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  چكيده
هاي كليـدي ايـن    لفهؤو م كنيم ميسينماي دفاع مقدس را واكاوي  شدن ساختهبرر نوشتا ينادر 

خاص وجود ساختاري   توان به آيا مي«پرسش اصلي پژوهش اين است كه  .جوييم مي سينما را
پژوهش بر  ةفرضي». عنوان دفاع مقدس قائل بود؟با شده  هاي توليد اصلي فيلم ةمشخصعنوان  به

بـه دفـاع مقـدس واجـد      منسـوب هـاي   اين مبناست كه در سينماي جنگ تحميلي ايران فـيلم 
هاي ساختارپذير است. هدف اين پژوهش تمركز بر توليدات سينماي داستاني مـرتبط بـا    مؤلفه

هايي است كه بتواند  هاي مختلف تاريخي و كاوش ويژگي ايران و عراق در دورهمضمون جنگ 
هـا وحـدت ببخشـد. روش     ها) به اين فيلم بر شباهت مبتني عنوان ساختاري خاص (نه صرفاً به

اي و ميداني اسـت و در خـوانش    خانه كتاب ةتحليلي و تاريخي و به دو شيو  ـ  تحقيق توصيفي
اس از بها، اقت پس از بررسي فيلم .شود كار گرفته مي عنوان روشي كيفي، به به ،تحليل متني ها فيلم

گـران درمـورد    و آراي پـژوهش  ،وسـترن سينماي  ةرايت در مطالع  رويكرد ساختارگرايانة ويل
هاي سينماي دفاع مقدس  ساختارگرا درمورد مؤلفه اي هتدوين نظري  سينماي جنگ ايران، مقاله به

ـ در ايـن  همانند اصول بنيادين ساختارگرايي،  شود. منتهي مي سـاختار سـينماي مزبـور را     همقال
 و )1360 ة(ده مهاجرو اين امر را درمورد دو فيلم  يمكن يو سپس معناشناسي م يمده توضيح مي
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  مقدمه. 1
رو بـه   دهي بـه حافظـة جمعـي دارنـد، ازايـن      هاي جنگي نقش انكارناپذيري در شكل فيلم

سـال جنـگ تحميلـي پيـدايش       مدهاي هشـت آ يكي از پي شوند. بازنويسي تاريخ منجر مي
هاي فرهنگي است  بر زمينه مضمونِ جنگ ايران و عراق است كه سينمايي مبتنيهايي با  فيلم

 تـا  1360از سال گذارد.  نمايش مي و چند دوره تحول بياني و مضموني را در تاريخ خود به
طـور اخـص    هايي با محتواي جنـگ تحميلـي و بـه    فيلم ،با كميت و كيفيت متفاوت ،امروز
هـاي حكـومتي برخـوردار     شـود كـه از حمايـت    ليد ميهايي موسوم به دفاع مقدس تو فيلم
 يهاي جنگي ايراني اثر ها در فيلم كدام ويژگي«پژوهش اين است كه  اصليپرسش . اند شده

وجود ساختاري خـاص    توان به آيا مي«كه  و نيز اين». كند؟ ميتبديل را به فيلمِ دفاع مقدس 
هـدف   ».قائـل بـود؟   "مقـدس  دفـاع "عنوان  باهاي توليدشده  اصلي فيلم ةعنوان مشخص به

سينماي دفاع مقـدس مفـاهيمِ    ةساختارگرايانپژوهش اين است كه درنهايت ازطريقِ تحليل 
هـاي هنـرِ    شكلي علمي تئوريزه شـوند تـا بخشـي از ويژگـي     (ساختاري و مضموني) آن به

 .شودآشكار فيلم در آن  ةسينماي پس از انقالب اسالمي ايران و كاربرد مباحث نظري

هـا   رمورد ضرورت چنين پژوهشي بايد ذكر كرد كه در سينماي جنگ ايران توليد فـيلم د
هـا   كه در عمـل در برخـي فـيلم    صورت گرفتههايي  ها و ايدئولوژي براساس سياست اًعمدت

كه جنگ تحميلي بخشـي   درحالي ؛ها و تكرارهاي غيرخالقانه شده است موجب بروز كليشه
طـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم درگيـر آن      افراد بسـياري بـه   از هويت هر ايراني معاصر است و

ازطريـقِ سـودبردن از    ،توان، فـارغ از مخالفـت يـا موافقـت بـا ايـن سـينما        اند. پس مي بوده
شان با موضوع جنـگ) بـراي اصـالح     پنداري ذات هاي مخاطبان (درك مشترك و هم ظرفيت
در ايـن  ام برداشـت.  هاي اين سينما درجهت حل بخشي از بحـران سـينماي ملـي گـ     ضعف

سـاختارگرا صـورت    يتوان درمورد سينماي دفاع مقدس در ايران نقد كه مي يمپژوهش برآن
 .كـرد هـاي متفـاوت بررسـي     ها را درون گفتمـان دوره  نوآوري اين فيلمـ  كليشه ةداد و چرخ

 دهد. رو از ساختار و نهاد سينماي دفاع مقدس تحليلي دروني ارائه مي  پژوهش پيش ،درواقع

وجـود دو    سينماي داستاني ايـران بـه   ةتصوير جنگ مزبور در آين ةنگارندگان در مطالع
هاي  فيلم ،اهداف پژوهشتحقق منظور  به ،ل شدند. درادامهئگر قا كالسيك و بازنگرش ةدور

پـژوهش   ةهايي كه در ساخت نظري اطالعات خام مطالعه و بررسي شد. فيلم ةمثاب بسياري به
د: استقبال عمومي و فروش، ناند حداقل يكي از اين معيارها را دار كار رفته بهانتخاب شده و 

و حاشـيه   ،هاي داخلي و خارجي، ماندگاري در ادبيات سينمايي جنگ موفقيت در جشنواره
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و در تحليـل   ساختارگرايانه پديـد آمـد   اي هاستقرايي نظري ةشيو در اكران. به اين ترتيب و به
  دو فيلم ذكر شد.نهايي اين موارد براي 

  
  شناسي پژوهش روش. 2

در اي و ميداني اسـت.   خانه كتابشيوة تحليلي و تاريخي و به دو   ـ  روش تحقيق توصيفي
هاي سينماي دفـاع مقـدس اقـدام     لفهؤساختارگرا درمورد م اي هپژوهش به تدوين نظرياين 
شود  داده ميتشخيص  يساختار ،هاي ظاهري يك دسته فيلم در پس تفاوت ،يعني .يمكن مي

توضـيح دهـد و    كوشد ساختار را شود. ساختارگرايي مي هاي آن ساختار بررسي مي و مؤلفه
برخالف برخي نقـدهاي سـاختارگرا، تـاريخ     ،البته در اين پژوهش سپس معناشناسي كند.
 ويـل رايـت   چنين هدفي رويكـرد پژوهشـي  تحقق منظور  به .شود امر غايبي مفروض نمي

)Will Wright( وسترن الگوي اين مقالـه اسـت كـه درادامـه شـرح داده       سينماي درباب
  خواهد شد.

