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  *كياهاي حاتميبه فيلمشناختي  جامعهنگاهي 
  **اعظم راودراد

  چكيده
هدف . اندشناختي تحليل شدهكيا با اتخاذ رويكردي جامعههاي ابراهيم حاتميدر اين مقاله، فيلم

 هكها چيست و دوم اينكه معاني توليد شده در فيلماول اين: از اين تحليل فهميدن دو مطلب است
كيا آن را نمايندگي  اجتماعي كه حاتميها و نيز گروهي با جامعه معاصر فيلماين معاني چگونه

شناسي چارچوب نظري اين مقاله متاثر از رويكرد بازتاب در جامعه. كنندكند ارتباط پيدا ميمي
 با استفاده از نظريه لوسين گلدمن درباره اثر هنري بزرگ و فرد استثنايي، سينماست كه مشخصاً

روش تحليل  .ه ادبيات طرح شده است، و با تسري آن به حوزه سينما تدقيق شده استكه در حوز
رتباط دادن  و از حيث امكان اشناختي مستتر در آنها تحليل نشانهها از حيث درك معانيفيلم

از كرخه تا راين، برج هاي در اين مقاله فيلم. نگر بوده استشان نقد برونمعاني با جامعه معاصر
مسير . اند تحليل شدهاي، روبان قرمز، موج مرده، ارتفاع پست و به نام پدرژانس شيشهمينو، آ

- هاي مذكور، كه گويي يك نفر است كه مراحل متفاوت زندگي خود و جامعهحركت قهرمان فيلم

ها نشان اين تحليل. ها دنبال شده استالي فيلم، به شكلي منطقي در البهكنداش را طي مي
هاي بسيجي جبهه رفته زمان جنگ و هاي جامعه ايران، يعني گروهيكي از گروهدهنده نگرش 

هنرمندي كه . اندمهري قرار گرفتههايشان است كه در جامعه كنوني مورد فراموشي و بيخانواده
  .كند، اين نگرش را به شكل اثر هنري درآورده استخود مانند اين گروه فكر مي

  . نشانه شناسيفيلم، كيا، سينما، اتميجامعه شناسي، ح: واژگان اصلي

  

                                                 
   فرهنگستان هنر جمهوري اسالمي ايران1385سي هنر اسفند مقاله ارائه شده براي دومين نشست تخصصي جامعه شنا *

   ravadrad@ut.ac.ir                                                               گروه ارتباطات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهـران ياردانش **
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  مقدمه
تحليـل  شـناختي     كيا بـا رويكـردي جامعـه        حاتميسينمايي ابراهيم   هاي     فيلم ،در اين مقاله  

دن معـاني   كـر  روشـن    منظـور بـه شناسي  با استفاده از تكنيك نشانه    ها    تحليل فيلم . شدخواهند  
ا ن نظريه لوسين گلدمن استفاده شده و بدر اين مقاله از. صورت گرفته استآشكار و پنهان فيلم     

 ايـن   البتـه د  شـو    مـي   نماينده گروه اجتماعي خاصـي تلقـي        و  مولف يفيلمسازكيا    حاتمي آن   به
ور اصـلي   بنابراين، در ايـن بررسـي دو محـ        . ه است حاصل شد ها    گيري از پس تحليل فيلم    نتيجه

 و محـور دوم     ر نظريه گلدمن  اسي هنر با تاكيد ب    شنارچوب نظري جامعه  محور اول چ  . وجود دارد 
  .  استشناسي، اعم از فني و تصويري، براي درك معاني فيلمگيري تكنيك نشانهكارمعرفي و به

اساسي جامعه شناسي هنـر ايـن اسـت كـه مـسايل، مـشكالت و تحـوالت                  هاي    يكي از فرض  
 2003،  رالكـساند (شـود      در آثار او بازتـاب مـي       صافي ذهن و شخصيت هنرمند    از  با گذر   اجتماعي  

متنوع و فراواني وجود    هاي    باره رابطه ميان هنر و جامعه در حوزه جامعه شناسي هنر بحث           در) 22:
عبـارت  دربـاره هنرمنـد      توجـه    حـل مسئله م ). 2003، الكساندر،   1368:، ولف  1378:  راودراد(دارد  

 جامعـه و عناصـر      گذارد، اما كه اگر چه هنرمند به واسطه آثار هنري بر جامعه تاثير مي            است از اين  
  .  نقش دارند، سبك و مضمون آثار اواجتماعي نيز به نوبه خود در هدايت فرد به سمت توليد هنري

 برخـي از . هنـري و اجتمـاعي يكـسان نيـستند    هـاي   اما آثار همه هنرمنـدان از نظـر ارزش       
ان  و آثارشـ   رمندان بـزرگ و برجـسته آن حـوزه هـا          هنمنزلة    متفاوت به هاي    هنرمندان در حوزه  

در ميان نظريه پـردازان جامعـه       . شوند  مي يا شاهكارهاي هنري مطرح   منزله آثار هنري بزرگ       به
بيش از همه به توضيح و تبيين هنرمنـدان و آثـار هنـري              ) 1376(شناسي هنر، لوسين گلدمن     

 كـه   ، پس از توضيح نظريه گلـدمن       بحث ةدر ادام . پرداخته است شناختي    جامعهبزرگ با نگاهي    
، بـه   كـار گرفتـه شـده اسـت       بهآثار هنري بزرگ،     در مقام    كيا،ل آثار سينمايي حاتمي   براي تحلي 

 ،گويي بدان را داريـم     كه در اين مقاله قصد پاسخ      ،سوال اساسي . خواهيم پرداخت ها    تحليل فيلم 
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د و ايـن    نپرداز  مي كيا از منظر كدام قشر اجتماعي به جامعه ايران        هاي حاتمي اين است كه فيلم   
  .ناختي از جامعه داردقشر چه ش

  
  نظريه لوسين گلدمن

ه بـر توانـايي و خالقيـت ذاتـي          به نظر گلدمن افرادي استثنايي در جامعه هستند كه عـالو          
ي گـروه  و هنجارهـا هـا   هـا، ارزش هايشان نسبت به آمال، آرزوها، اهداف، خواسـته ، آگاهي هنري

 كـه   ،ي پـا را از آگـاهي روزمـره        اين افراد اسـتثناي   .  به حداكثر ميزان ممكن است     وداجتماعي خ 
 برفـراز آگـاهي     كـه يابنـد     ي دست مـي   نهند و به چنان توان      ست، فراتر مي  مند هم ني  چندان نظام 

 بيـان   اي ويژه و با شكلي خاص     هاي طبقاتي را به گونه    طبقه خويش قرارگيرند و مسايل و مقوله      
  ).94: 1382راودراد، (دارند 
اي از مقـوالت ذهنـي      نامد، يعني سازمان ويژه     بيني مي  گلدمن اين ساختار آرماني را جهان     «

