوانان مذهبي و اهل(مجتبي 
دست، درحال پرسيدن هاي متعدد فيلم، قلم و كاغذ بهصحنه
هاي مختلف و عجيب و غريب از  رضامارمولك سؤال

  .داردبرمي            ً                    است و دائما  از سخنان او يادداشت) روحاني(

24  

ك
مول
مار

  

تبعيت محض، كوركورانه و 
لوحانه اهالي مسجد از ساده

  روحاني
    

هاي مختلف، از رضامارمولكموقعيتبا وجود آنكه در
رفتارهايي كه خالف شأن يك روحاني است، سر ) روحاني(

زند، لكن بجز يك نفر، هيچ يك از اهالي مسجد و روستا، مي
كند؛ در نتيجه تنها آن يك نفر است كه ديگر در به او شك نمي

كند، و اقتدا نمي) روحاني(نمازجماعت به رضامارمولك 
  .خواندفرادي مي نمازهايش را به

  

25  

ك
مول
مار

  

تبعيت محض، كوركورانه و 
لوحانه اهالي مسجد از ساده

  روحاني  
  

ايستد و ديگران به اوبه نماز مي)روحاني(وقتي رضامارمولك
آورد، اما كنند، حركات نامأنوسي را از خود در مياقتدا مي

  .آورد تا او را ببيندكسي از مأمومين،سرش را باال نمي
26  

ك
مول
مار

  

ترس پسر و دختر جوان از 
  روحاني

، در حال عبور از يك پارك است كه)روحاني(رضا مارمولك
بيند كه را مي) كه با هم دوست بودند(دختر و پسر جواني 

. زننداند و با هم حرف ميروي نيمكت پارك كنار هم نشسته
افتد، ترسيده و از جاي خود دو تا چشمشان به روحاني ميآن

  . خيزندبرمي

27  

ك
مول
مار

  

                         تقد س روحاني از منظر جناب 
  سرهنگ

خانه مظفري است كه پليس به آن حملهرضا مارمولك در قهوه
خانه رفته و لباس روحانيت         ً                او سريعا  به دستشويي قهوه. كندمي

سرهنگ هم پشت در دستشويي بوده و به جناب. پوشدرا مي
- محكم در آن را مي خيال اينكه در آن يك مجرم پنهان شده،

شود، از آن خارج مي) روحاني(وقتي رضا مارمولك. كوبد
عجب سعادتي، «گويد؛ جناب سرهنگ با حيرت فراوان مي

تنها به او شك سپس نه» !كنين؟كار ميشما اينجا  چي! آقاحاج
              ً                                      كند، بلكه شخصا  او را تا دم در مسجد با احترام مشايعت نمي

28  

جناب سرهنگ در لوحي ساده
  برخورد با روحاني
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  .كندمي

ك
مول
مار

  

رضا (بيان جوان پسند روحاني 
                 بدون لحاظ تقي دات ) مارمولك

  ديني  
  

گفتن پيرامونروي منبر، درحال سخن)روحاني(رضا مارمولك
ها در آدم«گويد؛ احكام ارتباط زن و مرد در فضا است و مي

مرد فضانورد فضا چون روي زمين بند نيستند، اگر بدن زن و 
باال، فردي سن(آقاي فضلي» ...به هم برخورد كند اشكال ندارد

آقا، حاج«گويد؛ كند و مياعتراض مي) مذهبي و سنتي
فرماييد، در فضا كه جاذبه نداره، اين مسأله كه مي! ببخشيدها

اما در زمين كه جاذبه وجود داره، ارتباط بين . مصداق داره
گويد؛ ، مي)روحاني(ضا مارمولك ـ ر» دختر و پسر مشكل داره

. ببخشيدها! خير، آقاي فضلي؛ شما مثل اينكه دوزاريتون كجه«
وحول خود را مثل اينكه شما در جواني تمام و كمال حال

تر ها رسيده، شديد كاسه داغكرديد، حاال كه نوبت به اين جوان
ـ در اينجا » !ها دل نداريم؟آقاجان مگه ما جوان. از آش
كه به شدت از سخنان ) پسر جوان آقاي فضلي(يغالمعل

  » !صلوات«گويد؛ روحاني به وجد آمده، بلند مي

29  

برخورد سليقه اي و قشري 
با ) رضا مارمولك(روحاني 

  احكام ديني
  

ك
مول
مار

  