عنوان روشي كيفي،  به بنابراين،شوند.  بررسي مي  متن ةمثاب ها به رو، فيلم  در پژوهش پيشِ
شناسي تحليل متني اين نتيجه را درپي دارد كه مـتن   شود. روش كار گرفته مي تحليل متني به

چه موردتوجه است خود متن نيست بلكه  آن .تحليل متني است و نه پايان آناي براي  وسيله
  .)Curtin 1995: 12(ند ك  چيزي است كه متن به آن داللت مي

  
  پژوهش نةپيشي. 3

هـا و   پـژوهش  بنـابراين،  اعتقاد به ژانربودن اين سينما به پذيرش نوعي ساختار اشـاره دارد. 
ايـن   ةتواننـد پيشـين   اند مـي  ان ژانر دفاع مقدس ياد كردهعنو كه از اين سينما به هايي گزارش

كـدام از ايـن نقـدها     رسـيم كـه هـيچ    اي به اين نتيجه مي د. اما با چنين مطالعهنپژوهش باش
به اين امر كه  اند و اصوالً نكردهفيلم بررسي  ةسينماي جنگ را ازمنظر تعاريف ژانر در نظري

انـد   ) توجه نداشته125: 1381(هيوارد » است بندي ژنريك ژانر چيزي بيش از يك فهرست«
 ؛11: 1379فراستي  ؛101: 1371صدر  ؛210: 1373ثميني  ؛54: 1373خو  به خوش (بنگريد

اغلـب   ،هرصـورت  ). بـه 114: 1393پوده و زنوزي  ؛274: 1381صدر  ؛54: 1380مستغاثي 
ردي ويدئوكلوپي اند و رويك نكردهعلمي بحث  ياين امر با روش دربارة مذكورهاي  گزارش

، با ايران سينماي تاريخ چهارمحميد نفيسي در جلد  اند. يا ژورناليستي به اين موضوع داشته
سـبب تشـابهات موضـوعي و     برخي منتقدان بـه  از زبانشدن اين سينما  اشاره به ژانر ناميده
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از  بايـد بـودن   براي ژانـر فيلم  هيك مجموعكند و بر آن است كه  روايي، در اين امر شك مي
هاي روايي فراتر روند و تشكيل ساختار بافتـاري دهنـد    اشتراك در موضوع و ويژگي اًصرف

(Naficy 2012: 25) . ،سبب نظر بلكه به سبب اختالف در تنها اظهارنظر متفاوت (نه بهبنابراين  
  است.  دهكرروش علمي تدقيق ن دليل) نظر حميد نفيسي است كه او نيز در اين امر به ذكر

 

 . مباني نظري4

  ژانر فيلم ةمطالعات ساختارگرايانرويكرد رايت در  1.4
عبارتي ساختارها كه معنا را در هر  و اشكال يا به ،ها، روابط ساختارگرايي يعني توجه به نظام

ازمنظـر   ،طـور كلـي   به ).Hartley 2004: 217سازد ( بشر ممكن مي ةفعاليت فرهنگي يا ساخت
مشـغول تجليـل جايگـاه     گذارانـه را كـه دل   فيلم، رويكرد ساختارگرا دورشدن از نقد ارزش

يكـي از   ).Stam 2000: 106سازان خاصي است ايجـاب كـرد (   ها يا فيلم  هنري رسانه يا فيلم
در كتاب ويل رايت فيلم مربوط به ويل رايت است.  ةهاي مناسب ساختارگرا در نظري تحليل
به توضيح محبوبيت فـيلم   )1975(وسترن  ةدربار يساختار يا مطالعه ؛جامعه و ها لول شش

باوجود ساختارگرابودن، تاريخ  ،هاي اين مطالعه اين است كه پردازد. يكي از قوت وسترن مي
چـه در مطالعـات    ،هاي اخيـر  ). پيشرفتAltman 1984: 12غايب نيست ( اًدر آن امري مطلق

شناسيِ ساختارگرا، اهميت  شناسي و اسطوره متنوعي مانند مردمهاي  اجتماعي و چه در رشته
هر محصول سينمايي تجـاري نشـان    دو وجه قراردادهاي فرهنگي و فرمال را در حياتي هر

 ).Schatz 1995: 94دادن همين امر است ( اهميت كار رايت نيز در نشان ؛دهند  مي

 اسـتراوس   ــ   لـوي  ةيندي چهاربخشـي براسـاس تئـوري سـاختار اسـطور     ارايت فر
)Claude Lévi-Straussدانتو  آراي توجهي آن را با استفاده از طور قابل دهد و به نهاد مي ) پيش
)Danto) ــراپ ــرك ،)Propp)، پ ــيBurke( و ب ــر م ــد ( ) تغيي ). Harvey 1990: 185-194ده

  :استبه اين شرح ايم  مان از آن سود برده  اي از روش او كه ما در تدوين نظريه خالصه
  ؛كنند هاي دوگاني كه در يك اسطوره عمل مي كردن تقابل تعيين  ـ
تمدن/ توحش، خير/ شر،  مثالًها،  براي شخصيت نآوردن كدگذاري نمادي فراهم  ـ

  ؛ايستا/ ناپايدار
  ؛اي از كاركردها روايت به مجموعه تقطيعكردن كاركردهاي روايت، يعني  تعيين  ـ
  ؛هاي روايي كردن سكانس تعيين  ـ
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كـردن   بـراي كامـل   ،اقتصادي. درواقـع  ـ   اجتماعي ةگذاري اسطوره در زمين جاي ـ
ها و ساختار روايي  داند كه تقابل وسترن كالسيك، رايت ضروري ميفيلم تحليل 

 )..ibid( گيرداقتصادي قرار ـ  اجتماعي ةرا در زمين

نظرگـاه  زانامـد.   دار مـي  اي معني چنين رويكردي، رايت ديدن وسترن را تجربه ةنتيج در
  ).Wright 1997: 196( شودتواند تفسير  مي اً؛ صرفشودتواند مشاهده  رايت معنا نمي

  
  سينماي دفاع مقدس 2.4

آغـاز شـد،    1359 شـهريور  31جنگ ميان ايران و عراق با يورش نيروي هـوايي عـراق در   
پـس از   بـس ازسـوي دو طـرف و    قبول آتـش  با 1367 و در مرداد ،سال طول كشيد  هشت

ميليارد دالر خسارت به دو كشور پايان  1190 گذاشتن يك ميليون نفر تلفات انساني و جا به
). Gieling 2006ترين جنگ متعارف كالسيك در قرن بيستم بـود (  اين جنگ طوالني .گرفت
هـا بـر    فرهنـگ  آورد و اين خـرده  هاي خاص خود را پديد مي فرهنگ جاكه جنگ خرده ازآن

)، درمورد سينماي ايران 139: 1393پرور  گذارند (قانون عه اثر ميحيات جامهاي  جنبهتمامي 
مسـائل   درموردخواه  ؛تصويركشيدن وجوه مختلف جنگ است نيز شاهديم كه اين سينما به

بـا رويكردهـاي متفـاوتي    سـازان   فيلمجنگ.  ةخواه پيرامون پديد و ها جنگ و خطوط جبهه
عنوان عنصري اساسي در سـاختار روايـي فـيلم     سراغ اين مضمون رفتند يا اين مضمون را به

سينماي جنگ در ايران شـامل تعـدد بيـان و محتواسـت. چنـين امـري در        بنابراين، آوردند.
 قدر با هم متفاوت هستند كـه  سينماي جنگ جهان نيز رايج است و زيرژانرهاي اين سينما آن

 .)see La Rocca 2014: 489-502مفهوم جنگ است ( اًگويي در بسياري موارد امر مشترك صرف
 ه ازيـك دسـت   فقطجا،  هاي نابه فيلم و تعميم ةجستن از مناقشات رايج در نظري براي دوري

طوركه افرادي مانند بيزينگر تنها  همان ،گيريم. يعني نظر مي ها را براي بررسي ژنريك در فيلم
از  فقـط ما نيز  )،see Basinger 2003: 57-72(اند  هاي رزمي جنگ جهاني دوم پرداخته  به فيلم

كه كـل   با اين ،يك پارادايم مشخص درخالل سينماي جنگ ايران سخن خواهيم گفت. يعني
تمام   توانيم بررسي خود را به دانيم، نمي سينماي جنگ در ايران را به دفاع مقدس محدود نمي

عنواني بسيار كلـي اسـت و الزم    »دفاع مقدس«چنين  هاي جنگي ايراني تعميم دهيم. هم فيلم
 ةاست توضيح دهيم بررسي ما از سينماي جنگ ايران و سپس سينماي دفاع مقدس بـر نقطـ  

هايي با محوريت جهاد آرماني است. ايـن سـينماي جهـاد     شود و آن فيلم خاصي متمركز مي
 حتي مخاطب جديدي را وارد كرد: مخاطب مسـلماني كـه پـيش از    »دفاع مقدس«آرماني يا 
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 ).Naficy 2012: 25( كـرد  تلويزيون و فيلم پرهيز مـي  ةدليل مالحظات اخالقي از رسان اين به
به اين معني اسـت كـه فـيلم     بلكهاي هستند  ها حاشيه اين به اين معني نيست كه ساير فيلم