» بخشد و فرآورده آگاهي جمعي آن است        كه خاموشانه هنر و انديشه گروه اجتماعي را شكل مي         
بـه واسـطه    دانـد كـه       بيني مـي    اي جهان   گلدمن اثر هنري را بيان گونه     ). 176 :1381 ،ايگلتون(

  .شده استحضور در گروه اجتماعي خاصي در هنرمند دروني 
گريـستن و احـساس     اما سوال اين است كه تجربه و نگرش گروه يا طبقه، چگونه به شيوه ن              

 دست يافتن به چنـين آگـاهي        ،از نظر گلدمن  . يابد  مي  و در آثار هنري نمود     شود  فرد تبديل مي  
يي فرد استثنا . نامد  مي و آنها را افراد استثنايي و هنرمندان بزرگ       ا در توان كساني است كه       فقط

، به حداكثر )مانند روشنفكر(اي كه در ساختار اجتماعي دارد كسي است كه به علت جايگاه ويژه
آگاهي ممكن گروه دست يافته و چون در عين حـال اسـتعداد آفـرينش هنـري هـم دارد، ايـن             

ايـن همـان    . گـذارد   مـي  آگاهي را به صورتي بسيار منسجم در جهان خيالي اثر خود به نمـايش             
ترين كـاركرد آفـرينش       به نظر ما، مهم   «: گويد  مي گلدمن. ابل شناسايي در اثر است    بيني ق   جهان
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در هـا   كند كه انسان ادبي و هنري در اين است كه همان انسجامي را در عرصه تخيلي عرضه مي             
  ).123 :1380به نقل از ژاك لنار، (» اند زندگي واقعي از آن محروم

وان به شناختي از جهان بيني و تحـوالت گروهـي           ت  مي  با شناخت اثر بزرگ هنري     ،بنابراين
 چگونگي دست يـافتن بـه       مسئلهدر اينجا   . آن گروه اجتماعي رسيد كه در اثر بازتاب شده است         

 :تـوان دريافـت    مـي  معناي اثر را در دو سطح  ،از نظر گلدمن  . شود  مي معناي آثار فرهنگي مطرح   
اختار معنادار دروني موضوع بررسي، و  روشن كردن سمعنايدر حالي كه درك به. درك و تبيين

 ،تبيـين . در مورد مشخص آثار ادبي، دريافت به معناي روشن كردن ساختار معنادار دروني است             
همان ساختار اجتمـاعي    كه  است  واسطه فراگير   گنجاندن اين ساختاز معنادار در يك ساختار بي       

  ).351: 1376گلدمن،  (است
در اين حالت، هنر هنرمند اين است كه آنچه را      .  است  همواره كوششي جمعي   اثر يا ساختار  

 آشكار ساخته و به شكلي منـسجم  ي مبهم و نامشخص وجود دارد  درون گروه اجتماعي به صورت    
 بـه   هـم نامد كه     مي  هنرمند بزرگ را فردي استثنايي     سبب است كه گلدمن   به همين   . بيان كند 

توانايي به ظهور رساندن اين آگـاهي را در          و هم باالترين ميزان آگاهي ممكن گروه دست يافته،        
  . يك اثر جاودان هنري دارد

با توجه به توضيحات باال و با كاربرد نظريه لوسين گلدمن، براي شناخت رابطه متقابل اثر و                 
-جامعه الزم است از يك طرف با رمزگشايي و شناخت معناي اثر هنري از طريق تحليـل نـشانه    

 با شناخت جهـان بينـي كليـت اثـر هنـري بـه               ، و از طرف ديگر    مشناختي به درك اثر نائل آيي     
 اثـر را در چـارچوب تـاريخي و     ،به تبيين اثر بپردازيم و بدينگونـه      شناختي    جامعهواسطه تحليل   

 خـواهيم توانـست يكـي از اصـول كلـي جامعـه              ،بدين ترتيـب  . اجتماعي آفرينش آن قرار دهيم    
 كـه در  امـري  ؛ را به خـوبي توضـيح دهـيم      ،امعهشناسي هنر، يعني رابطه متقابل ميان هنر و ج        

  .پردازيم  مي به آنادامه
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  تحليل نشانه شناختي
كـه  چنـان . اسـت شناسـي      نـشانه  روش تحقيق در اين مقاله تحليل متن با اسـتفاده از تكنيـك            

 فردينان دو سوسور ،شناس سويسينوين با كار زبانشناختي   نشانه تحليل)1379 (گويد، مي آسابرگر
كتـاب  «. شود  مي  آغاز ،)1914 - 1839(مريكايي، چارلز ساندرز پيرس     ا و فيلسوف    ،)1913 - 1857(

 منتشر 1915شناسي همگاني كه نخستين بار پس از مرگش در        هايي در زبان  سوسور با عنوان درس   
 اين كتاب حاوي بسياري از مفاهيمي اسـت كـه         . شناختي سخن گفته بود   شد از امكان تحليل نشانه    

 و مدلول يا مفهوم      تصوير - انه به دو عنصر دال يا آوا      تقسيم نش ... به كار برد    ها    ر مورد نشانه  توان د  مي
شناسـي   تكامـل نـشانه    ن دال و مدلول اختياري اسـت در       و پيشنهادهاي او داير بر اين كه رابطه ميا        

د، يعنـي  متمركز كرها  از سوي ديگر پيرس نيز توجه خود را بر سه بعد نشانه        . اهميتي اساسي داشت  
در شـناختي      نـشانه  و نهضتي آغاز شد و تحليـل      ر از اين     و اي و نمادين  ابعاد سه گانه تصويري، اشاره    
در ايـن   . ترين كار در پراگ و روسيه در آغاز قرن بيستم انجام شد           مهم. سراسر جهان گسترش يافت   

بـارت و   كاربردي روالن شناسي در فرانسه و ايتاليا، در نتيجه كارهاي با اهميت نظري و     نشانه ،هنگام
  ).16: 1379آسابرگر،  (» كامال تثبيت شده بودامبرتو اكو و بسياري ديگر

. »شـود   مي چگونه معنا خلق و منتقل    «شناسي به اين نكته خواهد بود كه        توجه ما در نشانه   
شناسي همچون الگو و تعميم مفـاهيم ايـن         شناسي تلقي زبان  گام اساسي براي پيشرفت نشانه    «

  مـا بـا مـتن همچـون زبـان برخـورد            ،در واقـع  . است) متن(هاي ديگر غير از زبان      ه پديده علم ب 
و هـا     نـشانه ). 19: همـان  (»تر اسـت   مهم ، روابط ميان چيزها از خود آن چيز       كنيم كه در آن    مي

  ).20:همان(شناختي هستند روابط دو مفهوم كليدي تحليل نشانه
ند و قـوانين  امثل زبان) تبليغاتي و غيرههاي ي، فيلمهاي تلويزيون مثل فيلم، برنامه  ( هاتنم«
سازد كه اطالعـات، احـساسات،      مي زبان ما را قادر   . توان بر آنها هم اعمال كرد       مي شناسي را زبان

