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  چكيده
و حيـات   ،ايجـاد سينما در مقايسـه بـا سـاير هنرهـا سـهمي انكارناپـذير در تجلـي،        

 چشـم  دو، مـرز نامـة   با مطالعـة چهـار فـيلم    ،اين مقاله در .هاي امروزين دارد اسطوره
كـه بخشـي از    يمروش تحليل روايت، برآن به ،شب اتوبوسو ، اي شيشه آژانس، سو بي

و براي ايـن   يمرا شرح و تحليل كن جنگ تحميليبازنمايي قهرمان مظلوم در سينماي 
 بحــثارچوب هــعنــوان چ ســطوح بازنمــايي واقعيــت بودريــار را بــه ةمنظــور نظريــ

جوي ماهيت اسطورة امروزين قهرمان در سينماي و اين مقاله در جستدر . ايم هبرگزيد
هـاي موردمطالعـه    كـه قهرمـان فـيلم   ايـم   رسيده و به اين نتيجه هستيم  جنگ تحميلي

الگو و اسطوره مطرح شود  صورت نيست كه بتواند براي مخاطبش به مند  توانقهرماني 
در هاي موردمطالعـه   نامه داشته باشد، در فيلمرا ي و مظلوميت مند  توانو اگر دو روي 

اگـر   ،يمند  تواندهد و  تر بروز مي ميت است كه خود را بيشمقالة حاضر، عنصر مظلو
نگوييم موجوديتي غايب داشته، همواره در پس پرده و در انـدروني محتـواي داسـتان    

  جايگاهش را يافته است.
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  مقدمه .1
بخشـد و جنـگ تجليگـاه     هاي عصر حاضر را حيـات مـي   اي است كه اسطوره سينما رسانه

جوينـد.    خود مـي   ها و آمال خود را در قهرمانان هاي هر قوم و ملتي است كه آرمان اسطوره
توجـه   آشكارتر در جلبكننده است، بلكه نقشي  هاي ديگر سرگرم تنها بيش از رسانه فيلم نه

). اين امر است كه نقش اساسي سـينما را در  Black 2002: 7( مخاطبان به خود واقعيت دارد
  كند.  معنابخشي زندگي روزمرة مخاطبانش پررنگ معرفي مي

چراكـه هـم    ،سـازد  بر خاطرة مردمي است و هم خاطرة مردمـي را مـي   سينما هم مبتني
اي براي نسل امروزي را برعهده دارد.  برساخت خاطرهبازتوليد خاطرات نسل پيشين و هم 

  :گويد  مي سينما دو كايهميشل فوكو در مصاحبه با 
سينما وجود دارند و من معتقـدم كـه    تلويزيون و چون  همامروزه وسايل تأثيرگذارترى 

هرحال از پـيش   خاطرة مردمى است كه به ةهاى طراحى دوبار اين وسايل يكى از شيوه
چه كـه   اى براى بيان خود نداشتند. بنابراين به مردم نه آن اما هيچ شيوه ،اند داشتهوجود 

  .)213: 1381(فوكو  شود خاطر بياورند نشان داده مى چه بايد به بودند بلكه آن
گـاه معنابخشـي    ، آنبفهمـيم هاي مردمـي   اگر خاطرة مردمي را درظرف معنايي اسطوره

  خواهيم يافت.در ،در جريان زندگي و انديشيدنرا، آن  به مخاطبان نيزكارگردان سينمايي و 
سازي به فاعل يا شناسنده  آن است كه انسان از راه تصويرگري يا انگاره بابك احمدي بر

سازي تا مرز گريز  شود و اين انگاره دهندة چيزها يعني سازندة دوبارة چيزها بدل مي يا شكل
چيـزي جـز خـود آن     شتصويري كه الگـوي  از بازسازي جهان، يعني تاحد آفريدن جهاني

جايي است كه اسطورة  جا درست همان ) و اين173: 1387 (احمدي يابد نباشد، گسترش مي
  شود. سينمايي ساخته مي

ها دربارة فـردي و   ها يا دولت شده و پندارگوني است كه آدم امروزه اسطوره تصوير ساده
دارنـد و   يي شـگرف گذارمانند قدرت تأثير  تكانهپذيرند و آن تصاوير  سازند يا مي اي مي واقعه

  .)20: 1376(ستاري  دنگذار اثر مي ها تمردم و دول يدر زندگي و نظام ارزشي و عقايد و آرا
كـه كاسـيرر    دارنـد. چنـان   هـم ديگرند و رابطة تنگاتنگي با  خانة يك زبان و اسطوره هم

). 156: 1360 (كاسـيرر  دنـد زبان و اسطوره دو جوانة مختلف از يـك ريشـة واح   ،گويد مي
 ،سـنن  ،هـا  هـا، حماسـه   ها، افسانه بر داستان اش مشتمل توان در معناي گسترده اسطوره را مي

ق عاطفي مشترك دانست. اسطوره معرفت يو احساسات و عال ،خاطرات خوش و ناخوش
كـم   جمع نيست، بلكه دسـت  عاطفي جهان است كه با معرفت عيني كيهان ضرورتاً غيرقابل

  ).114: 1380(ستاري  دوش يا حتي مكمل آن است هم
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را  خواهـد ايـن معنـا    او مـى  .داند كه معنايى براى عامـه دارد  بارت اسطوره را پيامى مى
نسـبت ميـان دال و مـدلول در     ،طور كه سوسور نشان داده است همان ،باژگون كند. اگرچه

 )ميـان شـكل و مفهـوم   يعنـى نسـبت   (اين نسبت در اسـطوره   ،خواه است  دل نظام زبانى به
  .مند است خواه نيست و انگيزش دل به

شــويم. بازنمــايي  هــا مــا وارد فضــاي فراواقــع مــي زعــم بودريــار، در عصــر نشــانه بــه
شود كه قـرار اسـت بـه آن ارجـاع      تر از آن واقعيتي تلقي مي  واقعي شدة امر واقع سازي شبيه

  وانموده سه سطح دارد: ،اعتقاد بودريار ). به231: 1386 (سيدمن داشته باشد
تشـخيص اسـت؛ ماننـد     روشـني قابـل   بدلي از واقعيت است كه بـه   نسخة سطح اولْ. 1