هاي جنگي ايرانـي (حتـي    شامل بسياري فيلم ،داليلي كه خواهيم آورد  به ،دفاع مقدسِ ناب
  ود.ش  مواردي كه عناصري از گفتمان دفاع مقدس را در خود دارند) نميبرخي 

 

  سينماي دفاع مقدس ةتبيين ساختارگرايان وتحليل: تجزيه. 5
  ها انتخاب نمونه 1.5

ـ  هاي بسياري بـه  براي اهداف پژوهش، نمونه اطالعـات خـام مطالعـه و بررسـي شـد.       ةمثاب
اي ساختارگرا پرداختيم. به ايـن نتيجـه    نظريه تدوين  ازطريق استدالل استقرايي به ،درنهايت

انـد:   بررسي رسيديم كه دو دسته فيلم در سينماي دفاع مقدس با محوريت جهاد آرماني قابل
گر كه بسط و  هاي بازنگرش كنند و فيلم هاي كالسيك كه عناصر ساختاري را تعيين مي فيلم

 ةحـوز  گـر امـري در   از بازنگرشها واگذار شده است. و منظور  دگرگوني اين عناصر به آن
سـينماي جنـگ ايـران را     انتقـادي هاي  فيلم كه صرفاً همان گفتمان دفاع مقدس است نه اين

كه گزارشي از يك پژوهش است، ايـن مـوارد در تحليـل     ،گر بناميم. در اين مقاله بازنگرش
كالسـيك   ةر) از دو1368كيا  حاتمي( مهاجرشود:  مي گذاشته بحث بهنهايي درمورد دو فيلم 

  گر. بازنگرش ة) از دور1374تبريزي ( است من با ليليو 
  
  ها تعيين تقابل 2.5

هـاي دوگـاني    كه تقابل كند، درحالي هاي اجتماعي تغيير مي روايت بنابر تغيير نهادها و كنش
معناي تغيير در  به ها ضرورتاً براي خودآگاهي جامعه اساسي هستند و هر تغيير اساسي در آن

متضاد و درحال كـنش   هايي . در زير دوگانهاستاي جديد  بنابراين نياز به اسطوره جامعه و
هـايي از   دهـيم. شـيوه   كنيم و معناي نمادينشـان را توضـيح مـي    دفاع مقدس را تعيين مي در

هـاي   ها استفاده شده است كـه در بخـش كاركردهـا و در نمونـه     رمزگذاري براي اين تقابل
  .مطالعاتي توضيح خواهيم داد

  اول: دفاعي/ تهاجمياصلي تقابل ـ 
 ،آيد كـه  چه سبب نمايش چنين تقابلي در سينماي دفاع مقدس است از اين امر برمي آن

 بنابراين، 2غيبت، جهاد دفاعي ميسر است و نه جهاد ابتدايي. در آيين اسالم شيعي در دوران



 221   است من با ليليو  مهاجرمطالعة موردي ؛ تبيين ساختارگرايانة سينماي دفاع مقدس

بـر   تأثير ايـن گفتمـان   چنين سينماي تحت الزم بود در گفتمان توليدشده درطي جنگ و هم
هاي دفاع مقدس همـواره دشـمن اسـت كـه      در فيلم .شودبودن جنگ تحميلي تأكيد  دفاعي

هـا   دست ايرانـي  هها ب شدن عراقي بر كشته  كه مواردي دال شود و زماني متجاوز نشان داده مي
ا هـ  شود و عمل جنگيدن ايراني شود اول به قساوت و تجاوز دشمن اشاره مي داده مي نشان

  انهدام تانك دشمنِ متجاوز. مثالً ،حالت دفاعي دارد
  بودن تقابل اصلي دوم: معنويت/ ماديـ 

طـور   امام خميني اسـت. بـه   ةاين تقابل برآمده از تأثير ديدگاه فلسفي مالصدرا بر انديش
 در »آفـرينش مسـتمر  «هايش در مفهـوم   كه ريشه ،حركت جوهري مالصدرا ةكلي در نظري

اكبريان بنگريد به عالم با جوهر و اعراضش درحال تغييروتبديل است ( حكمت اسالمي است،
ديگر هستند و هرجا لـوازم مـادي بـراي     گزيني با يك يجا ). پس معنا و ماده قابل136: 1386

 ).435: 1393(زهرانـي   شـود  گـزين آن مـي   قـدر كفايـت نباشـد معنـا جـاي      تحققِ عملي به
طوح جامعه كشيده شد، تـأثير آن در بازنمـايي   طوركه اين ديدگاه درطول جنگ به س همان

فضاي معنـوي بـر فضـاي     ةكه تأكيد بر غلب براين انكار است. عالوه جنگ در سينما غيرقابل
برآمده از  ةطور مستقيم به همين فلسف مادي در اين سينما مشهود است، در برخي موارد به

جاي نيروهاي مـادي   معنوي بهفرد با شيء يا توسل به نيروهاي  ةمالصدرا يعني رابطآراي 
  ود كه در بخش كاركردها به اين امر خواهيم پرداخت.ش  اشاره مي

  تقابل اصلي سوم: جهاد اكبر/ اصغرـ 
 بـا  مبـارزه  اكبـر  جهاد در اسالم جهاد بر دو قسم جهاد اكبر و جهاد اصغر است. معني

جهاد اكبر برآمده از روايتـي   ةاست و جهاد اصغر همان جنگ با كفار است. واژ اماره نفس
جهاد با كفار فرمود: از جهـاد اصـغر بـه جهـاد     از از حضرت پيامبر است كه در بازگشت 

اكبر بازگشتيم. و در جـواب سـؤال جهـاد اكبـر كـدام اسـت فرمـود: مخالفـت بـا نفـس           
در احاديث متعددي بر اهميت جهاد اكبـر تأكيـد شـده     ،براين ). عالوه46: 1391  نشم  (كي

بـرادر   ،تـر. محمـد آوينـي    و در خود واژه نيز اهميت آن روشن است: جهـاد بـزرگ  است 
 اي گفتـه اسـت كـه سـينما ذاتـاً      در مصـاحبه  ،روايت فـتح  ةمرتضي آويني و مدير مؤسس

مـا نـه    ةاما جنگ ايران و عراق جنگ نبود بلكه دفاع مقدس بود و مسـئل  ،ضدجنگ است
از جنـگ   بنـابراين،  .)39: 1393 از ورزي نقل ترشدن به خدا بود (به گرفتن عراق كه نزديك

با اين تفسيرها، در فرهنگ سينماي دفـاع   عنوان ابزاري براي ساختن جوانان استفاده شد. به
  است.  مقدس، جنگ مكان خودسازي
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(درصورت بازنمايي طرف  تقابل اصلي چهارم: بازنمايي خودي/ عدم بازنمايي دشمنـ 
  .راتب نظامي است)م  طرف ايراني بدون سلسله عراقي درجه دارد و ورزيده است و

اسـت.   »بسيجي«محوري در سينماي دفاع مقدس   منظور از قهرمان خودي و شخصيت
كـه  بلاي  حرفـه  ةسبب وظيفـ  ميان مردم عادي بودند كه نه به از يها نيروهاي داوطلب بسيجي

 ،خدا، شوقِ شـهادت  هاي جنگ آمده بودند. ايمان به دليل اخالص و اعتقاد ديني به جبهه به
در  ،پـس  ).276: 1393هـاي فرهنـگ بسـيجي اسـت (اسـفندياري       و ... از ويژگي ،فروتني

قهرمـاني  «ازهمه بر فضاي فـيلم چيـره اسـت     چه بيش بازتاب چنين شخصيتي در سينما، آن
است و درواقع فرهنگ بسيجي فرهنگي  نمود يافته »ها بسيجي«است كه در مفهوم  »اي توده

 سينماي جنگ متعارف كالسيك حتي در  پروري قهرمانجمعي است. در اين بازنمايي، وجه
  فيزيك و ظاهر اين افراد نه وجود دارد و نه اهميتي دارد.