و قواعـدي كـه     هـا     افكار و چيزهاي مشابه ديگر را با هم مبادله كنيم و اين كار را با ايجاد نظـام                 
كه براي نگارش و سـخن گفـتن دسـتور          چنان. دهيم  مي ازند انجام پرد  مي مردم به يادگيري آنها   
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 »هـم دسـتور زبـاني موجـود اسـت         ها    و همچنين انواع رسانه    فقطزبان وجود دارد، براي انواع م     
بـه  هـا   كارگيري نشانهخواهد نشان دهد كه چگونه معني با به ميشناسي    نشانه علم ).28: همان(

  . شود  ميآيد و منتقل  ميپديد
  
  تصويرشناسي   نشانهمتفاوتعاد اب
ايـن  . كـرد توان تصوير را بررسي      متفاوت مي هاي    تصوير سينمايي به شيوه   شناسي     نشانه در
دسته اول تحليل رمزهـاي فنـي سـينمايي و          . دكرتوان در سه دسته كلي خالصه         مي راها    شيوه

نـدازه نمـا، نـوع      اين تحليل شامل بررسي رموز فنـي مثـل ا         . آنهاستشناختي     نشانه درك معاني 
دسـته دوم شـامل     . بندي تصوير و امثـال آن اسـت       عدسي، زاويه دوربين، سطح دوربين، تركيب     

رمزگـان فـرم شـامل      . گيرد  مي موجود در تصوير را در بر     هاي    رمزگان فرم است كه عمدتا نشانه     
ن همـه ايـ   . پردازي، وسايل صحنه، ارتباطات غير كالمي، رمزهاي لباس و مانند آن اسـت            صحنه

 زدايي عمل كرده و مـتن را بـراي مخاطـب معنـا دار             سازي و آشنايي  رمزها به دو وظيفه طبيعي    
ايـن  . كند  مي استفادهها    محتوايي است كه از رابطه ميان نشانه      هاي    دسته سوم تحليل  . سازند مي

هـاي   و كنايـه هـا   همنشيني و جانـشيني، بينـامتني و بررسـي اسـتعاره    هاي   دسته شامل تحليل  
ذكر شده براي درك معنـاي پيـام داراي اهميـت           هاي    هركدام از تحليل   .در تصوير است  موجود  

 ،بنـابراين . گيري همه آنها در اين مقاله به علت محدوديت صفحات ميسر نيـست            كاراست، اما به  
كيـا بـه    شود با مطالعه آثار حـاتمي       مي مقاله بر دو دسته اول از تحليل هاست و سعي         اين  تاكيد  

  .دست آيدهو در اين آثار باساخت، تصويري كلي از جامعه متحول مورد اشاره ترتيب زماني 
ـ  ...)  ديداري، شنيداري، گفتـاري و  (هر نشانه آشكار سينمايي       اسـت كـه مـدلول آن    يهماننـد دال

عناصر و مواردي كه درباره بيان تصويري       . ددهميدست  بهاي را در يك سطح يا بيش از آن          مفهوم ويژه 
  ). 23- 85: 1380 ،سلبي و كاودري(ايم عبارتند از رمزگان فني و رمزگان فرم  پرداختهاثر به آنها
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  رمزهاي فني سينمايي
 دوربـين   رهبا سينما و تصوير سينمايي است، اگرچه برخي از آنها در          اين دسته از رمزها ويژه    

ثابـه  م   بـه  اآنهـ شناختي     نشانه دال و معاني  منزلة     به در جدول زير رمزها   . عكاسي هم صادق است   
  :شوند  ميمدلول معرفي

  مدلول  دال  
  
  اندازه نما

  نماي بسياردرشت
  نماي درشت
  نماي ميانه
  نماي كامل
  نماي دور

  عاطفه، احساس، لحظه حياتي،كنكاش
  .نزديكي، صميميت، فضاي خودماني، تأكيد، جلب توجه

  رابطه شخصي با سوژه
  روابط اجتماعي

  اهميت زمينه، فاصله عمومي
  رو به پايين  ربينزاويه دو

  روبه باال
  هم سطح چشم

  چيرگي، قدرت، حاكميت
  ناتواني، ضعف، كودكي

  برابري، هم كنشي، همذات پنداري
  زاويه باز  نوع عدسي

  عادي
  تله فتو

  دراماتيك
  روزمرگي، زندگي عادي

  سرك كشيدن، كنجكاوي
  
  بندي تركيب

  متقارن
  نامتقارن

  ايستا
  پويا

  داراي آرامش، حالت مذهبي
  گي روزمرهزند

  آشتي، نبود تضاد
  آشفتگي، سردرگمي

  مايه روشن  نورپردازي
  مايه تيره
  پرتضاد

  كم تضاد

  خوش بختي، نيك انجامي
  غم، اندوه، نااميدي
  تئاتري، دراماتيك

  گرايانه، مستند واقع

  گرم  رنگ
  سرد

  سياه و سفيد

  خوش بيني، شور، انگيزه، عشق
  بدبيني، آرامش، صلح، خرد

  ، گذشتهگرايي، خبر واقع
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  زوم به جلو  حركت دوربين
  زوم به عقب

  چرخش

  توجه، بررسي، اهميت، كنش
  دوري، وداع، سفر
  مرور، پي گيري

  81: 1380برگرفته از سلبي و كاودري، 
  

  تصويري يا رمزگان فرمهاي  نشانه
 :اند ازها عبارتاين نشانه

   فيلمبرداري، پس زمينه و نظاير آنمحل : صحنه پردازي -
  رايش صحنه، رنگ و تأثير عاطفي آنوسايل و آ: آراييصحنه  -
  ت چهره بازيگران، نوع حركات آنانحاال: كالميارتباطات غير -
   آن، رابطه با جايگاه اجتماعي فردرنگ لباس، روستايي و شهري بودن : لباس -

هاي  مبتني بر رمزهاي سينمايي و نشانه     شناختي     نشانه در ادامه مقاله با به كارگيري تحليل      
كيـا، پرداختـه و     حاتميهاي     به درك معاني دروني متون، در اينجا فيلم        ،تصويري يا رمزگان فرم   

 اجتماعي كه حـاتمي     يپس از آن در مرحله تبيين و تشريح، رابطه اين معاني را با گروه يا قشر               
رگ  آثار بز  فقطالزم به توضيح است كه در نظريه گلدمن         . دهيم  مي كيا نماينده آن است توضيح    

 كيـا از آنجـا كـه حـاتمي   . شـناختي را دارنـد  هنري و هنرمندان بزرگ شايستگي مطالعه جامعـه  
 داراي نـوعي  سـازد و آثـارش        مـي   برجسته كه در موضوع جنگ و دفاع مقدس فـيلم          يفيلمساز

در اين مقاله   ) 1377 ،روحاني: ك(نقش هنرمند مولف داده است      بوده و به او     پيوستگي منطقي   
  .ايملمساز پرداختهبه آثار اين في

