
او غافل نمی ماند. در الگو از این مرحله با عنوان 
»متحدان، دشمنان و آزمون ها« نام برده می شود 
و در واقع رویاروبی قهرمــان با تمامی امکانات و 
داشته هایش است با دشمنانی که قصد دارند او 
را از پای دربیاورند. باقی مراحل الگو، مربوط به 
قسمت های آتی اســت که در زمان نگارش این 

مطلب هنوز پخش نشده است. 

الگوی معنایی
بررســی  نحــوه تکوین و تکامــل معنایی 
مجموعه با الگوی طرحواره چشم گاوی دیوید 

بوردول
طبق الگوی طرحواره چشم گاوی، معنای 
هر فیلم از سه حلقه درون هم به صورت دایره وار 
انتقال پیدا می کنــد کــه از کاراکترها، جهان 
داستانی و باز نمایی غیر داستانی تشکیل می شود. 
دایره اول تقابل کنش های اصلی تأثیرگذار بر روند 
دراماتیک فیلم اســت. اولین گره مهم و حیاتی 
سریال »بی نشان« که در واقع خط اصلی داستانی 
بر آن استوار است، بر پایه حادثه و تصادف شکل 
می گیرد و اصلی ترین قانون شــکل  گیری درام 
ارســطویی که خلق روابط علی و معلولی است 
را نادیده می گیرد. مســعود و ریحانه در محیط 
دانشگاهی با هم آشنا شــده و رابطه عاشقانه ای 
بین آن ها شــکل می گیرد. از قضا، پدر ریحانه، 
وارد جریان افشای فساد مالی پرونده فرآسمان 
می شود که کاظمی، پدر مسعود از بانیان اصلی 
این کالهبرداری ملی است. به این ترتیب، گره 
اصلی فیلم از سطح یک ارتباط بیرونی و اجتماعی 
به عمیق ترین ارتباطات عاطفــی و خانوادگی 
کشانده می شود تا سطح کشــمکش و تبعات 
کنش قهرمان را فجیع تر نشــان دهد اما در این 
راه از مهم ترین نکته کلیدی فیلم نامه نویســی 
که رعایت روابط علی و معلولــی در گره اصلی 
است، باز می ماند و داستان بر پایه اتفاق با شروع 
متزلزلی آغاز می شود. مگر آن که در ادامه سریال، 
اطالعاتی داده شود که علت تالقی این دو خانواده 

را به شکلی منطقی تر قوام ببخشد.
از ســوی دیگر، کنش هایی که برای فریده 
به عنــوان زن قربانی طراحی شــده، مطابق با 
شخصیت او نیست. او مادری مهربان از خانواده ای 
آبرومند است و تن دادن او به خواسته های عجیب 
فرآسمان و ادعای همسری اش با ادهم، قابل باور 
نیست. نقش های دیگر نیز بدون هیچ پرداخت 
جزئی در خصوصیات، به صورت یک قالب کلی 
معرفی، و عمدتــاً در حد تیپ باقــی مانده و به 
شخصیت نمی رســند. این در صورتی است که 
شخصیت متین پرداخته شــده و به کاراکتری 
کنش مند تبدیل می شود؛ شخصیت قابل باوری 
که می توان با او همراه شد. گویا نگارندگان این 
ســریال به پرداخت باقی شــخصیت ها لزومی 
نمی بینند و از این نکته غافل می شوند که معنی 
اثر از تقابل پویای قهرمان با سایر نقش ها حاصل 

می شود.
حرکت شــهاب ادهم به عنــوان قهرمان 
در داســتان، مانند کسی اســت که در کنار او 
خمپاره های زیادی زده می شود اما هیچ کدام در 