بـه بازنمـايي دشـمن هسـتيم. حضـور       ميلي بيمقابل بازنمايي اين قهرمانان، شاهد  در
 ،). امـا 90: 1393 ي مشهود است (ابكسيسيندرت نيرو شود و به دشمن تلويحي مطرح مي

اي از دشمن بعثـي   گيري از ترسيم دشمن، درنهايت يك بازنمايي كليشه سبب اين فاصله به
هـاي بعـدي نيـز چنـين چيـزي را       انتظـارات خـود در فـيلم   طبق شود و تماشاگر  ارائه مي

هـا بـا    عراقـي  ةايراني با ريـش و چهـر  تقابل دوگاني در ترسيم چهرة رزمندگان جويد.  مي
 ةگر مواردي از تخطـي از ايـن قاعـد    هاي بازنگرش در فيلم سبيل يكي از اين موارد است.

 اجبار به كه است يبرادر و مسلمان نيز عراقي و شود اي) ديده مي ژنريك (بازنمايي كليشه
  است. شده جنگ وارد صدام
رو عنوان تقابل اصـلي   ازاين ،تغيير كرد 1370 ة(اين تقابل در ده زن/ مرد تقابل پنجم:ـ 

  .بريم) نمي كار بهرا برايش 
از وجه نبرد آن، اغلب با قهرمانِ مرد مرتبط است و با  ،طور كلي سينماي جنگ جهان به

هاي جنگي ايرانـي (ماننـد    اگرچه در بسياري از فيلم ،شخصيت زن تباين دارد. حضور زنان
هـاي   نادر است. در فـيلم  جموعة موردبررسي ما امري نسبتاًدر م ،دستة انتظار) پررنگ است

) هيچ بازتابي حتي درحد شمايلي از زن وجود ندارد. اين 1360ة (ده كالسيكدفاع مقدس 
 ،گر تغييراتي كرد و شخصـيت زن وارد روايـت شـد. درواقـع     هاي بازنگرش غيبت در فيلم

نگ شد، پايگـاه اجتمـاعي مـردان    ر هاي سنتي در جامعه كم كه هنجارها و ارزش سبب آن به
ـ  « شـد.  تقويـت و پايگاه اجتماعي زنان  ضعيفبه قبل  نسبت ي حضـور زنـان در   ازنظـر كم
 گيري داشته به اوايل انقالب افزايش چشم نسبت 8013و  7013هاي  هاي سينمايي سال فيلم
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نتيجـة   چنـين تغييـري در نهادهـا در    بنـابراين،  ).19: 1383(رحمتـي و سـلطاني    »... است 
اقتصـادي رخ داده اسـت و سـپس در     عوامـل  يـا  ،تكنولوژي، تضاد، فاكتورهاي اجتمـاعي 
  ساختار روايي فيلم بازتاب يافته است.

  هاي مطالعاتي ا در نمونهه  بررسي تقابل .1جدول 

  است من با يليل  مهاجر  
  :تقابل اول

  *  *  دفاعي/ تهاجمي

  :تقابل دوم
  *  *  ودنب  معنويت/ مادي

  :سومتقابل 
  *  *  جهاد اكبر/ اصغر

  :تقابل چهارم
  *  *  بازنمايي خودي/ دشمن

  :تقابل پنجم
  يافته است تغيير  *  زن/ مرد

  * داشتن تقابل
  

  كردن كاركردهاي روايت تعيينـ 
اي از كاركردهاسـت.   هـاي دفـاع مقـدس بـه مجموعـه      روايت فيلم تقطيعاين بخش شامل 

) simple plot development( پيرنـگ داسـتاني سـاده   اي دفاع مقدس از گسترش يـك  ه   فيلم
پردازي كمي در آن  اي است كه حادثه گونه روند و طرح و خط روايي اين سينما به فراتر نمي

در مقايسـه بـا سـينماي جنگـي      ،دست است. يعني خطي و يك اًوجود دارد و روايت تقريب
)، فرازوفـرود،  sub-plots in fictionهاي داستاني ( يرنگپ  غربي يا حتي سينماي وسترن، خرده

نقاط عطف و اوج بسيار برجسته و مشخصي ندارد (كه مـا آن را  و گشايي،  افكني و گره گره
در جبهـه بـه    قهرمانـان كنـيم كـه لحظـات حضـور ايـن       نيز تاحدي به اين امر منسوب مي

ه اول تعيـينِ  در نگا بنابراين،سيروسلوك دروني و جهاد اكبر مرتبط است و نه جهاد اصغر). 
شناسـي رايـت نيـز     ها قدري دشوار است. اما در روش كاركردهاي روايت درمورد اين فيلم

) يـا كنشـي از   a single attributeاي واحد ( ي است كه مشخصها  جمله يك كاركرد بياني تك
  ).see Harvey 1990ند (ك  شخصيت را توصيف مي
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 دهـيم  ارائه مي هايي در سينماي ايران ژنريك فيلمهاي روايي  تحليلي از كاركرد ،در اين بخش
طور متحد در حمايت از مفهوم جهاد آرماني مقدس هستند. ما اين مجموعه را  كه همگي به

دانيم.  ) ميsubgenre or cycle of relation films( هاي خويشاوند از فيلم هزيرژانر يا چرخ يك
ـ هاي  ويژگيهاي اين چرخه يا زيرژانر در  فيلم ارزي متمركزنـد. پـيش از شـروع توضـيح     ب

اي دفـاع  هـ   فـيلم  همة اين كاركردها در اكثريند اشاره كرد كه اكاركردها الزم است به اين بر
در اكثـر   4اختيـاري اسـت و كـاركرد     17و  ،9، 1مقدس حاضر است، اگرچه كاركردهاي 

گـر تغييـر    زنگرشبا ةدر دور 13و  ،11، 10، 4اي كالسيك وجود دارد و كاركردهاي ه  فيلم
نبايد در يك  اًعناصر لزوم ةبديهي است كه هم تر اشاره كرديم كه در اين روش يافتند. پيش

 ه ازآيد. سپس اين كاركردها با اسـتفاد  دست مي هفيلمِ تك ظاهر شوند، اما مواردي مشترك ب
تـوان   برخالف روش رايـت، نمـي   ،. اماشوند ميهاي مطالعاتي روشن  هايشان در نمونه مثال

ها نشان داد؛ بـه   هاي روايي مشخصي را تعيين كرد كه بتوان اين كاركردها را در آن سكانس
اند  سبب تشكيل سكانسي شده 11و  ،6، 2ها كاركرد  فيلم همة بگوييم در مثالًاين معني كه 

  چنين اشاره كـرديم كـه رايـت بـه     . همناميم ميكه ما آن را سكانس تعيين وضعيت قهرمان 
كاركردها  نبايدآنيم كه  هاي دفاع مقدس بر كاركردها مقيد نيست و ما نيز درمورد فيلمترتيبِ 

  ماند. كه الگوي كلي برقرار مي رغم آن ترتيب دقيق زير در پالت كالسيك ظاهر شوند، به  به
 تقديم فيلم. 1

ري خاص يا به مردان و زناني كه سلحشـورانه جنگيدنـد   كدرشروع، فيلم به شهداي لش
  شود. يا ... آورده مي ،، زيارت عاشوراقرآناي از  ود يا آيهش  مي تقديم

فاقـد چنـين    است من با ليليشود. اما  اي از زيارت عاشورا آغاز مي با جمله مهاجرفيلم 
 .كاركردي است

 زمان، مكان، درگيري نظامي. 2

در  غالبـاً ها و در زمـاني   بخش مهم حضور قهرمان در جبهه و درميان گروهي از رزمنده
تـر زمينـي و سـپس     گذرد. درگيـري نظـامي بـيش    سالة ايران و عراق مي جنگ هشت ةدور

  است.  هوايي
 .هردو واجد اين ويژگي هستند است من با ليليو  مهاجر

امـا   ،شـامل جـوان، نوجـوان، پيـر     ،رزمندگان ايراني مرداني با شمايل مذهبي هستند. 3
 جوانان. تر بيش
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تشريح خواهد شد. اما حضور افراد نوجوان  15در كاركرد ها  دليل شمايل مذهبيِ چهره
از پيـر و   افـراد اعـم   ةنين پير ناشي از فرمان بسيج همگاني امام خميني است كه همـ چ و هم