  
  هاتحليل فيلم

آژانـس  ،  )1374(بـرج مينـو   ،  )1371 (از كرخه تـا رايـن     هاي    در اين قسمت به تحليل فيلم     
 بـه نـام پـدر     و  ) 1380 (ارتفاع پست ،  )1379 (موج مرده ،  )1377(روبان قرمز ،  )1376(ايشيشه
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ي دارد و بـه همـين       هايي است كه مشخصا جنبه نقـد اجتمـاع        فيلمها    اين. پردازيم  مي ،)1384(
در ايـن    .خاسـتگاه اوسـت   كيا و گروه اجتمـاعي      اجتماعي حاتمي هاي    دهنده ديدگاه نشان سبب

 كـه ، كـه گـويي يـك نفـر اسـت            ذكورمهاي    بررسي سعي شده است مسير حركت قهرمان فيلم       
دنبـال  ها    ، به شكلي منطقي از البالي فيلم      گذراند را مي  اش زندگي خود و جامعه    متفاوتمراحل  

ـ  اسـت  شناسـي    نـشانه  بر روش ها    تاكيد ما در اين تحليل    . شود بـه لحـاظ   هـا   فـيلم  ،آنه و بنـا ب
ند، بلكه هدف نشان دادن چگونگي آفرينش معنا در فيلم با اسـتفاده             شوزيباشناسي ارزيابي نمي  

 الزم به توضيح است كه به سبب كمبود فضاي مقاله فقط اولين فيلم به صـورتي           .هاستاز نشانه 
  .صورت خالصه آمده استها به تحليل شده و تحليل ساير فيلممشروح
  

  از كرخه تا راين
ت بـه همـراه     سعيد جانباز جنگ براي معالجه چشمان خود كه در جنـگ نابينـا شـده اسـ                

 بـا خـواهر جـالي وطـن         ،در آلمان . شود  مي ن شيميايي به آلمان اعزام    تعدادي ديگر از مجروحا   
گيرد و خواهر به   مي شش ساله دارد در ارتباط قرار    يزند پسر  آلماني و فر   يكرده خود كه شوهر   

 شسـعيد، پزشـكان بـه خـواهر       هاي    پس از عمل جراحي و بهبودي چشم      . شتابد  مي كمك برادر 
از آنجـا  .  مبتال به سرطان خون است و بايد مجددا مورد معالجه قرار گيـرد     دهند كه او    مي اطالع

در ندارد، سعيد حـين صـحبت تلفنـي بـا همـسرش در              كه خواهر ياراي گفتن اين خبر را به برا        
  . شود  ميبرد متوجه بيماري خود  ميايران كه براي زايمان در بيمارستان به سر

ــع شــدن ســعيد از بيمــاري  ــه بعــد و اش ســكانس مطل ــسمت تحليــل از آن، ب ــن ق  در اي
ي هـا  خـاص فـيلم  هـاي    علت اين انتخاب و همچنين انتخاب سـكانس       . شده است شناختي    نشانه

  .هاستديگر نيز غلبه تصوير بر كالم در اين سكانس
اش در كنـار او مـشغول       زاده شـش سـاله    عيد در حال اداي نماز است، خواهر      هنگامي كه س  

 ،چينـد   مـي  بازي با ريل قطار اسباب بازي خود است و ريل را به صورت بيضي دور تا دور سعيد                 
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در ايـن   . شـود   مـي  جـدا هـا      ساير قسمت  طوري كه فضايي كه سعيد در آن قرا گرفته كامال از          به
دهـد تـا بـا        مـي  هنگام كه سعيد نماز اول را تمام كرده است، خـواهرش گوشـي تلفـن را بـه او                  

زند تا بتوانـد مكالمـه     ميهمسرش در ايران گفتگو كند، و خود به اتاق ديگر رفته آيفون تلفن را    
 دانـد اشـاره   ه معناي آن را نمي    در حين گفتگو سعيد به نام بيماري خود ك        . آن دو را گوش دهد    

معناي سرطان خـون    كند چون اين نام به      مي گويد كه اشتباه    مي كند و همسرش نيز بي خبر      مي
-دهد، در تصوير بـه ايـن ترتيـب نـشانه            مي شوكي كه از شنيدن اين خبر به سعيد دست        . است

 قطار اسـباب    ،دهمسرش، يونس، خواهر زاده سعي      با  همزمان با گفتگوي او    گذاري شده است كه   
. آورد  مـي  بازي خود را روشن كرده و آن را روي ريلي كه در اطراف وي چيده بود به حركـت در                   

سـعيد بالفاصـله   . دهـد   مـي دارد و روي قطار پر سر و صدا قرار    مي اندكي بعد جانماز سعيد را بر     
د كـه روي  دار برمـي ريلپس از شنيدن خبر بيماري خود دست دراز كرده و پالكش را از بيرون     

  . كند  ميكرده و با آن حركتپيشاني قطار گير
 نماهاي درشت قطار، جانمـاز، پـالك و همچنـين صـورت پريـشان سـعيد                 ،در اين سكانس  

زاويه سرازير دوربـين روي سـعيد بـه هنگـام           . ندااهميت موضوع و لحظه حياتي فيلم     هاي    نشانه
 حالت روحي سـعيد كـه در ايـن          ،نينهمچ. دارد  بر نشان از ضعف سوژه و پريشاني او       دريافت خ 

بيند، با نقشي كـه ريـل قطـار در         مي اش از تعلقات مادي را    لحظه گويي پايان كار خود و جدايي      
  .شود  ميجدا كردن تصويري وي از محيط دارد تكميل

امـر  ايـن  . سكانس بعدي قرار است نتيجه و اثر دريافت خبر را روي سعيد مشاهده كنيم         در  
 يـا كماكـان ايمـان خـود را          رود  مي آيا سعيد نااميد شده و به بيراهه      . كند  مي خود تعليقي ايجاد  

. آورد  مـي  پديدبعدي  هاي    اين تعليق را فيلم به خوبي با به تصوير كشيدن صحنه          . دكن  مي حفظ
دارد  ميبينيم كه بر سر ميز ميلي به خوردن غذا ندارد، لباسش را بر  مي سعيد را،در سكانس بعد
خواهـد    مـي  پـذيرد و  رود، پيشنهاد همراهي يونس را نمـي        مي ن به بيرون از خانه    و براي قدم زد   

سعيد در . كند  ميدنبال سعيد روانههخواهر سعيد همسرش را براي مراقبت دورادور ب       .  باشد فقط
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بينيم كه    مي حال قدم زدن در تاريكي شب باراني، پايش به شيشه اي خورده و در نماي نزديك               
خانمـاني  پس با زاويه سرازير دوربـين از چـشم سـعيد شـاهد پيرمـرد بـي                شكند و س    مي شيشه

يي خود مشغول نواختن ني است و معلوم اسـت كـه شيـشه خـالي مـشروب      فقطهستيم كه در   
 خـورد، امـا سـعيد بـه راهـش ادامـه             مي نگاه سعيد و پيرمرد در هم گره      . متعلق به او بوده است    