  ؛ساخته شده است جنگ تحميليداستاني كه براي   هاي داراي روايت نماهنگ
كند؛ ماننـد   كه مرزهاي ميان واقعيت را محو مي چنان آن ،سطح دوم نسخة بدلي است. 2
سـازي آن دچـار     داستاني كه گـاه مخاطـب را در تميـز واقعيـت از شـبيه       ـ  هاي مستند فيلم

  ؛كند مي  حيراني
كـه   كنـد، بـدون ايـن    سطح سوم نسخة بدلي است كه واقعيتي از آن خود را توليد مي. 3
نامد؛ مانند  هاي جهان تكيه داشته باشد. بودريار اين سطح را حاد واقعي مي تياي بر واقع ذره

هــايي از جنــگ كــه براســاس واقعيــت نبــوده اســت و صــرفاً   وايــتپرداخــت ســينمايي ر
 صـورت  هـاي مشـابه، خـود را بـه     اثر تداوم روايـت بر ،ذهن مؤلف است و ةوپرداخت ساخته
 ).45: 1387 لين ( كند  ت در ذهن مخاطب بازتوليد مييواقع

ه دهـد كـ   گويد دنياي معاصر ما دنياي ديداري و مجازي است. او نشان مـي   بودريار مي
چگونه در اين دنيا وانمايي جاي بازنمايي نشسته است و واقعيت به حاد واقعيت بدل شـده  

وار  نحوي ناسازه نظر او تصويري كه به داند. به است. بودريار تصوير را مسبب اين پديده مي
ـ كند كه ديگر نسبتي با واقعيت ندار هايي را خلق مي تهي است وانموده» تصور«از  هـا    آن ؛دن
 ).15: 1383جو   (يزدان اند واقعي تر از واقعي يا حاد   تيواقع

تبـع آن   ها و بـه   نامه  فيلمموردبحث است اين است كه قهرمان در  هچه در اين مقال آن
ي منـد   تـوان  ةايراني غالباً قهرمان پيروز نيست و اين امر انگارجنگ تحميلي در سينماي 

پنـداري    ذات اثر همبر و پيروز، مند  توانان را در ذهن مخاطبان تصوير نخواهد كرد. قهرم
ي را در ناخودآگـاه  منـد   تـوان اي از  تواند انگاره كند، مي  راه مي كه مخاطب را با خود هم

شـرط   كنـد كـه پـيش    بـاز  يمنـد   توانسوي انسان  خواست فردي ايجاد كند كه راه را به
واقع، اين درپي پذيرفتن ايـن انديشـة بودريـار    درتوسعة نيروي انساني در جامعه است. 
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و تاحدي از واقعيت كند  مياهداف خود اخذ جهت واقعيت را در دهد كه تصويرْ  رخ مي
 وجودآمدن نخواهد داشـت  صورت، امر واقعي ديگر مجالي براي به دراين ،گيرد كه پيشي مي

  .)249: 1381 جو يزدان(
  

  . پيشينة پژوهش2
نقد داستان و سـينما   و اي،  الگويي، اسطوره  هاي نقد كهن  موردتوجه در زمينهيكي از مباحث 
هاي بسياري در اين   و كتاب ،ها  رو، تحقيقات، پژوهش هاي آن است. ازاين  قهرمان و ويژگي

سـينماي جنـگ   در سـينماي جنـگ و    قهرمان مورداين، دروجودزمينه تأليف شده است. با
  اشاره و بيان است: بلمقاله و پژوهش قادو  تحميلي

رضـا سـلگي و محمـدهادي     غالمنوشتة ، »بازنمايي قهرمان در سينماي دفاع مقدس« ـ
شناسي و نيز نظرية تقابلي قهرمـان و    با رويكرد نشانه ،اين مقاله در ).1393( همايون

مطالعـة  ( هاي قهرمان و ضـدقهرمان در سـينماي جنـگ     ضدقهرمان آسابرگر، ويژگي
است. نويسندگان در پژوهش خـود بـه ايـن     بررسي شده )شيرين شورموردي فيلم 

هـاي    اي مرسـوم فـيلم    نتيجه دست يافتند كه در اين فيلم، برخالف قهرمان اسـطوره 
مربوط به سينماي جنگ در دنيا، قهرمان شبيه به افراد معمولي جامعه است و قدرتي 

ذار و موردتأييـد  اخـالق و اثرگـ    امـا شخصـيتي خـوش    ندارد،العاده و عجيب   خارق
  ديگران است.

نويسـنده در  . )1392( سيدرضا صائمياثر ، »قهرمان و ضدقهرمان در سينماي جنگ« ـ
ايران الزم است شخصـيت قهرمـان    جنگ تحميلياين مقاله معتقد است در سينماي 

ايـدئولوژيكي  هاي ديني و   به فرهنگ و ارزش وجهگرايانه داشته باشد و بات  بعدي واقع
كـردن شخصـيت و    تـر و درامـاتيزه    گرايانه  پردازي شود. بعد واقع  صيتخاص ما شخ
هـا و   جـاي ارزش  شـدة جامعـة مـا بـه     هاي فرهنگي و دينـي پذيرفتـه    افزودن ارزش

بودن از  العاده از قهرمان، تهي  كارهاي خارق (سرزدن سازي هاليوود  هاي قهرمان مؤلفه
توجــه بــه ضــدقهرمان بــراي  چنــين  هــمشــود.   موجــب خلــق قهرمــان مــي )ارزش

زيـرا ضـدقهرماني ضـعيف و تاحـدي      ،پردازي بهتر قهرمان ضرورت دارد شخصيت
 شود.  آن مي ناپذيريشدن داستان و باور احمق موجب تصنعي

هـاي داسـتاني     قهرمـان در روايـت   ةدرمجموع بايد گفت درخصوص بررسـي اسـطور  
  چاپ نرسيده است. حقيقي بهشده، اثري ت جوي انجامو ، طبق جستجنگ تحميليسينماي 
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  . ادبيات نظري پژوهش3
  و حافظة اجتماعي ،نامه، اسطوره فيلم 1.3

خـود را فرامـوش    ةاي كـه گذشـت   جامعه ،نامد رابرت بال جامعة واقعي را جامعة خاطره مي
هايي از مـردان و   و نمونه ،داستان خود و روايت سازندة خود است وييگباز درگيركند،  مي