  .)103، 13ج  :1370(خميني  انستد  جوان را در اين تكليف سهيم مي
فـيلم حضـور   سال در  رزمندگان جوانان مذهبي هستند و يك جوان كم ةهم ،مهاجردر 
ها  كه اغلب شخصيت اين ضمن ،است من با ليليدر  .نيستاما هيچ پيرمردي در فيلم  ،دارد

تري حضور دارد. او براي ازدواجش هم حاضر نيسـت   سن جوانان مذهبي هستند، جوان كم
زن  جـي  به مرخصي برود. پيرمردي (مثال مناسبي از مرشد) در فيلم حضـور دارد كـه آرپـي   

بينيم و نگـاهش طـوري اسـت كـه      نگاه عميق او را به صادق در سلماني ميبار  است و اول
 .شخصيت ناصادقِ صادق آگاه است ازگويي 

 ها ناشناخته است. قهرمان ةگذشت. 4

گر اين ويژگي تغيير  هاي بازنگرش در فيلم ،ها توضيح داديم طوركه در بخش تقابل همان
هـاي حضـور توضـيح خاصـي      انگيـزه  درمـورد گر نيـز   بازنگرش ةكند، اما حتي در دور مي
  ود.ش  نمي  ارائه

اين كـاركرد درمـورد    است من با ليليقهرمانان موردتوجه نيست. در  ةگذشت ،مهاجردر 
 .شود ش ترسيم ميا  شخصيت صادق نقض شده است و گذشته و خانواده

جـاي   هاي معنوي دارند: نوعي هوش شهودي بـه  شود كه قهرمانان ويژگي آشكار مي. 5
  .گياي بدني و ورزيده   ويژگي

در تقابل معنوي/ مادي به اين امر اشاره كرديم. قهرمـان از روابـط دنيـوي دور اسـت و     
و  ،هـاي شخصـي، عـاطفي    بستگي وي با خداوند پررنگ است. قهرمانان دل ةدرعوض رابط

داخـت كـه   وار از رزمندگان و ايـن ايـده پر   خانوادگي ندارند. اين سينما به بازنمايي تقديس
و ربطي به ماهيت اجباري و ممكـنِ مـرگ    ،خواهد شهادت امري معنوي است، سعادت مي

و شهادت از مضامين پررنگ آميخته با اين فضا  ،اسالم، وطن، واليت، جهاد. در جنگ ندارد
ها اشاره شد،  مالصدراست و در بخش تقابل ةكه برآمده از فلسف ،فرد با شيء ةرابط .هستند

  زتاب اين ويژگي در سينماي دفاع مقدس است.از مصاديق با
كه با   ،آنكنندگان  هدايتدستگاه كنترل هواپيما در فيلم با  ةرابطروابطي مانند  ،مهاجردر 

 با ليليدر  شود. تصوير كشيده مي كنند، به قدرت ذهني يا معنوي يا قلبي هواپيما را كنترل مي
خواهد به جبهه برود نيز با خدا  حتي شخصيت ترسو و غيرآرماني صادق كه نمي ،است من

  .خواهد ند و حل مشكل را از او ميز  حرف مي
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 بينيم. مي  پيش از عمليات اصلي درحال عبادت اًخصوصقهرمانان را در بسياري مواقع . 6

نـي عملـي   دهـد خـود جنـگ يع    ، نشان مـي 5ر ارتباطش با كاركرد ب  عالوه ،اين كاركرد
خوانـدن، قهرمـان يـا قهرمانـان فـيلم در       نماز 3بر آيكونِ خالصانه براي تقرب به خدا. عالوه

خوانند و شـب پـيش از عمليـات بـه      بسياري موارد پيش از عمليات نهايي داستان نماز مي
  داري مشغول هستند. ندهز  شب

 مـن  بـا  ليلـي شود. و در  تصويري شمايلي از عبادت و نمازخواندن ارائه مي ،مهاجردر 
گـو  و ند، صادق با خدا گفتا كه همه در شب پيش از عمليات درحال عبادت درحالي ،است
 ،دمت گـرم « :گويد اش دارد و به خدا مي كند و درخواست نجات و برگشت نزد خانواده مي

  .ژنريك بازي نيز شده است ةضمن حفظ اين كاركرد، با اين قاعد ،يعني ؛»بذار برگردم
 نظر بسيجي وظيفه عمل به تكليف است.زا. 7

آمد كه اين جنگي نه بـا   تكليف و ايثار درجهت اين تكليف از اين انديشه برمي عمل به
امروز جنگ بين اسالم و كفر اسـت و  «عراق كه با استكبار جهاني است. امام خميني گفت 

نظر نگارندگان  ). به104 ،13ج  :همان...» ( مسلمين واجب است دفاع كنند از اسالم ةبر هم
دهـد   دهد و نشان مـي  جامعه ارتباط مي ةيك تأثير اين كاركرد اين است كه جنگ را با آيند

  چه به آن خواهند رسيد به نوع نگاهشان به اين جنگ بستگي دارد. ها و آن سرنوشت ايراني
 ،كيالتتكليف را بخور نه تش ةغص« :شود گفته ميهايي از اين دست  ديالوگ ،مهاجردر 

هـا عجيـب اسـت و     ، براي صادق شوق ديگر رزمنـده است من با ليلي. در »ايم وگرنه باخته
... آخه با چه زبوني بگم من بايد  فهمه كسي نمي ... چرا هيچ صبر تا كي؟«معترض است كه 

هاي طنز ايـن فـيلم اسـت،     كه از ويژگي ،ها با او رزمنده ساير. تقابل مشهود »؟برگردم عقب
انتهاي فـيلم صـادق بـه ايـن      كه در اين دارد كه اين كاركرد برقرار است. ضمن ايننشان از 

  .ردب  تكليف پي مي
 برتري قهرمانان به رتبه و درجه نيست و همه با هم برابرند.. 8

مرسـوم   ةشـيو  بـه  ده فرمـان مراتب نظامي و اطاعـت از   در سينماي دفاع مقدس، سلسله
تـابي رزمنـدة زيردسـت     شـود، بـي   ناميده مي »حاجي« ده فرمانسينماي جنگ جهان نيست. 

ا و ه  سانيِ رزمنده و هم ،شود پاسخ داده مي »تحمل كن برادر«اي مانند  با جمله جاي توبيخْ به
  اطاعت از تكليف موردانتظار مخاطب است.

چـي،   سـيم  برتري قهرمانان به رتبه و درجه نيست و محمود، اسد، جوان بي ،مهاجردر 
جـوان   ،اسـت  من با ليليدر  شوند. اجي كاظمي همگي برابر و برادر ترسيم ميو ح ،نما راه
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كنـد و اصـرار بـه مانـدن در      تمرد مـي   ده فرماندليل شوق شركت در عمليات از  سن به كم
 .مقدم دارد  خط

 ود.ش  قهرمان دچار تحول مي. 9

بـه   شدنشـان  تبـديل و  اعتنـا  بـي هايي  اين كاركرد هميشگي نيست و منظور از آن تحول آدم
  هايي با ايمان راسخ يا تبديل بسيجي ناپخته به بسيجي پخته است. آدم

 بـا  ليلـي در  دهد. شود و تحول در قهرمانان رخ نمي چنين كاركردي ديده نمي مهاجردر 
هنرمنـد را   يكه درابتدا شـمايل فـرد   ،صادق .شود ميشخصيت محوري متحول  ،است من

هـا   ، پس از رفتن بـه سـلمانيِ صـلواتي شـبيه بسـيجي     و لباس) تا بسيجي ،دارد (عينك، مو
تيرخـوردن معمـولي يـك     براثردليل منافع شخصي به جبهه آمده است و  كه به ،شود. او مي

خواهد براي عمل به تكليف به جبهه  انتهاي فيلم مي كشد، در زند و جيغ مي بسيجي داد مي
  .ندارد يگردد و ديگر ترس باز

 شود. خاصي بازنمايي مي ةشود يا با كليش نميطرف عراقي بازنمايي . 10

شود و اگـر نشـان    ازطريق تانك ظاهر مي الًها اشاره شد كه عراقي معمو در بخش تقابل
گـر   دار و ورزيـده اسـت. ايـن كـاركرد در دورة بـازنگرش      داده شود، شبيه به صدام، درجه

  كرد.  تغيير
ها سـوار   شود. در نمايي كه عراقي جز چندمورد بازنمايي نمي جبهة دشمن به ،مهاجردر 