ي پيرمرد ثابت مانده است، شوهر خواهر سعيد وارد         با خروج سعيد از قاب تصوير كه رو       . دهد مي
  .دكن  مياندازد و سپس سعيد را دنبال  ميشده، او هم نگاهي به پيرمرد

 دلواپـسي   ، موجـب  ند و همچنين  كن  مي  اين تصاوير به درك حالت روحي سعيد كمك        همه
مچون يكي  مگر نه اينكه آن مرد خانه بدوش نيز زماني ه         . شوند ميو  ا سرنوشت   سبببهمخاطب  

 مگر نه اينكه يكي از كاركردهاي شراب فراموشي است          معمولي اين جامعه بوده است    هاي    از آدم 
 گره خوردن نگاه اين دو نفر       ؟بوده است ها    و غصه ها    و مگر نه اينكه نواي ني همراه هميشگي غم        

- بـي  غمي كه يكـي را بـه حـال و روز          .  مشابهتي در داشتن غم و اندوه است       شان دهنده با هم ن  

  .كند  ميخانماني و فراموشي دچار كرده و ديگري را كه هنوز در تكاپوي زندگي است تهديد
 ضـعف   از آنجا كـه   كند،    مي  كه از چشم سعيد به پيرمرد نگاه       ياما زاويه دوربين رو به پايين     

بـت  نگـران عاق هـا    به مخاطبي كه با متاثر شـدن از سـاير نـشانه   مكن است م رساند،  مي سوژه را 
نگاه نگران شـوهر خـواهر      .  به اين سرنوشت دچار نخواهد شد      ده است، اميد بدهد كه او     سعيد ش 

نقشي . كند  مي نگاهراني مخاطب فيلم است كه به او  اي از نگ  سعيد به پيرمرد و سعيد خود نشانه      
كه شيشه و شكستن آن به لحاظ معنايي در اين سكانس دارد با نگاهي ديگر هشداري است كه                  

گـويي ايـن شيـشه عمـر        . سـازد   مي  پذيرش شهادت سعيد در پايان فيلم آماده       مخاطب را براي  
  .شود  مياي شكستهاوست كه با ضربه

اي براي قطـار زنـدگي و        نشانه ممكن است شود كه     مي  سعيد سوار بر قطار     سكانس بعد،  در
ي  هـشداري ديگـر بـراي ايجـاد آمـادگ          عبارتي به پايان راه رسيدن باشد؛      به مقصد رسيدن يا به    

كنـد    مـي شود و در جـايي كـه تـصور      مي  سوار بر قطار   دنبال او ه نيز ب  ويخواهر  شوهر  . مخاطب
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امـانش موفـق بـه      بـي هاي     سرفه سبب ولي سعيد به     ،شود  مي سعيد قصد پياده شدن دارد پياده     
خواهـد بـه نـزد خـداي خـود بـراي         مـي او. ستفقطاز اينجا به بعد سعيد . شودپياده شدن نمي 
  .  گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروششكايت برود و

 تـصوير    اين  مركز در.  سعيد روي نيمكتي رو به روي رود راين نشسته است          در سكانس بعد،  
در وسـط نيمكـت      و حالتي دراماتيك بـه صـحنه داده اسـت، سـعيد              كه با لنز وايد گرفته شده     

هي يـك كـشتي از      از گـا  شود كه هـر     مي  فقط آب ديده   ، با فاصله كمي   ،روبروي او . نشسته است 
تركيـب بنـدي    .  اسـت  تركيب بندي تصوير كامال متقـارن     . كند  مي راست به چپ در آن حركت     

 كـم اوج  نجواگونه سـعيد كـه كـم      هاي     با ناله   است كه   نشانه تداوم، ثبات و حس مذهبي      متقارن
 بـه   كند كه تعليق فيلم را      مي گيرد تا تبديل به اعتراضي با صداي بلند شود، تضادي را ايجاد            مي

  . رساند  مينقطه اوج خود
اي  كه با نـرده    ،سعيد در حين اوج گرفتن صدايش از روي نيمكت بلند شده و به سمت رود              

رسد   مي شود و به نظر     مي  زاويه دوربين سرباال   كند، در اين حال     مي  حركت ،از خشكي جدا شده   
او در دل .  اسـت خروش سـعيد بـه آسـمان بلنـد    . شود  ميآيد و تبديل به آسمان      مي كه آب باال  

كـرده اسـت بـا        مـي   مستي كه از آنجا گذر     ،در اين حالت  . رود  مي  گويي به معراج    و آسمان است 
شيشه مشروب خود را بـه درون رود پرتـاب كـرده بـه              . پردازد  مي ديدن سعيد به تقليد رفتار او     

 در هم   صداي اين دو  . گويد كه براي مخاطب مفهوم نيست       مي زند و چيزهايي    مي حالت دعا زانو  
اي ديگر از مقايسه سعيد است با فردي كه عاقبت          اين نقطه اوج تعليق و صحنه      .شود  مي آميخته

سعيد كه اينگونـه خـشمگين بـا خـدا          . مخاطب نگران است كه چه خواهد شد      . را از دست داده   
گويد، چه شباهتي با آن مـرد مـست دارد؟ نگرانـي مخاطـب در ايـن صـحنه بـه اوج                        مي سخن

 اي مذهبي كه بـا عمـل پرخاشـگرانه سـعيد تـضاد ايجـاد              نشانه ،از سوي ديگر  . رسد  مي خودش
الهـي و آن    ميسعيد مست. كند مقايسه دو جور مستي است  ميكند و به تداوم تعليق كمك   مي

زنـد،    مـي پـس اميـدي در مخاطـب جوانـه    . اين دو مثل هم نيستند. دنيايي است  ميمرد مست 
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سـازد و    مـي و دو نوع مستي است كـه يكـي نـابود     مي دو نوع اينآثاراميدي كه ناشي از تفاوت  
  .كند ميمتحولرا ديگري 

. نـد  به همراه كشيش مـشغول خوانـدن دعاي         كه مومنين  در سكانس بعد، صحنه كليساست    
بينـيم كـه     مـي اي دنج از كليسا سعيد را     در گوشه . كند  مي هايي آنها را متوجه خود    صداي سرفه 

 ه، در كنار آنها نشسته، به ديوار تكيه داده و با حالتي حزين زمزمه             تعداد زيادي شمع روشن كرد    
خـروج از تعليـق يعنـي       . اين عاقبت سعيد اسـت    . دهندامانش نمي ها    كند و گهگاه نيز سرفه     مي

سعيد از معراج بازگشته و به خانه خدا . خروج از بحران و پايان نگراني مخاطب از عاقبت قهرمان    
ين سكانس اسـت    اپس از   . آرامش رسيده و موقعيت خود را پذيرفته است       او به   . پناه آورده است  

رود   مـي  ردرزم خود كه قصد پناهنده شدن به آلمان را دا         كه با ايمان و اعتقاد راسخ به ديدار هم        
  . دارد  را از اين كار بازتا او