تحقير و توهين به روحاني 
  »دل انگيز«توسط 

  

بيند كهآيد و مياز مسجد بيرون مي)روحاني(رضا مارمولك
، در حال اخاذي )هاي روستاكلفتگردن(انگيز دار و دستة دل

رئيس (انگيز در همين حال، دل. از يك پيرمرد بقال هستند
ـ كه متوجه حضور روحاني شده است ـ سمت ) هاكلفتگردن

» آقا؟چطوري حاج«گويد؛ او آمده و با لحني گستاخانه به او مي
گويد؛ كند و ميميبه بقالي اشاره ) روحاني(ـ رضامارمولك 

تر انگيز با لحني گستاخانهـ دل» مخلص شما هستم، خبريه؟«
) روحاني(ـ رضامارمولك » مگه شما كالنتري؟«دهد؛ پاسخ مي

- انگيز ميـ دل» طور كلي عرض كردمنخير همين«گويد؛ مي

  . » !پس بفرما آدم خوب سرش تو الك خودش ميشه«گويد؛ 
  

30  

ك
مول
مار

  

از منظر آن دو             تقد س روحاني 
  جوان و اهالي روستا

- غالمعلي و مجتبي با تعقيب رضا مارمولك در شهر، گمان مي

هاي محروم و ها با لباس شخصي به خانوادهكنند كه او شب
كند؛ در ها را حل ميزند و مشكالت آنمستحق شهر سرمي

كنند و همگي در منزل نتيجه اهالي مسجد و روستا را خبر مي
گردند و با شور و اشتياق جمع مي) روحاني(رضامارمولك 

محور بودن روحانيت در   31
خدمت رساني به محرومين 
  روستا از نظر اهالي مسجد
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اعتماد به روحاني به عنوان 
  امين وجوهات شرعيه

خواهند با او به كمككنند كه ميفراوان اعالم آمادگي مي
يكي از آن مردم هم وجوهات شرعيه . مستحقين شهر بپردازند

  .دهد تا در راه كمك به مستحقين استفاده كندخود را به او مي

ك
مول
مار

  

               تقد س روحاني در 
و اعتراف به » غالمعلي«منظر

گناهان خود در حضور 
  روحاني

  

يكي از جوانان اهل مسجد كه داراي خانواده تعصبي(غالمعلي 
دوست كردن با اي از باغ در حال صحبتدر گوشه) سنتي است

ها رسد و آنسر مي) روحاني(دخترش است، كه رضا مارمولك 
غالمعلي كه از اين موضوع ناراحت شده است، نزد . بيندرا مي
خواستم بگم ما قصدمون آقا ميحاج«گويد؛ رود و مياو مي

- البته ننه باباهامون نميدونن، حق هم دارن، تعصبي! ازدواجه ها

آقا، خورم حاجدرد روحانيت نميمن به«گويد؛ بعد مي» ...اند
خونم حواسم صد وقتي نماز مي... چون من دلم پاك نيست 

خونم انگار دارم كوه جا هست جز نماز، وقتي هم كه قرآن مي
بر سرم ـ وقتي كار حروم مياد وسط  كنم، عوضش ـ خاكمي

زنم، آخه طلبه هام رو هم با تيغ ميمن ريش... شم وسوسه مي
  »...رو با تيغ نميزنه  هايشكه ريش

اعتماد به روحانيت به مثابه ي   32
  محرم اسرار

س
و م

ال 
ط

  

احترام ويژه مدير مدرسه 
  نسبت به روحانيت

- اش به تهران ميو خانواده)روحاني(كه سيد رضاپس از اين

قصد ثبت نام دخترش در ) همسر سيدرضا(آيند، زهرا سادات 
مدير آن ). شروع سال تحصيليسه ماه بعد از (مدرسه را دارد 

شود كند، اما وقتي متوجه ميمدرسه ابتدا از ثبت نام امتناع مي
گويد و  دخترش را كه همسر وي طلبه روحاني است، نه نمي

  . كندثبت نام مي

33  

س
و م

ال 
ط

  

كم رنگ شدن نقش و جايگاه 
  روحانيت در جامعه

  