تـوان گفـت    مي واقع). درBellah 1985: 193( اند كند كه تجلّي معناي جامعه زنان را ارائه مي
 همةتوانيم حافظة جمعي درنظر بگيريم.   انباشت ساخت معناي مشابه در حافظة افراد را مي

هسـتيم تـا بـه    متّكـي  د خو ةها، بر حافظ ترين آن ترين كارهاي روزمره تا پيچيده در ساده ،ما
ور در  دهد و ما همـواره غوطـه    زندگي ما معنا دهد. حافظه بنيان فرد و جامعه را تشكيل مي

  ).Casy 1987: 9ايم ( حافظه
داند. او چهـار   برنارد ديك پيوند فيلم و اسطوره را در پيوند ذاتي و ماهيت تعريفي اين دو مي

  :)Dick 1994: 182( كند  است، چنين ذكر ميسان خصلت سينمايي  كه هم ،ويژگي اسطوره را
  ؛خاصيت رواييداشتن  ـ
  ؛سروكارداشتن با سطح ناخودآگاه آگاهي فرد ـ
  ؛اي جهاني مايه  زبان و درونداشتن  ـ
 .ساختن حقايق زندگي و مرگ براي جامعه ـ

و  ،هـا  دادهـا، شخصـيت   پنداشـتن روي  آن است كه واقعـي يـا نـاواقعي    ير بر كيسبي
بسـتگي  تنها به اعتقادها و انتظارهاي ما درباب دنياي خارج از فيلم  هاي فيلم نه موقعيت

 آفرينـد  مـي  فـيلم  خـود  كـه دارد  بسـتگي انتظارات و اعتقـاداتي   به چنين هم دارد، بلكه
كنـد بلكـه پنهـان     ). اين سخن مؤيد اين است كه سينما آشكار نمـي 165 :1383ير  (كيسبي

پوشـاني انتظـارات و عقايـد جمعـي و       توان گفت دايرة هم  ). مي1: 1375 احمدي( دارد مي
  آفريند محل آفرينش اسطوره است. انتظاراتي كه فيلم مي

 
  تعريف مفاهيم 2.3

اصلي آن را موضوع جنـگ تشـكيل    ةماي شود كه درون سينماي جنگ به سينمايي اطالق مي
  :)12: 1381(سليماني  كردتوان به سه نوع تقسيم  دهد. سينماي جنگ را مي مي

عبـارتي نبـرد بـا دشـمن      گذرد و بـه  هاي نبرد مي ها در جبهه هايي كه روايت آن فيلم  ـ
، افقهايي نظير  در اين دسته فيلم ،ايراني هاي هنمون از بين. هاست آنماية اصلي  درون
  گيرند. ... قرار مي و ،بان ديده، مهاجر، نينوا
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هـا،   تأثير جنگ بر پشت جبهـه  ةدهند د و نشاننپرداز هايي كه به تبعات جنگ مي فيلم  ـ
بـا عنـاويني    هـا  . از اين نوع فـيلم اند و مانند آن ،وضعيت رزمندگان بازنشسته از جنگ

، مـار  دنـدان ، باشوشود.  ميياد جنگ يا سينماي اجتماعي جنگ   چون سينماي حاشية
  جنگ ايران است. در سينماينوع هايي از اين  مثال يوسف پيراهن بويو ، سمي قارچ

بـه مـتن    يازسـوي  :دهنـد  تركيبي از دو گونة فوق را نمايش مي درواقعهايي كه  فيلم  ـ
هاي جنگ هستند. در اين  كنندة تأثيرات و حاشيه ديگر بيان پردازند و ازسوي جنگ مي
 برد.   نام است من با ليليو  ،مهر ماه متولد، مينو برجهايي چون  توان از فيلم زمره، مي

سينماى ”خاصيت  جاى اين عنوان بى شايد بهتر باشد كه به«آويني معتقد بود  سيدمرتضي
 »در آن ملحوظ شـده باشـد   “هويت دينى دفاع مقدس ما”كلمة ديگرى بگذاريم كه  “جنگ

 .كنيم مياستفاده جنگ تحميلي در اين پژوهش از عنوان سينماي . ما )103: 1379(آويني 
بردها يعني بـه   دادهاي واقعي يا خيالي. روايت به راه بازگويي رويروايت: روايت يعني 

شـود. اساسـاً    كار گرفته مي دادن داستان به كه براي سازمانداللت دارد قواعد و قراردادهايي 
ابزاري براي بازتوليد دنيـاي واقعـي    ةمثاب بردها را به سينماي روايي سينمايي است كه اين راه

  ).116: 1387د (هيوار گيرد كار مي به
  
  تعاريف نظري 3.3

  ت:يآرمان و واقع
تعريف نظري: در هر جامعه، آرمان اجتماعي يعني تصوري از يك نظم فرهنگي، اجتماعي، 

شناسـند و در انديشـة آن    ... كه اكثر مردم در تنظيم رفتار خويش آن مرجع را مي و ،سياسي
اي  گونـه  بلكه بـه  ،كند هاي عالي تجلّي نمي داده چون  همعالي  يمردم چنين تصوري از نظم

شكل و صورت  و هاي غالب شود. رسميت و رواج ارزش ذهن متبادر مي بهنمونه و خاص 
شده آرماني را كه افراد از جامعـه در ذهـن دارنـد تشـكيل      هاي پذيرفته مراتب ارزش سلسله

 كـه معطـوف بـه   آمده اسـت  ). در تعريف واقعيت و رئاليسم نيز 166: 1366(بيرو دهد  مي
جـو و بيـان كيفيـات    و كه واقعاً هست. هدف رئاليسم جسـت  چنان  آن است نماياندن زندگي

  ).32: 1345 پرهام( هاست با ديگر پديده اي واقعي هرچيز و روابط دروني مابين پديده
ها تاحدود زيـادي در تصـور جنـگ بـا امپرياليسـم       گرايي در جبهه تعريف عملي: آرمان

و مانند آن  ،گرايي زيستي، مردم گرايي در عدالت، ساده هاي عيني آرمان شد. جنبه ميخالصه 
  مشاهده و ردگيري است. تجلي يافت كه در سينماي جنگ نيز قابل
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اي دارد. ايراني درطول  اسطورة قهرمان مظلوم: اين مفهوم براي ايرانيان بار كامالً اسطوره
شـدن را در مفهـوم    ت. او همـة تـأثير ايـن قربـاني    شدن مداوم بوده اسـ   تاريخ شاهد قرباني

هـاي غربـي غالبـاً     كه قهرمان در اسطوره آن حال ؛)226: 1382(ارشاد  مظلوميت ريخته است
  قهرمان پيروز است.