بار سوم مخاطب مطمئن اسـت كـه        . اين سومين مقايسه سعيد با يك شكست خورده است        
 در پايان فـيلم     سبب،به همين   .  راه خود را يافته و تاثير خود را بر ديگران خواهد گذاشت            سعيد

 شود كه پس از به شهادت رسيدن سعيد، پيكر او در همان هواپيمايي به ايران آورده    مي مشاهده
رزمـان  اش و سـاير هـم     و خـانواده   اش، خـواهر  دنيا آمده هشود كه حامل همسر و فرزند تازه ب        مي

پالك سعيد در دستان يونس كه در صـندلي كنـار           . هايي از همين تاثير است    اينها نشانه . تسوا
اي از  دهـد، نـشانه     مـي  آيـد تـاب     مي شيشه نشسته و آن را در ميان نوري كه از شيشه به درون            

  .تداوم راه سعيد توسط نسل بعدي است
كـشد و    مـي به تـصوير كيا قهرمان زمان جنگ را در دوره پس از جنگ   حاتمي ،در اين فيلم  

دهد كه چگونه در برابر تمامي مصائب و مـشكالت قـد علـم كـرده و سـعي در حفـظ                        مي نشان
ضد قهرمان كمرنـگ فـيلم كـه قـصد پناهنـده        . مقدس تثبيت شده زمان جنگ دارد     هاي    ارزش

عـصياني كـه در     . اي گذرا به آغاز دوران فراموشي و عـصيان اسـت          شدن به آلمان را دارد، اشاره     
  .شود  ميتركيا روز به روز پررنگبعدي حاتميهاي  مفيل
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  برج مينو
هـاي    هاست كه پس از پايان جنگ به ارزش        داستان يكي از رزمندگان سابق جبهه      برج مينو 

ي كـه زنـدگي     قسممعنوي زمان جنگ پشت كرده و به دنيا و متعلقات آن وابسته شده است به                
ه و با ازدواج قصد دارد كه به سمت قلـه زنـدگي             اي را براي خود ترتيب داد     تجملي و بي دغدغه   

كشي به منـزل تـازه بـا پيكـي از           اما در شب اثاث   .  لذت ببرد   خود د و از زندگي   كنمادي حركت   
 را يادآور شده و او      شود كه عهد قديم او      مي  روبرو ،رزمان سابق خود، يك همسر شهيد     جانب هم 

 پـايين آوردن دكـل ققنـوس توسـط           كـه عبـارت اسـت از       خوانـد  فـرا مـي    را به وفاي بـه عهـد      
فـضايي  . آور زمان جنگ است   اين كار مستلزم بازگشت به فضاي ارزشي و تعهد        . برپاكنندگان آن 

كنـد آن را ناديـده        مـي   سـعي   اسـت او   كه قهرمان داستان به تازگي خود را از بند آن رها كرده           
و را  اگرفته و ناخواسته     اما سرنوشت تصميم خودش را       ،بگيرد و به زندگي جديد خود ادامه دهد       

  .كند  ميفراموش شده هدايتهاي   بازگشت به ارزش،به سوي انجام عهد و در نتيجه
 مسائل ذكر شده و     ، زيرا انتخاب شده است  شناختي     نشانه سكانس آغازين فيلم براي تحليل    

ن آغاز زندگي جديـد قهرمـا     . ساير معاني فيلم در آن به خوبي و از طريق تصوير بيان شده است             
 با مشاهده وسايل    ،در اين سكانس  . شود  مي داستان با نقل مكان وي به منزل جديد نمايش داده         

وسـي  د، تلفن موبايل و كيف سامسونت در دسـتان م         كنن  مي تجملي كه كارگرها به داخل حمل     
گرانه مبني بر مفت خريدن خانه،      اي معامله  با همكارش به شيوه    ، و گفتگوي او   )قهرمان داستان (

 بـا   ري شـده زيبـايي    در محوطه گلكـا     عروس از بالكن خانه به پايين جايي كه كاميون اثاث         نگاه  
 از جملـه  رود و خروج همسر شهيد با آسانسور و و شود  مي زاويه رو به پايين دوربين نمايش داده      

در اي  منطقـه هاي    هايي هستند كه بيانگر يك آپارتمان شيك و گرانقيمت، در يكي از برج            نشانه
  .شهر استباالي 

عـروس  آنكـه   آيـد و پـس از         مـي   زنگ آپارتمان به صدا در     ،در هنگامه نقل و انتقال وسايل     
چـادر  بـا  زني ، دوربـين تـصوير تمـام قـد     در يك تركيب بندي متقـارن كند، در را باز مي   )مينو(
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 گـذارد كـه سـراغ موسـي را      مـي مشكي به سر و بسيار جدي را در ميان چارچوب در به نمايش         
، رود و در همچنان باز است       مي در زماني كه مينو براي صداكردن موسي به درون خانه         . گيرد مي

 زن در قـاب     ،در اين نما  . اي غيرعادي دارد   نشاني از وجود مسئله    نگاه متعجب زن به درون خانه     
پس از . كند  مي به داخل خانه كه تاريك است نگاه، گويي از درون روشنايي و نور ،تصوير متقارن 

 شود كه پيمـان نامـه آن را بـه موسـي        مي دهد و يادآور عهدي     مي اي به او  سي زن نامه  آمدن مو 
مـتن داخـل    شود و بدون اينكه       مي اي كه در نماي درشت به تصوير كشيده       پيمان نامه . دهد مي

 اين اهميـت بـا    . يت باشد، نشان از اهميت و تاكيد ويژه فيلم بر آن است           آن براي بيننده قابل رو    
آور خاصي مورد تاكيـد     طرابآن در داخل لباس موسي، به همراه نواي موسيقي اض         پنهان كردن   

  .گيرد  ميقرار
هان، دوربـين بـا      سفر، پس از خداحافظي و حركت ماشين بـه سـمت اصـف             در سكانس آغاز  

ـ    آشنا با عادت چشم ما حداكثر ميـزان آشـنايي         نمايش نماهاي غيرطبيعي و نا      عمـل هزدايـي را ب
ي ماشين از در عقب به بعد در نمايي درشت به موازات ديـواره كنـار خيابـان         بدنه كنار . آورد مي

سطح دوربـين در    . شوند  مي  خانواده اين زوج در حال بدرقه ديده       ،شود و در پس زمينه      مي ديده
زدايي و جلب توجه مخاطب با همراه شدن نماهـا بـا            اين آشنايي . تر از چشم است   اين نما پايين  

  .دشو مياصي تكميلآور خطرابضموسيقي ا
گذارد كـه خـود حـس         مي در ادامه، دوربين ماشين را با زاويه سرازير و از پشت سر به نمايش             

 تحت نظـر بـودن آن       ،كه اختياري در حركت خود ندارد از يك طرف         را   ضعف سوژه و احساس اين    
رشـت از   سرعت شـمار ماشـين در نمـاي د        هاي     هنگامي كه عقربه   سبب،به همين   . كند  مي را القاء 