شان مشـخص نيسـت. در ديگـر نماهـا      خود دارند و چهره ، همگي كالهندشو بر بلم رد مي
 بـا  ليلـي در  خورند. ها از پشت تير مي هاي رايج بازنمايي دشمن وجود دارد و عراقي كليشه
كه در  من اينشود و اين كاركرد برقرار است. ض عراقي ازطريق تانك بازنمايي مي ،است من

كه اسـرا را   سبب آن است، صادق به شدهكه بار طنز دارد و با اين قاعده بازي  ،جايي از فيلم
اند و ديگر مجبـور نيسـت بـه خـط مقـدم بـرود        از اردوگاه به اهواز (محل امن) انتقال داده

 گويـد  و بعد در اصالح حرفش مي »گرديم اهواز پيش اسراي نازنين پس ما برمي« :گويد مي
 .»تربيته بي ةكار بعثيِ پدرسوخت منظورم اسراي جنايت«

 تضاد منافع ميان ايراني و عراقي وجود دارد.. 11

چراكه عبادت  ،دنبال سود نيست داند و به طرف ايراني جنگ را عمل عبادي و مقدس مي
است گير  گيرد. اما طرف عراقي رشوه مقابل معامله و دادوستد مادي قرار مي در فقه شيعه در

جنگـد. يكـي از    اما عراقي عادالنه نمي ،گر نيست ايراني حيله اجبار به جنگ آمده است. يا به
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كـرده   عتنها تـرور را منـ   نه است كه فقه شيعه در نهي از مكر و نيرنگداليل اين تفاوت در 
نيـز   ،نيروهـاي نظـامي دشـمن    هشــبانه بــ   ةحتي از حملـ  هر نوع مكر و نيرنگي، بلكه از
  ).149: 1387 از فيرحي نقل شيخ طوسي، بهبنگريد به ( االمكان پرهيز داده است حتي

 ؛تنـت رو آوردي  ،تو دلت را نياوردي«گويد:  ها مي محمود به يكي از رزمنده ،مهاجردر 
در مقايسـه بـا    ،اسـت  مـن  با ليليو در  »توني همون رو هم ببري مي .براي همين نگرانشي

چنان بـر   گيرد. اما هم خاص قرار نمي ةچنين تضادي مورداشارهاي دفاع مقدس،  ديگر فيلم
خصـوص تصـميم صـادق در     شـود. بـه   ها تأكيد مـي  بودن جنگ نزد ايراني تقدس و عبادي

بازگشت به جنگ و تغيير رويكردش از رفتن به جبهه براي وام تا رفتن بـراي دفـاع چنـين    
 .ندك  مي  امري را تبليغ

 ها هستند. نظامي مجهزتر از ايراني لحاظ تشكيالت ها به عراقي. 12

شدن مهمـات   دادن امكانات كم و تمام شود: نمايش اين امر از دو طريق مختلف بيان مي
طور مسـتقيم و شـكايت از كمبـود     يا به ،بارد چنان مي حال كه تيرِ دشمن هم ها درعين ايراني

  اي ايراني.ه  امكانات رزمنده
ها (هواپيماي شناسايي) تجربي است و  ايرانيشود كه تشكيالت  اشاره مي مهاجردر 
تقابـل بـا    هايش در حضور تانك دشمن و صداي چرخ است من با ليلياي. در  نه حرفه

حــاكي از حضــور ايــن  ايِ پيرمــرد بــه صــادق بـراي انهــدام تانــك  آمـوزش چنددقيقــه 
 .است  ويژگي

 شود. تأكيد نميبر آن شود يا  اي جنگي نشان داده نميه   كشتار معمول فيلم. 13

يعني جهاد اكبر و مبارزه با نفـس، معنويـت    ،ها تشريح شد چه در بخش تقابل دليل آن به
 ،تأكيد بر كشتار هستيمفقدان و گرايش به عدم بازنمايي دشمن، شاهد  ،بودن مقابل مادي در

  گر تغيير كرد. اي بازنگرشه  اما اين ويژگي نيز در برخي از فيلم
كشتار  است من با ليليشود و در  هاي جنگي تأكيد نمي معمول فيلم كشتاربر  ،مهاجردر 

 .شود نمايش داده نمي

اختالفات  زيا احترام عميق ميان رزمندگان وجود دارد و ا ،دوستي، علقه، صميميت. 14
 مرسوم در ميدان نبرد خبري نيست.

سـت  گرايـي آن دوره حاصـل شـده ا    والفـت ميـان رزمنـدگان از آرمـان     بازنمايي انـس 
تصـوير نـوعي   «مـوازات همـان    چنين پيدايش اين قرارداد بـه  ). هم272 :1393(اسفندياري 
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گفته شد، نژاد  هشتطوركه در كاركرد  بحث شد. هماناش  دربارهتر  است كه پيش »بسيجي
اجتماعي نيز اهميتي ندارد و تنها امرِ مهم شكست دشمن است. روابط انساني ميـان   ةو طبق

و ... گواه  ،هايي چون اخوي، برادر مكرر از واژه ةو استفاد ،فضاي خلوصرزمندگان، القاي 
  اند. بر اين ويژگي

كه محمود دانشگاه را  و اين ،ها، رفاقت عميق محمود و اسد روبوسي رزمنده ،مهاجردر 
، صـحنة  اسـت  مـن  بـا  ليليخاطر اسد رها كرده است از مصاديق اين كاركرد هستند. در  به

چنـين تكـرار    بنـدد و هـم   اش را مي مذهبي، كه هركسي سربند نفر جلوييبستن سربندهاي 
 .دوستي ميان رزمندگان اشاره دارد بهدر فيلم،  »برادر« ةكلمة طنزگون

 هاي ملي اي ديني بر داللته  چيرگي داللت. 15

 هاي دفاع بخشيده است. ها اين ويژگي را به فيلم هويت ديني دفاع مقدسِ ايراني ،درواقع
معناي  تر به وهواي ديني دارند تا ملي و شركت در جنگ بيش ها حال هاي اين فيلم شخصيت

پرستانه. اين كاركرد در درون خود موجب كاركرد  مذهبي بود تا عملي وطن يعمل به تكليف
  د.ننام مي »فراخواني كربال«ديگري شده است كه نگارندگان آن را 

خواننـد و نمادهـاي    مـي  »ير اوستا كـريم سف«مهاجر (هواپيماي شناسايي) را ، مهاجردر 
باوجود برقراربودن  ،است من با يليلمذهبي داخل سنگر نيز از اين كاركرد برآمده است. در 

كه تانـك   درجايي :بازي نيز شده است هافق ديني بر افق ملي، با اين قاعد ةاين ويژگي و غلب
 .گويد اكبر مي هم اهللا و زند زمان هم دست مي صادق هم ركد،ت  مي

 فراخواني كربال. 16

، )202 ،2 ج :1370خميني بنگريد به (بخشيدن فرهنگ عاشورايي به اين جنگ   ببس   به
شناخت عاشورا و كربال در درك سينماي برآمده از ايـن جنـگ (دفـاع مقـدس) ضـروري      

 ةر خليفكر امام حسين و توازي رزمندگان عراقي و لشكاست. توازي رزمندگان ايراني و لش
آشـنا بـه    دادهايي رويدر موارد متعدد،  ،رن هفتم در اين بازنمايي سينمايي مشهود است وق

شـود. اسـتفاده از عاشـورا در     ) كربال در اين بازنمايي ختم ميparadigmاستفاده از الگوي (
در چيسـتيِ   ،درواقـع  .تر در سطح مضمون است تـا فـرم   سينماي داستاني جنگ ايران بيش

  شود. ميان عاشورا و دفاع مقدس اشتراكات مهمي ديده ميها  اهداف و ايده
شـهادت   ةها در صحن شدن خيمه زده با تعزيه و آتش  موازي يمقايسه و تدوين ،مهاجردر 

 مـثالً  ،اين ويژگي فقط درحد شـمايلي وجـود دارد   ،است من با ليليقهرمان بارز است. در 
 .است »يا حسين«سربند مذهبيِ صادق 
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هاي جنگي و گـاه آگاهانـه و زيباشـناختي و     دليل ماهيت فيلم گاه به ،ها در اين فيلم. 17
 ود.ش  منظورِ بازنمايي امداد غيبي، عاملي براي رهايي از مخمصه فراهم مي به