  
  روش پژوهش. 4

بهره خواهيم جست و به تحليل  شناختي روايت داستاني نشانه در اين مقاله، از روش تحليل
اي از داسـتان    هاي سينمايي خواهيم پرداخت. درابتـدا خالصـه   نشيني و جانشيني روايت هم

دنبال آن تحليل جانشـيني بـا    نشيني عناصر و به  شود و پس از آن تحليل هم  فيلم روايت مي
 از تحليل روايـت  شود. هدف هاي دوتايي موجود در داستان بررسي و تحليل مي  تقابل ةارائ

  گيرد.  هايي است كه در محتواي تصوير قرار مي  و ايدئولوژي ،فهم معنا، افسانه
مشغول رخدادهاي متن است و  شود و دل هاي پروپ يافت مي نشيني در نگره تحليل هم

امـا تحليـل    ،داستاني را در كليت منسجم رخـدادهاي آن تحليـل كنـد    يكند روايت سعي مي
اشـتروس اسـت، در ذات خـود مسـتلزم بررسـي       هـاي لـوي   تج از انديشـه كه من ،جانشيني

دهد  ها معني مي  تواند از متني كه به آن هاي دودويي است كه در متن وجود دارد و مي تقابل
 ةكـه محـور اصـلي نگـر     ،استنباط شود. در چنين تحليلي، نه تسلسل رخدادهاي درون متن

گيرند كه در متن يافت   در كانون توجه قرار ميبلكه مناسبات تقابلي گوناگوني  ،پروپ است
  ). 44: 1380(آسابرگر  شوند مي

  
 هاي پژوهش . يافته5

  )1360- 1359(، جمشيد حيدري مرز 1.5
هواپيماهـاي   رانزديـك مـرز    يخالصه: در روزهاي آغازين هجوم عراق به ايران، روسـتاي 

 اشـغال  بـه تر به مرز كـه   . آمدن مردي مجروح از يك روستاي نزديككنند ميعراقي بمباران 
دارد كه تا آمـدن   آن مي رسد مردم را بر و خبرهاي ديگري كه مي درآمده استارتش عراق 

جـويي دور هـم    دفاع از خود برخيزند. چندتن از مردان روستا براي چاره نيروهاي مسلح به
دهنده و مجرب داشته باشند.  سازمان يبايد رهبررسند كه  شوند و به اين نتيجه مي جمع مي

تنهـايي   و به است گزيده عزلت كنجدانند. او  مي  د رشيدي) را اليقو(با بازي داو همه مختار
كـه بـا    هكند. مختار استوار ارتش در رژيم شاه بـود  مشرف به روستا زندگي مي ةبر باالي تپ
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امـا   ،رود سراغ او مي بازي سعيد راد) به(با  . ياوراست سعايت ديگران از ارتش اخراج شده
كـه از   ،(آهو خردمنـد)  زده راه مردم باشد. ناچار زني مهاجر و جنگ پذيرد كه هم مختار نمي

كند. درنهايـت   رود و او را تهييج مي سراغ مختار مي يكي از روستاهاي اطراف آمده است، به
ند قرباني، يك پاسگاه نظامي را از با دادن چ ،روند و او و مردان روستا به جنگ با دشمن مي

  كنند. ها خارج مي اشغال عراقي
و  اسـت، نامه ازلحاظ روايت كالسيك اسـت، سرراسـت     نامه: فيلم  نشيني فيلم تحليل هم

   شود. عنوان فيلم بك يا بازگشتي در آن ديده نمي گونه فلش آغاز و انجام مشخصي دارد. هيچ
  ) تداعي نوعي دفاع و جنگ است. »مرز«(

قهرمان فردي است كه در بادي امـر از   ،پررنگ استنامه   فيلمكه عنصر قهرماني در  بااين
اجتماع بريده و غار تنهايي براي خويش برگزيـده اسـت. او در انتهـاي داسـتان نيـز شـهيد       

ن داستان، قبل هايش را لمس كند. مظلوميت قهرما ثمرنشستن رشادت تواند به شود و نمي مي
 چـون   هـم نمون شود كه اسـطورة قهرمـان    مخاطب را به اين معنا رهتواند  ميو پس از فتح، 

  كشد. حبابي است كه ديري نخواهد پاييد و مظلوميت محتوم انتظارش را مي
كه  ،در روستا دو تن وجود دارند: ميرزا تقي نامه:  هاي دوتايي فيلم جانشيني؛ تقابل  تحليل

كه اتفاقاً مذهبي هم هست  است متمول روستايي هاي آدمسنّتي است، از آن نوع  دار سرمايه
حـاج رجـب كـه    نـام   بهداري است  ديگري سرمايه ؛بسته و مهر و تسبيح دارد و پيشاني پينه

كنـد.   اي را اداره مي يمن سرماية پدر، كارخانه به ،ظاهري مدرن دارد و فرزندش در كرمانشاه
كه  گذراند. زماني گيري روزگار مي داري اراضي و اموال و نيز نزول نگهحاج رجب هم از راه 
گيرند، اين دو نفـر متمـول مخالفـت     سازي پاسگاه از دست دشمن مي اهالي تصميم به آزاد

تـا مـانع    نداجراگذاشتن سندها درصـدد  ن و بهاهاي زارع كنند و با تهديد به گرفتن زمين مي
  شوند.  مرزيسگاه سوي پا رفتن اهالي و جوانان به

 عزا  عروسي
 فرزند جوان و دگرانديش او پدر متمول

 (حاج رجب و ميرزا تقي) بد (مختار) خوب
 مليت مذهب
 بدي نيكي

 دفاع از ميهن هجوم دشمن
 استثمارشونده استثماركننده
 قهرمان پيروز قهرمان مظلوم

 انفجار خمپاره و سلب آرامش آرامش و سكوت
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ــتان در  ــالفضــاي داس ــي   س ــالب م ــس از انق ــتين پ ــاي نخس ــان   ه ــه زم ــذرد ك گ
هـاي سياسـي كـامالً آزاد اسـت.      گـروه  تصدر است و هنوز فعاليـ  جمهوري بني رياست