آن، كه يك وانت دارد و با)دوست صميمي سيدرضا(حميد 
كند، با سيد رضا در ماشين نشسته و قصد رفتن به كار مي

در راه، حميد خطاب به سيدرضا . درس اخالق را دارند
 َ                       ا م، اگه اون عمامه رو از           شرمندة جد ت«گويد؛ مي) روحاني(

  »                             ِ            س ر ت برداري، شايد يه مشتري به پ ست ما بخوره

34  
همرنگي حميد به مثابه ي يك 

منظر ديگران روحاني با نگاه و 
  به طبقه ي روحانيت

س
و م

ال 
ط

  

از اينكه » عاطفه«خجالت 
ديگران بفهمند كه پدرش 

  . روحاني است

را تا)عاطفه(خواهد دخترشمي)با لباس روحاني(سيدرضا 
دم در مدرسه برساند؛ اما حدود صد متر مانده به مدرسه، 

 ام و خودمگويد كه من ديگر بزرگ شدهعاطفه به پدرش مي
توانم به مدرسه بروم؛ سپس به سرعت از پدرش جدا شده مي

35  
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اياين در حالي است كه در صحنه.شودو وارد مدرسه مي
ديگر وقتي سيدرضا، بدون لباس روحاني قصد رساندن 

شود و تا جلوي دخترش به مدرسه را دارد، وي از او جدا نمي
  .  آيددر مدرسه با پدرش مي

 
س

و م
ال 

ط
  

طلبانه و ابزاري به  نگاه منفعت
  لباس روحانيت

گويد؛مي)با لباس روحاني(پرستار بيمارستان رو به سيدرضا
-ياد؛ چرا هميشه نميحاج آقا، اين لباس خيلي بهتون مي«

  » .خورهها به درد ميپوشيد؟ بعضي وقت
36  

  
  استخراج مقوله هاي فرعي و اصلي از صحنه هاي فيلم هاي مورد بررسي. 2- 5

  مستخرج از فيلم هاي مورد بررسي)فرعي-اصلي(هايمقوله-2شمارهجدول

  
هايمقوله

  اصلي
  )شواهد(مفاهيم مرتبط   هاي فرعيمقوله

1  
نگرش 
  مثبت

                          7 ،15 ،18،23 ،28 ،31 ،32نگرش مثبت آميخته با تقد س
  33، 21، 15،18، 14، 5 نگرش مثبت همراه با احترام

  32، 31، 22،24، 17، 16 اعتمادنگرش مثبت همراه با
  29، 26،28، 25                          ّ   نگرش مثبت كوركورانه و مقل دانه

  36، 20، 11،19، 10  طلبانه و ابزارينگرش مثبت منفعت

  نگرش منفي  2

  6، 1،3  نگرش منفي به استفاده ابزاري از جايگاه روحانيت
  27، 4،12 نگرش منفي آميخته با ترس

  30، 9،14 با تحقير و تمسخرنگرش منفي همراه
  35، 34، 13، 6،9، 4، 3، 2 )هاپيشداوري(تصورات قالبي منفي

  تغيير نگرش  3
  6،8 اقناع

  32، 3،11 ناهماهنگي شناختي

  
            نتيجه گيري  . 6

هـاي مـرتبط بـا    هاي استخراج شـده از صـحنه  بر اين اساس با توجه به مفاهيم و مقوله
- شناسي و چگـونگي بازنمـايي  گيري نهايي در باب سنخبه نتيجهتوان موضوع پژوهش، مي

گونه كه مشاهده همان. هاي سينمايي نگرش مردم به روحانيت در اين سه فيلم دست يافت
گيري ارزشي، پنج نوع نگرش مثبت و نيز چهار نوع نگرش منفي قابـل  شد، به لحاظ جهت
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         ً      هـا، عمـدتا     وحانيـت در ايـن فـيلم   هاي مثبت بـه ر ابراز نگرش. بندي استتفكيك و دسته
- سنتي  و ابراز نگـرش                           ّ                   ها و كاراكترهاي جوان و مسن  مذهبي، سنتي و نيمهتوسط شخصيت

ها و                        ً           طلبانه به روحانيت غالبا  توسط شخصيتهاي منفي و نيز نگرش مثبت ابزاري و منفعت
ه بازنمايانـده                       ّ              ّ                                  كاراكترهاي جوان و مسن  غيرمذهبي، مرف ه، مدرن، امروزي، و بزهكـار جامعـ  