روند حرکت او هیچ اختالل و یا خدشه معنا داری 
ایجاد نمی کند. از آغاز، تأثیرات مشکالت مالی 
ناشی از بیکار شــدنش، دیده نمی شود. عنوان 
می شــود که از جیب می خورند اما در شــواهد 
رفتاری او اثری از بی پولی و نگرانی دیده نمی شود. 
مشکل نداشتن پول برای خرید جهیزیه دخترش 
به سادگی توســط پدرش حل می شود و باز هم 
انگار نیازی نیســت که قهرمان هیچ گونه مانع 
سختی در پیش رو داشــته باشد. بی آبرویی نیز 
هیچ اختاللی در نظام زندگی زناشــویی و روند 
آن ایجاد نمی کند. عماًل ضــد قهرمان با وجود 
تالش های فراوان، هیچ خدشه ای نمی تواند در 
روند حرکتی قهرمان ایجاد کند. نبود یک دشمن 
قوی و تأثیرگذار به مــرور قهرمانی ضعیف را در 
ذهن می سازد. این گونه است که زیر متن روانی 
مجموعه، قهرمان را به مرحله انتخاب ســخت 

نمی رساند.
از ســوی دیگر، دلیل ورود ضد قهرمان به 
ماجرا با قالبی قوی تر شکل می گیرد. خسارتی 
حدود هزار میلیارد تومان برای اقدامات او  کاماًل 
منطقی اســت؛ ضد قهرمانی که آگاهانه پس از 
اولین افشای خطرآفرین، اســتراتژی خود را به 
تناسب ضربه وارده، در میانه بازی تغییر می دهد 
و مجبور می شود اخبار شــراکت سرمایه گذار 
خارجی را نشــر دهد تا بتواند دوباره جایگاه از 
دست رفته اش را میان سهامداران برگرداند. وقتی 
در روایت، ضد قهرمانی ساخته می شود که باور 
پذیر تر و قابل قبول تــر از قهرمان عمل می کند، 
به طور ناخودآگاه در ضمیر مخاطب میزان تأثیر 
او بیشتر از قهرمان درک می شود. باور نه به این 
معنی که او را قبول کنیم. مخاطب نیروی حاصل 
از او را جدی تر می گیرد و احتماالً پس از دیدن این 
مجموعه تصمیم می گیرد که دیگر به هیچ شرکت 
معتبری برای خرید سهام اعتماد نکند و نه آن که 
مانند ادهم به دنبال اجرای عدالت از جان و مال 

خود بگذرد.
دایره دوم معنایی، شــامل جهان داستانی 
اســت که روایت درآن بازگو می شــود. انتخاب 
مضمونی که کاماًل منطبق بر شــرایط و اوضاع 
کنونی است، هوشمندانه و در خور تحسین است. 
چرا که مخاطب از همان آغاز به واســطه تجربه 
زیسته خود در جامعه، با داستان همراه می شود: 
مخاطبی که هر چند ماه یک بار در معرض اخبار 
افشای یک پرونده اختالسی چند هزار میلیاردی 
است. همراه شدن با این داستان می تواند برای او 

تجربه آشنایی باشد.
طراحی صحنه و لباس این مجموعه، تنها با 
حفظ کلیشه های از پیش تعیین شده، فارغ از در 
نظر گرفتن پیشامدهایی که برای شخصیت ها 
در شرایط مختلف پیش می آید، عمل می کند. 
به طور مثــال، ظاهر یکی از نقش پــردازان این 
سریال که فردی معتاد اســت، قبل از رفتن به 
کمپ و در خروج از کمپ هیچ تغییر نمایشــی 
نمی کند. طراح صحنه نیز با این اطالعات کهنه 
که خانه دوبلکس وسط پله دار برای خانواده مرفه 
عمدتاً خالفکار و خانه بزرگ قدیمی حیاط دار با 
حوض و گلدان برای خانواده متدین و فرهنگی  

است، کار خود را انجام می دهد. در این مجموعه 
صحنه های دکوپاژ شده همسو با معنای کلی اثر 
انگشت شمارند، در حالی که معناسازترین عنصر 

در فیلم دکوپاژ می باشد.
دایره ســوم نیز شــامل باز نمایی های غیر 
داستانی یعنی موسیقی، فیلمبرداری و تدوین 
است که با حفظ ریتم هر صحنه با توجه به کنش، 
آرایش مناسب و درخوری از نواخت و رنگ و نور 

را ارائه می دهند.