هـاي دينـي را در مـتن گنجانـده اسـت، از       اگرچه برخي عناصر و نشـانه  ،نويس  نامه  فيلم
هاي فيلم، شمايل  در يكي از سكانس ،مثالً .دورآ ميان نمي مذهب جز در حاشيه سخني به

از وسايل صحنه اسـت و در   ئي(ع) بر ديوار است، كه اين نيز جز وب به امام حسينسمن
در عرصـة نبـرد، رزمنـدگان معـدودي از      ،كـه  اين اياست.  اي نشده  به آن اشاره نامه  فيلم

گوها اسـتفاده  و هاي مذهبي هم كه در گفت ارند. به الفاظ و واژهزگ اهالي روستا نماز مي
هاي مختـار، كـه شخصـيتي كاريزماتيـك      وان اشاره كرد. در يكي از ديالوگت شود مي مي

اما اگر وراي ظواهر نگاهي  شود، ميگرفتن انقالب تعبير  است، از هجوم دشمن به نشانه
 اسـت پرسـتي و دفـاع از آن    مـيهن  مايـة داسـتانْ   نامه بيندازيم، بـن   روايي فيلم  به شالودة
  .)111: 1382(معدني 

 

  )1363(، مخملباف سو بي چشم دو 2.5
هـايش مـانع از رفـتن     شود، اما گرفتـاري  خالصه: شور جبهه در دل مشهدي ايمان بيدار مي

 پـردازد و دختـرش را بـه ازدواج يـك رزمنـده      وكمـال مـي   هايش را تمـام  اوست. او بدهي
از همـه   هللاان فرزنـد نابينـايش نـورا   آورد، امـا در ايـن ميـ    درمي ،(خيراهللا)، پسر روحاني ده

 ،هللابرد تا از پزشك جواب قطعي بگيرد. اسـد  وپاگيرتر است. او نوراهللا را به تهران مي دست
. طـولي  شود در روسـتا بمانـد   مي ايمان ناگزير شود و مشهدي  عازم جبهه مي ،پسر ديگرش

ايمان فرزند نابينـايش   مشهدي آورند.  هللا و خيراهللا را از جبهه مياكشد كه پيكرهاي اسد نمي
  گيرد. برد و شفايش را مي را به مشهد مي
  نامه:   نشيني فيلم تحليل هم

  نامه:   پنج شخصيت اصلي فيلم
 است دختر مشهدي ايمان را نشان كرده و اي كه تازه از سربازي آمده خيراهللا: رزمنده. 1

  .گويد و باز شوق بازگشت به جبهه را دارد دربارة جبهه مي
 دليـل  دارد، به هميناشتياق مشهدي ايمان: قهرمان فيلم است كه براي رفتن به جبهه . 2

  اي است. ، اما پسر نابينايش مشكل عمدهكندكند مشكالت خود را حل  سعي مي
شخصـيت وي   حولاي ديگر  نوراهللا: فرزند نابيناي مشهدي ايمان كه داستان از زاويه. 3
 گيرد. (ع) مي از امام رضا شفايش را و درآخر نيز چرخد مي



  1397 پاييز و زمستان، دوم ة، شمارهشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   64

و  ،روحاني روستا: شخصيتي است باصالبت، رهبر مورداعتماد و وثوق مـردم اسـت  . 4
 است. ،نامه  تنها شهيد اين فيلم ،نيز پدر خيراهللا

معلّمــان روســتا: روســتا دو معلــم دارد كــه يكــي مــذهبي و رزمنــده و ديگــري  . 5
 ماركسيست است. 

و معلّم ماركسيست بازنمايي  »اوستا حسن«هاي منفي داستان درقالب شخصيت  شخصيت
گرا هـم   كند. معلم چپ فروشي مي شوند. اوستا حسن كاسب روستاست كه احتكار و گران مي

يعني لباس خاكي شبيه استالين، پيـراهن  پوشد،  مي را هاي دورة انقالب ماركسيست ةلباس ويژ
 با هم  زند. وحدت اين دو شخصيت گذارد و عينك مي مي هم كاله ؛ندهاي بل با يقه ،دوجيب

  .اند داده   حق را تشكيل ةدرمقابل سايرين كه جبهدهد،  شكل ميباطل را  ةجبه
 دوها و تبعـات جنـگ اسـت.     گذرد كه درگير حاشيه كوهستاني مي يداستان در روستاي

تصـويري نيـك از    ةضمن ارائ ،نامه  بودن مخملباف است. اين فيلم اوج انقالبي سو بي چشم
 ؛نامه همه يا خوب هستند يا بد  زند. در فيلم جنگ، نيشي هم به جريان چپ ماركسيستي مي

گـرا در ايـن    گذاشتن مرد بـازاري سـنتي و معلّـم چـپ     اي وجود ندارد. دركنارهم فرد ميانه
داد كه مخملباف براي  ان نش )اند كه اين دو قشر هرگز كنار هم قرار نگرفته درحالي( نامه فيلم

  .)263: 1381(صدر  شود اي متوسل مي ابراز اعتراضش به هر وسيله
گذرد و به شـفاي چشـمان نوجـوان     ماجراهاي انتهاي داستان هم در حرم امام رضا مي

  ت آن است.يابد كه نشان از چندپارگي روايت داستاني و تشتّ اختصاص مي
ي و قدرت قهرمان باور ندارد و درآخـر هـم   مند  توان گاه به در كليت خود هيچ  نامه  فيلم

هللا و ابنـدد. اسـد   ي چون شفاگرفتن است كه مشهدي ايمان طرفي از آن مـي يعنصري ماورا
توانند در جرگة قهرمانان مظلوم روايت داستاني باشند، نيـز مجـروح و     كه هردو مي ،خيراهللا

ي مند  تواناثر بركه ديده شود نشان از فتحي نامه   در فيلمه ك آن گردند؛ بي شهيد به خانه بازمي
  بار آمده است. بهاينان 

  :هاي دوگانه تحليل جانشيني؛ تقابل
 ماركسيسم  اسالم سنتي

 گرا) (كاسب محتكر و معلم چپ خائنان به انقالب و جنگ خادمان به انقالب و جنگ
 پشت جبهه جبهه
 انكار ايمان

 نفاق و دورويي صداقت و مردانگي
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 ماركسيسم  اسالم سنتي