ترين منشأهاي اين باور  مهم قرآنقرار دارد. در  15و  5اين كاركرد درامتداد كاركردهاي 
من باور به غيب (يعني ؤهاي م بقره نيز از ويژگي ةدر سور ).30 :(فصلت گيري است پي قابل

 4...» الَّذينَ يؤْمنُـونَ بِالْغَيـبِ  « :) استو معاد ،امور پنهان از حواس مانند خدا، وحى، فرشتگان
  ).3 :(بقره

اتفاقـات   اسـت  مـن  بـا  ليلـي كند و در  محمود براي امداد از غيب تمركز مي ،مهاجردر 
 .رفتن به خط مقدم نزديك شود جاي عقب به شود صادق تصادفي طنز سبب مي

 هند.د  نيروهاي ايراني احساساتشان را در ميدان نبرد بروز مي. 18

هاي فـيلم جنگـي    رزم در سينماي دفاع مقدس با نمونه هاي سوزناك شهادت هم صحنه
انسـاني. از ديگـر   كنندة شـكلي از معنويـت اسـت تـا عجـز       تر تداعي متفاوت است و بيش

د، كـر توان به نقش موسيقي اشاره  ي در سينماي دفاع مقدس ميكارهاي برانگيختن حس راه
شـكل   شـورانگيز در  )diegeticصـورت دايجتيـك (   يعني كاربرد فراوانِ موسـيقي چـه بـه   

 صـورت غيردايجتيـك   نـواختن رزمنـده و چـه بـه     خواني يا ني هاي حماسي يا نوحه آهنگ
)non-diegeticشهادت. نمايشِ ةدر لحظ اً) خصوص  

كردن (كه گويي اين فعل بـا يـك پيكـر انجـام      گرفتن هواپيما و گريه آغوش ،مهاجردر 
زدن وجهي احساسي و مشـاركتي بـه فـيلم     و ني ،خواني ي آهني)، نوحهيشود نه هواپيما مي
 رفتن  هم گريه و درآغوش و جوان براي ماندن در جبهه ةگري ،است من با ليليدر  بخشد. مي

اين ويژگي ژانري در مـواردي   .تانك را شاهديم انهدامزن پس از  جي صادق و پيرمرد آرپي
 .هاي از سرِ ترسِ صادق مانند گريه ،نز كشيده شده استط   به

 بازگشت به اصل ةشهادت و اسطور. 19

وقـرار   بازگشت به اصل آدمي و وصال با خـالق و قـول   ةشهادت در اين سينما اسطور
پوشاني دارد و بخشي از آن نيـز   است. نيمي از مفاهيم آن با الگوي كربال همغايي بسيجي 

كـه شـهادت نيـز پيـروزي اسـت،       سـبب آن  به ،دارِ هنر ديني است. اما در سينماي دفاع وام
گـزينش ازسـوي پروردگـار بـراي      ةدانـد. ايـد   تماشاگر اين مرگ را نوعي رستگاري مـي 

و ازخودگذشتن براي رسـيدن بـه خـدا از ديگـر      ،شدن، شهيد زنده شهادت، مفهوم قرباني
  ند.ا  مصاديق اين ويژگي
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ايراني  ةشهادت حماسيِ رزمند مهاجر در ،اشاره كرديم 16طوركه در مثال كاركرد  همان
بازي صادق به ترمزبريـدگي بـراي    تابي و دغل ، بياست من با ليليزار را شاهديم. در  در ني

دارد و ايـن نـوعي   اشـاره  هـا   شهادت در قواعد اين فـيلم شود و به شوق  ميتعبير شهادت 
ه، دنمر«گويد  صادق زنده است مي فهمد ميطنزكشيدنِ قواعد ژانر است. زنِ صادق وقتي  به

در اين فيلم هيچ الگويي از شـهيد   ،. درنهايت»شهيد نشده« :گويد يعني نمي ،»تركش خورده
 ةادت و مفهـوم شـهادت مورداشـار   امـا خـود شـوق شـه     ،ميـرد  شود و كسي نمي ارائه نمي

  است.  مكرر
  
اقتصادي: تعهدات ايدئولوژيك سينماي  ـ   اجتماعي ةگذاري در زمين جاي 3.5

  دفاع مقدس
كه تثبيت اين نحو ساختاريِ خاص (سينماي دفاع مقدس) ازطريق  ندنگارندگان بر اين نظر

ايدئولوژيك صورت گرفتـه  هاي آييني مخاطب و تعهدات  ايجاد فصل مشتركي ميان ارزش
كه  ،انقالبي ايران هتاز ةپردازيم. تعهدات ايدئولوژيك جامع است. در اين بخش به اين امر مي

  شامل اين موارد است: ،كند  دفاعي را تبليغ مي يتصويري از جنگ
 د.آماده و مهيا باشايران بايد  ـ

هـا،   در درون جبهـه درمورد استمرار سينماي جنگ ايران با همان فضاي جهاد آرماني و 
كند. براي  توان به اين نكته اشاره كرد كه گفتمان حكومتي تداوم اين سينما را ايجاب مي مي
كسوتان جهاد و شـهادت در   واجب است پيش«خوانيم:  خميني مي  امام ةنام در وصيت ،مثال
سـخنان  . با استناد بـه ايـن   )134 ،21ج  :1370(خميني » باشند  ها حاضر و آماده صحنه ةهم
  .شود خميني، چنين كاركردي در تعهدات اين سينما ديده مي  امام

 اين جنگ دفاعي است و قداست دارد. ـ

جهاني و مادي نيست: دفاع  اين امر به اين معني است كه اين جنگ دفاعي امري اين
هاي خاص اين جنگ. توازي با كربال  دليل مجموعه ويژگي مقابل تجاوز و قداست به در

 موجـب چه در خود گفتمان حكومتي درطول ايـن جنـگ و چـه در سـينماي داسـتاني      
گذاري اين جنگ در جايگاه دفاع مقدس است. گفتمان شهادت نيـز ازطريـق ايـن     جاي

  .طرح است  تعهد قابل
 و الهي است. ،اين جنگ دفاعي امري ديني، متعالي ـ
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كه هر زمان  نه اين ؛دين تشريح شده و فرمان خداوند است ةاحييعني امري است كه از ن
خواسته شد به جنگيدن مبادرت كرد بلكه بايد شرايطش تحقق پيدا كنـد. پـس ايـن جنـگ     

طور بجنگيد و هدف وسيله را  هگويد چ خداوند مي بنابراين،تهاجمي نيست و دفاعي است. 
 ايـن  ازمنظـر هـا صـحيح نيسـت و     ظاميحمله به شهرها و غيرن ،براي مثال .كند توجيه نمي

 .ها ايجاد رعب و وحشت معني ندارد فيلم

 عبادي و موجب كمال است. ـ   جنگ ايران و عراق معنوي ـ

دو نگاه به جنگ در شروع اين جنگ است كه يكـي جنـگ    سو با هماين ايدئولوژي 
امـام خمينـي   گراها) و نگاه دوم نگاه  ديد و مخالف آن بود (ملي ملي صرف مي ةرا پديد

بنگريـد  اين جنگ بگـذاريم (  برايبه اين ترتيب كه ما بايد تمام نيرو و امكانات را  بود،
شـود و نـه نفـوذ     نفوذ معنـوي جنـگ مؤكـد مـي     ،در اين نگاه .)40: 1385دروديان  به

شود كه جنـگ را عملـي عبـادي     ادبياتي در اين دوره توليد مي بنابراين،استراتژيك آن. 
اسـت،  برتـرِ  نفسـه   اين امر سبب پرورش اين ايده شد كه اين جنگ فيكنند.  مي معرفي

  .شود دالتي و ستم ميع  چون باعث بروز شجاعت و مبارزه با بي
 گفتمان ايدئولوژيك شهادت ـ

طلبـي از   هاي شهدابودن و تأكيد بر ضرورت حفظ فرهنگ شـهادت  قدردانِ فداكاري
بـرداري از   گفتمان كه انقالب اسـالمي بـا بهـره   مصاديق اين امر هستند، يعني توليد اين 