 و دوربين در حالت زوم به عقب ماشين و سرنشينان آن را درمانده و متوقـف                 ايستند  مي حركت باز 
  .گيرد  ميدهد، اين احساس كه بازي سرنوشت آغاز شده است شدت  ميدر وسط جاده نشان

 .برنـد  راننده مرموز آن ماشين زوج جوان را به تعميرگاه مي          وماشين امداد    در سكانس بعد،  
شـود كـه در     ميكند، نمايش داده  مييرگاه در نمايي كامال متقارن، كه حالتي مذهبي ايجاد  تعم 
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سـنگ قبـر   حجـازي  فروشي و در سمت چـپ    در سمت راست گل    :بين دو مغازه ديگر قرار دارد     
 و تعميرگاه و ماشين در ميانه اين دو نمادي از ميانه يكي نماد زندگي و ديگري نماد مرگ    ،كني

بـا  پس از تعمير ماشين و حركـت دوبـاره آن و بـاز هـم               .  است ،، يعني عالم برزخ   زندگي و مرگ  
 ديگر تماشاگر مطمئن است اين ماشين بـه         ،زاويه سرازير دوربين در نمايش ماشين از پشت سر        

انـد و وقتـي آهـسته آهـسته         آنها بـه سـمت خرمـشهر در حركـت         . سمت اصفهان نخواهد رفت   
دارد و بـراي    مـي  شوند و مينو ماشـين را نگـه         مي آتشهاي    هكنار جاده تبديل به شعل    هاي    چراغ

كند، موسي با عصبانيت از ماشين پياده شـده، بـه             مي اشتباه خود در شناخت جاده عذر خواهي      
  .خواهد كه او را به حال خودش بگذارند  ميرود و با فرياد از افراد نامعلومي  ميها طرف آتش

-و با هـم   اكند كه     مي پرسد و موسي اين راز را آشكار        مي در اين جاست كه مينو از راز نامه       

بـاني برپـا   براي ديـده با نام ققنوس  منصور برادر مينو، دكلي را   از جمله رزمانش در زمان جنگ،     
 حتي اگر همه  هند و نيز خودشان صورت د   را   و با يكديگر عهد كردند كه برچيدن آن دكل           هكرد

 اين عهد نامه همـان      .انجام رساند نفر اين كار را به      شهيد شده بودند و يك نفر زنده بود آن يك           
  .دهد  ميبود كه همسر شهيد در ابتداي فيلم به موسي

در پايان فيلم هنگامي كه موسي همه چيز را براي مينو گفته است، خودش دوبـاره همـان                  
ايـن  . كند  ميو استحاله مجددي را آغازها  و آرمانها   با همان ارزش،شود  ميي زمان جنگ اموس

  .معنوي و الهي زمان جنگهاي  مادي و اين دنيايي به بازگشت به ارزشهاي  بار از ارزش
 بـراي حفـظ ارزش   از كرخه تـا رايـن  در اين فيلم شاهد فراموشكاري قهرماني بوديم كه در         

هـاي    آنها را به فراموشي موقتي سپرد تـا آن رشـادت  برج مينوهايش تا پاي جان ايستاد، اما در      
. نـد دالهـي بازگردان  هاي    رزمش به كمكش آمده و او را به دنياي ارزش         گذشته و روح شهداي هم    

اي كه خـود    او در جامعه  .  سمبل استقامت و پايداري نيست     كيا در اين فيلم ديگر    قهرمان حاتمي 
 امكـان   فتار شده و بـه تاسـي از ايـن جامعـه            گر زمان جنگ است  هاي    در حال فراموشي حماسه   

راستين خود هاي    اين قهرمان، كه به سمت ارزش     . شود  مي  را دارد و بدان نيز دچار      لغزش و خطا  
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كـه در     بـه حـدي    ،آن فاصـله گرفتـه    جامعه از    همنوا نبودن با تغييرات      سبب به    كرده، بازگشت
  .دگير ميكند و جامعه فراموشكار را به سوال  مي در برابر آن قد علمايآژانس شيشه

  
  ايآژانس شيشه

اي به نام حاج كاظم است كه در دوران پـس از            اي داستان بسيجي جبهه رفته    يشهآژانس ش 
رزم سابق خـود را بـه   حاج كاظم اتفاقي هم. كند  مي جنگ از طريق رانندگي تاكسي امرار معاش      

شود او كه در اطراف مشهد بـه كـار كـشاورزي              مي كند و متوجه    مي نام عباس در تهران مالقات    
حـاجي  .  اسـت  ن و جراحي تركشي كه در گردن دارد بـه تهـران آمـده             مشغول است، براي درما   

. رود  مي گيري كار عباس  دنبال پي هدوستي و ميهمان نوازي را تمام كرده با رها كردن كار خود ب            
 كه بايد به كار امثال عباس رسيدگي كنـد، در           ،شود كه بنياد شهيد     مي گيري متوجه در اين پي  

مـدتي    همـه كارهـايش بـراي      سـبب ن خود است و به همـين        كار تعمير و رنگ آميزي ساختما     
به آژانـس   . گيرند عباس را به هزينه شخصي به خارج بفرستند          مي به ناچار تصميم  . تعطيل است 

ن آژانس در تهيه فوري بليط و توجه        هواپيمايي رفته و در آنجا با مشاهده عدم همكاري مسئوال         
 شود، دعـوا بـاال    ميخواهند و برايشان تهيه  ميريبيشتر آنها به زوج مرفهي كه آنها هم بليط فو       

و در يك لحظه توسط حـاجي، مـاجرا شـكل    ابا مداخله نگهبان آژانس و ربودن اسلحه       . گيرد مي
كند كه خواسته آن فرستادن بدون قيد و شرط عباس بـه خـارج بـراي        مي گيري را پيدا  گروگان

  .معالجه است
وير و دارا بودن پيـام اصـلي فـيلم، بـراي تحليـل           غلبه تص  سببپاياني فيلم به    هاي    سكانس
آنجا كه همسر عباس پس از با خبر شدن از غوغايي كه بر پا شده براي منصرف     . اندانتخاب شده 

در . آورد  مـي   را نيـز بـا خـود       ، همـسر حـاج كـاظم      ،آيد و پيغام فاطمه     مي كردن عباس به محل   
  كـه نـرگس از پـشت آنهـا صـحبت           ايكركرههاي     حضور پررنگ ميله   ،نماهاي درشتي از نرگس   

 اگـر چـه     ،همچنـين .  نماد جدايي اين دو ديدگاه و عدم درك نرگس از اين عمل اسـت              ،كند مي
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هـا    اند، ولي نرگس در بيرون آژانس از پشت ميله        حاجي و همراهان گويي در آژانس زنداني شده       
  . گويي زندان واقعي آن طرف است،شود  مينمايش داده

. خواهد كه پيغام فاطمه همسر حاج كاظم را بـه او بدهـد              مي  از نرگس   عباس ،در اين ميان  
گشايد، پاكتي    مي شود كه وي زيپ آن را       مي ديدهها    نمايي درشت از كيف نرگس آن طرف ميله       