 دنياگرايي گرايي آخرت
 ظلمت نور
 معلم ماركسيست و كاسب محتكر تنها راه مردم روحاني هم
 بدي نيكي

 قهرمان پيروز قهرمان مظلوم

  
 )1377(كيا  ، حاتمياي شيشه آژانس 3.5

هاي شلوغ   ها در يكي از خيابان  رزمش عباس را پس از سال  حاج كاظم دوست هم :هخالص
عباس با همسرش نرگس بـراي مـداواي تركشـي كـه در گـردن دارد عـازم       بيند.   تهران مي

برد و   كند، او را به بيمارستان مي  كه با اتومبيلش مسافركشي مي ،بيمارستان است. حاج كاظم
كند كه در اسرع وقت   دهد و اصرار مي  پزشك معالج وضعيت عباس را بحراني تشخيص مي

شـوند تـا     حـاج كـاظم سـاكن مـي     ةن و شوهر در خانبه بيمارستاني در لندن منتقل شود. ز
كند و حاج كاظم   ويزاي سفر را تهيه مي ،رزمشان  مقدمات سفر مهيا شود. بهمن، پزشك هم
اش  وعدههواپيماست. خريدار اتومبيل به  تبلي ةنيز با فروش اتومبيل خود درصدد تهية هزين

 ةكه قصـد دارد بليـت رزروشـد    ،سكند و حاج كاظم پس از مرافعه با رئيس آژان  عمل نمي
يك سرباز وظيفه، افـرادي   ةكاظم و عباس را به شخص ديگري واگذار كند، با گرفتن اسلح

دارد تا امكان سفر عباس به لندن فراهم شـود.    عنوان شاهد نگه مي را كه در آژانس هستند به
شوند و پس   و سلحشور وارد ماجرا مي ،رزم حاج كاظم هاي احمد، هم  نام دو مأمور امنيتي به

شوند. سلحشور در مقابله با حـاج كـاظم معتقـد بـه       اي از شاهدان آزاد مي  وگو عده از گفت
راه با حـاج كـاظم و    دهد و هم  شيوة خود غائله را فيصله مي  شدت عمل است. اما احمد به

ز هوايي كشور، هنگام تحويل كند. قبل از خروج هواپيما از مر  سوي لندن پرواز مي عباس به
  سپرد.    سال نو، عباس جان مي

  :نامه  نشيني فيلم  تحليل هم
خود ما را به نتايج  خودبه نامه  فيلمخيلي ساده و سطحي، درگيرشدن با مضمون  يبا ديد
  رساند:  زير مي

  ؛است  هايي وجود داشته كه امروز فراموش شده   گذشته ارزش الف) در
 ؛اند  كه امروز فراموش شده اند  هايي وجود داشته  انگذشته انس ب) در

 .)122: 1377(عقيقي  اند بايد دريافت را كه متعلّق به گذشته ييها  ها و ارزش  ج) انسان
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شود.   مي يدهنامه در رابطة حاج كاظم و فاطمه فهم  پيوستگي اصيل كاراكترها در فيلم
 فقـط هـا عـاجز اسـت و      بعضي موقعيتدادن براي عباس در  حاج كاظم حتي از توضيح

و  ،كس حتـي احمـد كـوهي، عبـاس     اگري ندارد. هيچ و مافاطمه است كه نياز به هيچ اَ
گـري  يو تنهايي قهرمان او را بـه د كنند  درك نميطوركه بايد  اصغر هم حاج كاظم را آن

 كند.  ميبدل جمع 
اعتراض عليه وضعيت جامعه اسـت. افـرادي كـه مسـافران      نامه  فيلممضمون اصلي اين 

كيـا    اند. حـاتمي   خاصي از جامعه سنخگر  اند هركدام نمايان  آژانس هواپيمايي را تشكيل داده
كنـيم،    او را تحسين مي فيلم كند كه ماي مخاطب اقليت  اي بازنمايي مي  گونه حاج كاظم را به
خودمان هم درونش هستيم. قهرمانان داستان حاج كـاظم   اي را كه احتماالً  نه اكثريت جامعه

اند. عباس كه سر دنيا ندارد و تسليم رضاي خداي خويش است و در پايان داستان   و عباس
ي است و تـا  مند  توانمظلوميت دارد، انسان  ةكه داعي بااين ،اما حاج كاظم ،شود  هم شهيد مي

تواند الگوي انسان   تيپ حاج كاظم است كه مي جنگد.  اش مي  پايان براي رسيدن به خواسته
حـاج   باشد. با اين تفاوت كه جامعة كوچك درون روايت داسـتاني  مند  توانبخش و   توسعه

چشم  شناسد. مسافران سلحشور را كه مدافع وضع موجود است به  كاظم را قهرمان خود نمي
 ديـد داسـتان از  ةو جنگنـد  مند  نتواجاست كه قهرمان  بينند. در اين  خود مي منجيقهرمان و 

 ديـد شود و باز هـم مظلوميـت اوسـت كـه از      نميبدل در جامعه  اي قطارانش به اسطوره هم
  شود.  مخاطب پررنگ ديده مي
  :نامه  هاي دوتايي فيلم  تحليل جانشيني؛ تقابل

 سلحشور  حاج كاظم
 سلمان حاج كاظم

 موتورسواران (انصار) حاج كاظم و عباس
 محوري عقل گرايي آرمان

 امنيت ملي هاي انقالب ها و ارزش  آرمان
 انديشي  مصلحت محوري وظيفه

  
 )1385( ، كيومرث پوراحمدشب اتوبوس 4.5

راه عماد مأمور  هم اسم عيسي كه به نامه روايت داستاني سفر نوجواني است به  خالصه: فيلم
بازگرداند. عمـاد در ميانـة راه مجـروح    اسير عراقي را از خط مقدم به قرارگاه  38شود  مي
اتوبوس حامـل اسـرا، جـواني     ةرانند ،دهد. عمو رحيم اش را از دست مي شود و بينايي مي
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گشـايد و سـعي دارد از رفتـار ناپختـة او      تابد و مدام زبـان بـه كنايـه مـي     عيسي را برنمي
  جلوگيري كند.