معنا سازی 
اما باید دید که ایــن مجموعه به عنوان یک 
رســانه بیانگر از این مسیر دشــوار به سالمتی 
عبور کرده اســت و یا در همان نــکات ابتدایی 
فیلمنامه نویسی تا تولید نهایی اثرث از حرکت 
درســت خویش باز می ماند؟ و اگر باز مانده چه 

معنایی از اثر به مخاطب منتقل می شود؟
از دیدگاه شخصی من، نتیجه ای که مخاطب 
می تواند از این سریال داشته باشد، ترس است. 
چرا که جامعه ای را به تصویر مي کشــد که پر از 
حیله، نیرنگ و فریب اســت. باقی چیزها یعنی 
همراهی همســر و خانواده و ... چنان مصنوعی 
و غیر واقعی پرداخته شده که به مرحله تأثیر و 

تأثر نمی رسند. 
شــهاب ادهم به عنوان یک جانباز جنگی 
معرفی می شود و در طول داستان از او اسطوره ای 
بی عیب و نقص ساخته می شــود و همین امر 
تا خانواده او هم ادامه پیــدا می کند و این یعنی 
کمترین خروجی میزان همذات پنداری مخاطب 
با قهرمان داســتان. در این جا تکلیف مخاطب 
کامالً روشن است. ما با داستانی سر و کار داریم که 
در آن فقط تماشاگر و نظاره گر هستیم و متأسفانه 
محکوم به دنبال کردن ماجرایی هســتیم که از 
آغاز، پایان آن قابل حدس است و آن هم رسیدن 
قهرمان به هدفش هست. از آن سوی ماجرا، رازی 
هم در میان نیست به این معنی که این خبرنگار 
پیشکسوت همه چیز را می داند و تنها قرار است 
برای اثبات مسئله ای که حتی خودش هم آن را 
کشف نکرده است، مدارکی را جمع آوری کند. 
شــخصیت غیر قابل باور او به خانــواده اش نیز 
سرایت می کند و تنها شخصیتی که می تواند از 
زیر بار سایه ســنگین این خانواده ناآشنا بیرون 

بیاید، متین است.  
قالبی که موفق به شکار این نهنگ نمی شود

سریال »بی نشان«، فارغ از خط داستانی، با 
مجموعه نســبت هایي که در دایره های معنایی 
خود می سازد،  معنایی را در ذهن مخاطب بر جا 

می گذارد که در جهت داستان نیست.
یک فیلم در ســه الیه در هم تنیده در ذهن 
مخاطب معنا می ســازد، نــه در نیت و ذهنیت 
عوامل تولیدی آن. ممکن است کارگردان قصد 
داشته باشد این پیام را به ذهن مخاطب متبادر 
کند که در راه عدالت باید از جان و مال و خانواده 
گذشت، اما چینش های سه الیه ای او، باور دیگري 
را در مخاطب زنده می کند و این همان تله ای ست 
که عمدتاً فیلمسازان را گرفتار می کند و محتوای 

رسانه ای آن ها را بی اثر مي سازد.

کنش هایی که 
برای فریده به عنوان 
زن قربانی طراحی 
شده، مطابق با 
شخصیت او نیست. 
او مادری مهربان از 
خانواده ای آبرومند 
است و تن دادن او به 
خواسته های عجیب 
فرآسمان و ادعای 
همسری اش با ادهم، 
قابل باور نیست. 
نقش های دیگر نیز 
بدون هیچ پرداخت 
جزئی در خصوصیات، 
به صورت یک قالب 
کلی معرفی، و عمدتاً 
در حد تیپ باقی 
مانده و به شخصیت 
نمی رسند. این در 
صورتی است که 
شخصیت متین 
پرداخته شده و به 
کاراکتری کنش مند 
تبدیل می شود؛ 
شخصیت قابل باوری 
که می توان با او 
همراه شد
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