تـوان بـه   هاي مثبت و منفي بـه روحانيـت را مـي   بندي از نگرش اين نوع طبقه. شده است
چنانكه به عنوان نمونـه، نگـرش   . هاي عميق و سطحي تعريف كردصورت طيفي از نگرش

هاي عميق و نگـرش مثبـت ابـزاري و                                                 مثبت آميخته با تقد س و يا اعتماد، در رديف نگرش
عمـق و  هـاي كـم                              ّ                       يا نگرش مثبت كوركورانه و مقل دانـه در رديـف نگـرش   منفعت طلبانه و 
 . گيرندسطحي قرار مي

هاي شناختي، عاطفي و رفتاري نگرش، به لحـاظ موضـوعي و   ديگر آنكه اگرچه مؤلفه
از هم جدا نبوده و به صـورت يكپارچـه و در هـم    ) و نه به لحاظ مفهومي(تحقق خارجي 
هـا را در نگـرش فـرد    توان تأثير هركدام از اين مؤلفـه دي ميكنند؛ اما تاحدوتنيده عمل مي
هاي شناختي و عاطفي نگرش مثبت كاراكترهاي مذهبي به عنوان نمونه، مؤلفه. جستجو كرد

نسبت به روحانيت در اين سه فيلم، از شدت، نيرومندي و پيچيـدگي بيشـتري نسـبت بـه     
                        ً            ت، در اين سـه فـيلم، عمـدتا  بـه     همچنين نگرش منفي به روحاني.  ديگران برخوردار است

هـاي  مضـامين پيشـداوري  . شكل پيشداوري و تصورات قالبي منفي بازنمـايي شـده اسـت   
بازنمايي شده عبارتند از؛ به قدرت و ثروت رسـيدن روحـانيون پـس از انقـالب اسـالمي،      
ي استفاده ابزاري روحانيون از لباس روحانيت، فاصله گرفتن روحانيت از متن جامعه، و سنت

 . بودن  همه روحانيون
به صورت تغيير نگرش منفي فرد نسـبت بـه   ) متقاعدسازي(از طرف ديگر عنصر اقناع  

آلـي از  روحانيت و تبديل شدن آن به نگرشي مثبت در اثر همنشيني و مجاورت با تيپ ايده
اينجا، به عبارت ديگر، در . يك روحاني خوشرو، متواضع، و با پشتكار بازنمايانده شده است

ايـن مسـأله بـا    . ، داراي نقشي محوري در فرايند اقناع مي باشـد )آلروحاني ايده(منبع پيام 
رسان، محتواي پيام و گيرنـدگان آن  هاي شخصيت پيامرويكرد سنتي به اقناع، كه به ويژگي

همچنين بازنمـايي پديـده ناهمـاهنگي شـناختي در رابطـه بـا       . پرداخت، سازگاري داردمي
                                            در اولين صحنه ي مرتبط، تعارض ميان تلب س بـه  . به سه شكل انجام شده استروحانيت، 

لباس روحانيت با برخورداري از منزلت و پايگاه مطلوب اجتماعي دليل به وجود آمدن اين 
باشد؛ كه در نتيجه، فرد براي رهايي از ناهماهنگي شناختي، تصميم به ترك لبـاس  پديده مي

شكني يـك روحـاني و تعـارض شـناختي ميـان      صحنه قانوندر دومين . گيردروحانيت مي
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شكني، و جايگاه ويژه روحانيت در جامعه، موجب به وجود آمدن اين نادرست بودن قانون
گردد؛ كه در نتيجه، فرد مي) به عنوان مأمور حفظ قانون(پديده در يك مأمور نيروي انتظامي 

» ديگه تكرار نشـه «ا به گفتن جمله                    ّ                  كردن آن روحاني متخل ف منصرف شده، و تنهاز جريمه
در سومين صحنه، ارتكاب به گناه در عين طلبه بودن، و تعارض شناختي ميان . كنداكتفا مي

شود؛ كه در نتيجه، فـرد بـراي رهـايي از فشـار     اين دو، باعث بروز ناهماهنگي شناختي مي
  . نداردكند كه شايستگي روحاني شدن را رواني ناشي از اين پديده، اعالم مي
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