جـايي قـدرت    هعماد نتيجة اين جابافتد و شهادت  دست اسرا مي اتوبوس در ميانة راه به
شوند و بـاالخره بـه    در اتوبوس است. با همكاري فاروق، اتوبوس و اسرا بازپس گرفته مي

همسر عماد كه در انتظار اوست، با جواني كه اثـري از خـامي در    ،رسند. ريحانه قرارگاه مي
آن دارد  سعي بـر  كه خبر شهادت عماد را بدهد، آن  بي ،شود و او اش نيست مواجه مي چهره

  كه ازقول عماد حرفي بزند كه ريحانه نرنجد.
  نامه:  نشيني فيلم تحليل هم

. نكنـد صـورت مطلـق حكمـي صـادر      آن اسـت كـه بـه    ، سعي مؤلـف بـر  نامه  فيلمدر 
تا  ،بودن تصاوير نيز احتماالً از اين ديد ناشي شده است رنگ وسفيدبودن خود فيلم و بي سياه

ريزي است رنگ خون براي مخاطب آزاردهنـده نشـود.    احت و خوندر فيلمي كه پر از جر
هـا   شـود. غالـب شخصـيت    خوبي بـه تماشـاگر فهمانـده مـي     سلوك عيسي در اين سفر به

، هـيچ  كـه او هـم بـد مطلـق نيسـت      جز افسر حزبي عراقـي  به ،نامه  اند و در فيلم خاكستري
دهـد.   را ارائه نمي نوعي ييتقهرمان فيلم، شخص درمقام ،شخصيت بد ديگري نداريم. عيسي

نسـلي   ياست. تضاد بين عيسي و عمو رحيم از شـكاف  »راه بلد«يك  فقطقول خودش او  به
  دهد. دارد كه خامي و تجربه را درمقابل هم و دركنار هم قرار ميحكايت 
ها را مجبور بـه   كه صدام آن شود نگاه ميهاي خاكستري  چشم آدم نامه به اسرا به  فيلم در
شـود.   حرمت دوستي با عمـاد گشـوده مـي    بند بهيار به برادرانشان كرده است. چشم باجنگ 

تر از اين دو به ما نباشـند، دورتـر    اگر نزديك ،ها هركدام اين«گويد:  عمو رحيم به عيسي مي
رحـيم در  شود. عمـو   هاي مؤلف سينمايي از دهان عمو رحيم خارج مي . حرف»هم نيستند

اصالً مردم با مردم كي جنگ داشتن؟ من و شما چه جنگي با هـم  «گويد:   ديالوگي ديگر مي
دسـت   جاي عيسي اسلحه را به كه به  جايي در ،عمو رحيم مظهر رحيميت است. او» داريم؟

طنـز مـوقعيتي   » هـا!   رحـم  أنا مسن يعني پيرمرد، لكن بي« :گويد گيرد، خطاب به اسرا مي مي
دار همـين تضـاد كـالم عمـو رحـيم و واقعيـت        بـودنش را وام  كنـد كـه كميـك    يايجاد مـ 
  است.  موجود

شد، حـامي ايـران در جنـگ از     ترين اسرا تلقي مي كه درابتدا خطرناك ،ميرفاروق عبداال
در  ،دهـد. او  رزمش را از دست افسر حزبي عراقي نجـات مـي   آيد و عيسي و هم آب درمي

وطـن شـما بـود و     پدرم هـم « :گويد  مي ،پرسد وطنش از او مي دربارة كه افسر عراقي جايي
كند و  بودن مرزها تأكيد مي قراردادي بر درواقعاو » ها. وطن من كجاست؟ وطن اين مادرم هم
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داند. فيلم هم سعي كرده است خود را هـم در    روابط انساني را تابع مرزهاي جغرافيايي نمي
برداري مستندگونة فيلم است كـه   اش فيلم  رم. نمونهمحتوا به واقعيت نزديك كند و هم در ف

  مخاطب را افزايش داده است.براي باورپذيري 
  :هاي دوتايي تقابل

 افسر عراقي حزبي  هاي خوب آدم
 جواني و سركشي عيسي مهرباني عمو رحيم

 بند سياه اسرا چشم بند سفيد فاروق چشم

رنگ است و جـز افسـر حزبـي     شدت كم به نامه  سازي در فيلم گرييها و د  كه تقابل بااين
از دنيا  انباز هم انساني گريز ،خورد، عماد، قهرمان داستان چشم نمي عراقي دشمن ديگري به

 .رسد شهادت مي بهشود كه درپايان هم با مظلوميت   بازنمايي مي
 

  گيري . نتيجه6
مختار است. مختـار  نام  ، قهرمان اصلي داستان شخصيتي كاريزماتيك بهمرزدر فيلم نخست، 

برد  سر مي دور از مردم به انزوا و بهچراكه پيش از حمله به پاسگاه در  ،قهرماني مظلوم است
نشيني و جانشيني و ديگر عناصر   شود. تمامي عناصر و روابط هم  پس از حمله، كشته مي ،و

كـه   )»مـرز «( نامـه   فـيلم كنندة اسطورة قهرمان مظلوم است؛ از عنـوان    در اين داستان تقويت
داسـتان، شـمايل امـام       گر مفهوم دفاع و جنگ است تـا روايـت كالسـيك و خطـي     تداعي
، قهرمان اصلي داستان مشهدي ايمـان  سو  بي چشم دونامة دوم،  . در فيلمغيرهو  ،(ع)  حسين

امـا در ايـن بـين     ،شود و قصد رفتن به جبهـه را دارد   است كه شور جبهه در دلش بيدار مي
شـود؛ ماننـد ازدواج دختـرش،      ايي دارد كه همواره مـانع رفـتن او بـه جبهـه مـي     ه  درگيري

رفتن پسرش اسداهللا به جبهه. در پايان داستان، داماد و و ها، فرزند نابينايش،   پرداخت بدهي
گيـرد.   ايش به حرم امام رضا پسـر شـفا مـي   شوند و پس از بردن پسر نابين پسرش شهيد مي
هـايي كـه در     بـر درگيـري   عالوه ،چراكه ،داستان قبل، مظلوم است چون  همقهرمان داستان، 

شـوند و خـود نيـز هرگـز بـه خواسـتة         زندگي دارد، فرزند و دامادش زخمي و شهيد مـي 
رسد. در اين فـيلم، تمـامي عناصـر و      اش يعني رفتن به جبهه و خدمت در جنگ نمي  اصلي

هايي چـون    مظلوم است؛ شخصيت نشيني و جانشيني درخدمت برساخت قهرمان  روابط هم
هايي چون   و روحاني داستان كه درمقابل شخصيت ،اهللا، خيراهللا، اسداهللا  مشهدي ايمان، روح

دهنـد. در    تشـكيل مـي  جبهـة حـق را    انـد،  كه جبهة باطل ،اوستا حسن و معلم ماركسيست
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دوسـتش عبـاس   منجي ، حاج كاظم قهرمان اصلي فيلم است كه قصد دارد اي  شيشه آژانس
سـرانجام پـس از    ،دهد  راه نجات دوستش انجام مي در هاي بسياري كه  تالش رغم بهباشد. 