  .ميراث شهدا زنده مانده است
 ايران مرتبط است. ةجامع ةاين جنگ با آيند ـ

دهنده اسـت و توجـه    گرا، رهبري جهت و پس از كناررفتن دولت ملي ،در اين دوره
شود كه سرنوشت ايـن جنـگ بـا سرنوشـت جامعـه       تبليغ مي ،همه به اوست. در سينما

المللي نمودي داشته باشد جز ازطريق اين  بين ةعرص است و اگر بناست ايران درمرتبط 
ــدين  ــت. ب ــد ياف ــق نخواه ــب جنــگ تحق ــري وارد   ،ترتي ــه و رهب ــت فقي ــوم والي مفه

  شود. مي ها فيلم
 

  گيري نتيجه. 6
سـينماي دفـاع مقـدس صـورت گرفـت.       ةپژوهش حاضر با هدف بررسـي سـاختارگرايان  

هاي مشابه (دفاع مقدس) را در پارادايمي قرار داديم كه برحسبِ ساختار  اي از فيلم مجموعه
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گيرد. اين ساختار ازخـاللِ عناصـر روايـيِ     ها يعني جهاد آرماني شكل مي آن فيلم ةبرسازند
آرايي ايجـاد شـده اسـت و تمـام عناصـر و اجـزاي        و صحنه ،مايه، شخصيت، پيرنگ درون
بـر آن بـوديم كـه     ،زيربنـايي آن هسـتند. درواقـع   هايِ دفاع مقدس وجهي از سـاختار   فيلم

مجموعة ايـن   شودمعلوم  گذر رهها نشان دهيم كه از اين  در روايترا هايي الگووار  شباهت
چيـزي بـيش از    چراكـه كـلْ   ،اي از آن معناسـت  فيلم جلـوه  ها معنايي دارند و هر تك فيلم

: شدنداي دفاع مقدس بررسي دو دسته فيلم در سينم ،مجموع اجزاي آن است. به اين منظور
). سـاختار دفـاع   1370 ةگر (در ده هاي بازنگرش ) و فيلم1360 ةاي كالسيك (در دهه  فيلم

بودن، جهـاد اكبـر/    مقدس كالسيك تضادهايي اصلي ميان دفاعي/ تهاجمي، معنويت/ مادي
 صـلي دهد. تقابـل پـنجم غيرِا   بازنمايي خودي/ عدم بازنمايي دشمن را بازتاب ميو اصغر، 
نيـز   ،هـاي دفـاع مقـدس حاضـرند     اغلب فيلم كه در ،را زن/ مرد است. نوزده كاركرد تقابل

هـاي   ها دو كـاركرد اختيـاري هسـتند و پـنج كـاركرد در فـيلم       ميان آن تشريح كرديم كه از
ها را آشـكار   ها و تقابل اند. تحليل ما ساختاري زيربنايي از دوگانگي گر تغيير كرده بازنگرش

هاي دفاع مقدس  چه از تحليل فيلم آن ،درواقع اند. عناصر روايي فيلم تبلور يافته كه دركرد 
بخشد اين ساختار اسـت. بـه    ها كاركردي آييني مي زعم ما به اين فيلم شود و به حاصل مي
هـا معنـايي    هـاي شخصـيت   هـا و ارتبـاط   اي ساختاري كه در آن به كنش شبكه ،اين طريق

اند براي هريك از ساختارهاي روايي سينماي دفـاع مقـدس   تو مفهومي داده شده است مي
اي از  هـاي تـازه   كنند، يعنـي ايـده   گردآوري شود. اين ساختارهاي روايي با زمان تغيير مي

هاي درون اين سـاختار بـر    ايده ،كنند. به اين طريق آن خلق ميبا جامعه و از ارتباط فردي 
هـا درمقـام افـراد     ه شبيه است و چگونـه آن شان به چ كه جامعه كند ميافراد جامعه آشكار 

هاي آييني اين سينما به اين نتيجـه رسـيديم كـه     دادن ويژگي بايد در آن عمل كنند. با نشان
 ياي بـا جنـگ دارد و آن را ازطريـق خوانشـ     مخاطب ژانر دفاع مقـدس رابطـة باواسـطه   

هـم در درون سـينماي داسـتاني     ،آيـي مـذهبي   فهمد: يعني يك گردهم آييني مي و تاريخي
  دفاع مقدس و هم در انتقال به مخاطب.

 ةسـينماي دفـاع مقـدس در زمينـ     ،آخـر  ةها و كاركردهـا، در مرحلـ   پس از تعيين تقابل
هايي دارند و معنـاي   ها در درون خود پيام اجتماعي خود قرار داده شد. نشان داديم اين فيلم

براسـاس   كـه  ،هـاي ايـدئولوژيكي غالـب را    هاي دفـاع مقـدس شـكل    ساختار روايت فيلم
هـاي   دادن پـالت و مشخصـه   دهنـد. ارتبـاط   ساختارهاي اجتماعي موجود است، بازتاب مي

 يحكـومت  يِاجتماعي به تحليلي مسـتقل از نهادهـاي اجتمـاع    ةسينماي دفاع مقدس به زمين
سـاختار   بستگي ميان ساختار سينماي دفاع مقدس و و شيعي و نمايش هم ،انقالبي، مذهبي
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يابـد،   جاكه تعامل افراد توسط نهادهاي اصلي جامعه سـاختار مـي   اين نهادها منجر شد. ازآن
شد كه ساختار نهادها برطبق تغييرات در ساختار سينماي دفاع مقدس، اما  بايد نشان داده مي
سـنتي  هاي  شدن ارزش رنگ درپيِ كم ،شاهد بوديم كه مثالًكند.  تغيير مي ،اندكي مقدم بر آن

زنـان در روايـت    ،بنابراين .تقويت شد، پايگاه اجتماعي زنان 1370 ةايران در ده ةدر جامع
نهادهـاي   راهاي ژنريك سينماي دفاع مقدس  ها و مشخصه كنش ،واقع فيلم ظاهر شدند. در

  .دهند ميمركزي جامعه شكل و تغيير 
هـاي   هـا در فـيلم   ژگـي دادن اين وي بايد توجه داشت كه با اين تحليل و نشان ،درنهايت
توان براساس  ايم و با استدالل استقرايي مي استقرايي را در پيش گرفته يما روش موردمطالعه

نظر داشت كه برهان استقرايي نتيجه را با  موارد مطالعاتي دست به تعميم زد. بايد همواره در
 يدگان تنها به تحليلـ نگارن كند. اما شواهدي براي نتيجه فراهم مي ،كند يقين مطلق ثابت نمي

الزم اســت  ،هــاي بعــدي انــد. در پــژوهش ســاختارگرا از ســينماي دفــاع مقــدس پرداختــه
طوركـه پساسـاختارگرايان معتقدنـد،     همـان  زيـرا،  ،هايي پساساختارگرا انجـام گيـرد   تحليل
انـد   كه در اين پـژوهش كشـف شـده   را  مواردي بنابراين،ابد تثبيت كرد. تا توان معنا را  نمي
  تر قرار داد. توان موردمداقة بيش مي

  
  ها نوشت پي

 

 هـاي  نظريـه  نسبت بررسياول با عنوانِ  ةكارشناسي ارشد نگارند ةنام اين مقاله مستخرج از پايان. 1
 ةنگارند ةدوم و مشاور ةنگارند نمايي راه به )1392 تا 1360 هاي (سال ايران جنگ سينماي با ژانر

  سوم است.
  .17 - 16: 1392و مرادپيري و شربتي  135 - 134: 1387از فيرحي  نقل به الطوسـي،. بنگريد به 2
نظران شمايل را يكي از انـواعِ   نكردن آيكون به شمايل به اين دليل است كه صاحب علت ترجمه. 3

دقيقـي بـراي    كه هنوز در زبان فارسـي معـادل مناسـب و    ندا دانند نه معادل آن و برآن آيكون مي
  .><http://www.anthropology.ir/node/21990 ؛ بنگريد به: آيكون وضع نشده است

  .ها كه به غيب ايمان دارند آن. 4
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