نشيني و جانشيني در ايـن فـيلم سـازندة      ميرد. تمامي روابط هم  برخاستن هواپيما عباس مي
ها و افرادي كه در گذشته وجـود    شخصيت حاج كاظم است؛ ارزش قالبقهرمان مظلوم در

انديشي و امنيت ملـي    اند، عدم اقبال مردم، مصلحت  ند اما در زمان حال فراموش شدها  داشته
هاي عباس و حاج كـاظم    و نيز تقابل شخصيت ،هاي انقالب  محوري و آرمان  درمقابل وظيفه

، عماد قهرمان اصلي داستان است كـه بـا شـهادتش    شب اتوبوسبا سلمان و سلحشور. در 
هـاي قبلـي، ميـان      بـرخالف فـيلم   ،رسـاند. در ايـن فـيلم     مـي  اثبـات  مظلوميت خـود را بـه  

اند تا   تر خاكستري بيش ها  شود و شخصيت  چناني برقرار نمي هاي داستان تقابل آن  شخصيت
وسـفيد بـراي فـيلم انتخـاب شـده اسـت.        خوب يا بد مطلق. به همين جهت، رنـگ سـياه  

هـاي آن    از نمونـه  .شـود   جا مي جابه ها و جغرافيايشان  ، گاه مرزهاي ميان شخصيترو ازاين
جايي قدرت ميان اسراي ايراني و عراقي در داسـتان يـا شخصـيت فـاروق اسـت كـه         جابه

تـالش  گويـاي  دورگه است و پدري عراقي و مادري ايراني دارد. حالت مسـتندگونة فـيلم   
انساني  تركردن محتوا و تصوير است. شخصيت عماد  يباورپذيري و واقعبراي سازندة فيلم 

كننـدة ايـن ديـدگاه و تكـرار اسـطورة        تقويت ششود كه شهادت  از دنيا بازنمايي مي انگريز
  قهرمان مظلوم است.

دمطالعـه مـا را بـه ايـن نتيجـه      هـاي داسـتاني مور    تحليل روايت عنصر قهرمان در فيلم
با قهرمـان  بيش از مواجهه با قهرمان پيروز  جنگ تحميليهاي داستاني   در فيلمرساند كه  مي

خـورد و خـود را در آن     ت گـره مـي  مظلوم مواجهيم؛ امري كه بازنمايي آن به تباري از سن
اسـاطيري   هاي شخصيتمذهبي چون امامان شيعه و  هاي شخصيتمانند مظلوميت  ،يابد مي

  .غيرهو  ،چون سهراب، سياوش
ـ    هـايي چـون     هقهرمان در سينماي امروز دنيا معموالً قهرماني پيـروز و ناميراسـت (نمون

بـا   جنـگ تحميلـي  ...). در سينماي ايران و بـاالخص سـينماي    و ،آرنولد، بروس لي، راكي
پنجـه و   اي قـوي   اندازه هرچند به ،هايي مواجهيم كه پيروز و ناميرا نيستند و درعوض  قهرمان

(بـا  هاي خـوب    انسان ةقرارگرفتن در دست ،كل نابود سازند زورمند نيستند كه اهريمنان را به
دي ميـرا درعـين قهرمـاني و    افـر ا هـا  آنما) و مرگي كه در اين انديشه عين زندگي است از 

  سازد.  مظلوميت مي
امـا در شخصـيت    ،شود تا آرمان حفظ شود  در سينماي جنگي ايران قهرمان قرباني مي

ستايش مظلوم بازتـابي   ةقهرمان غربي حيات قهرمان است كه مستلزم پيروزي است. روحي
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حـاد   ةنماينـد قـول بودريـار،    به ،اي ايرانيان است كه هم فيلمي كه  ذهني و اسطوره ةذائقاز 
ايـن   ةكننـد  گيرد و هم خود در گفتمان اجتمـاعي بـه تقويـت     واقعيت است از آن الهام مي

  شود.    ميتبديل روحيه 
وم شود و هج تمام واقعيت ساخته مي مثابة هدرپايان بايد گفت عنصر مظلوميت قهرمان ب

 در نشـاند. اگرچـه   هاي تصويري است كه وانمايي بودرياري را بر مسند بازنمايي مـي  نشانه
اسـت  شده بسنده جنگ تحميلي نامه از سينماي   موردي چهار فيلم ةبه مطالعفقط اين مقاله 

گـر   را داشت، بيـان جنگ تحميلي اش به كليت سينماي  گيري تسري نتيجه ةتوان داعي و نمي
كـه   تواند مدخلي بر مطالعات آتـي باشـد. چنـان    گر از اين سينماست كه مي وجوهي روشن

هـاي   توان گفت كه سـينما اسـطوره   مي ،در پيوند اسطوره و فيلم و خاطرة مردمي ،گفته شد
چنين معنـابخش جهـان    سازد و اين  هاي پيشين را مي امروزين و خاطرات مردمي از گذشته

ي منـد   تـوان تواند مخاطب را به  اثربخش هم مي ةانوصف، اين رس شود. بااين مخاطبانش مي
ديدن بازنمايي خويش از اين عناصـر دعـوت كنـد و هـم     و و باورمندي به قدرت خويش 

  .فراخوانَدآنان را به انفعال 
ي و منـد   تـوان دو روي قهرمـاني  اگـر   ،نشان از آن دارد كه گفته شدچه در اين مقاله  آن

، عنصر مظلوميت بوده است كـه خـود را   ههاي موردمطالع  داشته باشد، در فيلم را مظلوميت
اگر نگوييم موجوديتي غايب داشته است، همواره در  ،يمند  توانتر نمايان كرده است و  بيش

  نامه جايگاهش را يافته است.  پس پرده و در اندروني محتواي فيلم
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