حاج كاظم پاكت را    . دهد  مي به دست عباس  ها    را در آورده و در همين نماي درشت از الي ميله          
 يـك چفيـه درون پاكـت اسـت، آن را بـاز     . گـشايد   ميو آن را  رود    مي گرفته به سمت پيشخوان   

  . افتد  ميپالكش از الي چفيه به زمينو كند  مي
پيغام فاطمه كه در نماد چفيه و پالك خالصه شده اين است كه تو در جبهه حق در حـال                    

فاطمه در اين سكانس بـا ديـده        . كنم  مي گذشته از تو حمايت   هاي    جنگي و من نيز همانند سال     
با شكيبايي ايستادند و زمينه     ها    شدنش نماد همه همسران رزمندگاني است كه در پشت جبهه         ن

همـسراني كـه    . دندكرزمان جنگ فراهم    هاي    آسايش فكري همسرانشان را براي حماسه آفريني      
فاطمـه بـه همـراه آن پاكـت از الي           . خود ديده نشدند اما تاثير عملشان غير قابـل انكـار اسـت            

ي و همفكـري فاطمـه بـا        يفيلم اين همسو  . انس وارد شد و به حاج كاظم پيوست       در آژ هاي    ميله
  .قهرمان داستان را با نمادهاي فوق به تصوير كشيده است

 ،ليـستي ئا كه در سكانـسي سورر     ،پس از اطمينان قلبي حاج كاظم تحت تاثير پيغام فاطمه         
بينـيم كـه روي     مـي  راحـاج كـاظم  هاي   كه مرز زمان و مكان در آن نامعلوم است، دست نوشته          
شـنويم كـه گـويي در حـال وصـيت             مي زمين پراكنده شده و به همراه صداي اذان، صداي او را          

در ايـن   . دهـد   مـي  بينيم كه به حرفهايش ادامه      مي و را دوزانو نشسته   ادر نماي بعد    . كردن است 
ل ادامه صحبت،   شود و ما او را در حا        مي شود، سپس دوباره واضح     مي  ابتدا وضوح تصوير كم    ،نما

در اين نماي طوالني كه حاجي      . بينيم  مي گويي همزمان با خودش، با خداي خودش و با فاطمه         
با گفتن تشهد و سپس اعالم اينكه هيچ شكايتي از كساني كه تا لحظاتي ديگـر وي را تيربـاران                    

  . پردازد  ميخواهند كرد ندارد، به توضيح فلسفه عمل خود
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در حـين اوج گـرفتن صـحبت        . ن در اين نما بسيار حساس است      نقش نمادين نور و بازي آ     
 كه در اواخر صحبت تـصوير       قسمي به ، در حال بيشتر شدن است     يمحاجي نور روي صورت او دا     

سـقف  . شود كه ديگـر اجـزاي آن قابـل تـشخيص نيـست              مي وي تبديل به شبحي از نور سفيد      
شود كه فضايي كامال      مي سماني آبي و ابري   آژانس در اين نما با استفاده از وضوح ماليم تبديل به آ           

گـرديم و     مـي  در پايان اين نما و در نماي معمولي دوباره به آژانس بر           . دهد  مي ليستي را شكل  سورا
. شويم او در حال نماز بـوده اسـت    مياينجاست كه متوجه  . رود  مي بينيم كه به سجده     مي حاجي را 

 هماننـد  ،م فاطمـه و بازگـشت حـاجي از معـراج    پس از دريافت پيغـا . نمازي كه معراج مومن است    
   .آورد  مي در ادامه راهش استوارتر شده و به حقانيت آن ايماناز كرخه تا راينسعيد 

در سكانس تاثيرگذار ديگري كه پس از مذاكرات و پذيرش درخواست حاج كـاظم از سـوي              
د، حـاج كـاظم در      آيـ   مـي  گيري و تمام كردن اين جريان به نمـايش در         مامور پليس مسئول پي   

 ماشيني كه قرار اسـت      درشدن  كند به منظور سوار     مي حالي كه عباس را روي دوش خود حمل       
تعليـق  . آيـد   مـي  آنها را به باند فرودگاه براي سوار شدن بر هواپيما هدايت كند، از آژانس بيرون              

ظم و  صـداي مـن   . كنـد   مـي  حاج كاظم با سوءظن به اطـراف نگـاه        . گيرد  مي فيلم در اينجا شكل   
، با تصوير ماشـيني كـه       ، از زاويه ديد حاج كاظم     شود كه در نماي بعد      مي طراب آوري شنيده  ضا

-كارگران در دو طرف ماشين زرد رنگ، بـا لبـاس   . خورد  مي كشي خيابان است گره   در حال خط  

رنگـي كـه بـا درهـاي بـاز          حاج كاظم با نگاهي به ماشين سياه      . ندارنگ در حركت   هاي كار زرد  
حركت . گذارد  مي خود غلبه كرده و پاي در خيابان      هاي    كشد، سرانجام بر ترديد     مي آنها را انتظار  

چهار طرفه محـل عبـور عـابر پيـاده كـه      هاي  او كه همچنان عباس را بر دوش دارد از روي خط      
بـا  چنـين،   شـود و هم     مـي  هنوز خشك نشده است، باعث به هم ريخته شدن نظم ايـن خطـوط             

حاجي در ادامه حركت جاي پاي سـفيد او روي آسـفالت سـياه             هاي   آغشته به رنگ شدن كفش    
در اين نما نيز به صورتي كامال نمادين زيرپاگذاشـتن نظـم رايـج در               . كند  مي خيابان خودنمايي 

  .شود  ميجامعه توسط حاج كاظم به تصوير كشيده



  كياهاي حاتميشناختي به فيلمنگاهي جامعه 

 116

 ساس يگانگيآن احهاي    ايستد كه زماني با ارزش      مي اي قهرمان در برابر جامعه    ،در اين فيلم  
مادي در حـال جـايگزيني      هاي     ارزش  و اما اين جامعه تغيير كرده    . كرد و برايش جنگيده بود     مي

معنـوي  هاي    پس او باز هم براي ارزش     . معنويس است، اما قهرمان همان است كه بود       هاي    ارزش
جنـگ  ي با همـان     گيري را به روشن   فيلم اين گروگان  . اما نه براي جامعة مادي    جنگد  ميگذشته  

نمادهـاي فراوانـي در     . بخـشد   مـي  ده و با اين كـار بـه آن قداسـت          كرسازي  ارزشي قبلي همانند  
. پردازند  مي  به مقايسه شرايط فعلي با شرايط جنگي گذشته        ندهايي كه توضيح داده شد    سكانس

 اسلحه، اوركت، موتور، چفيه و پالك، تصوير بزرگ مناطق كويري كه بر ديواره آژانس خودنمايي        
 و  منـاطق جنگـي اسـت     هـاي     كند يـادآور دشـت      مي  نمايش مكرر آن   واسطهبه  تاكيد ند و ك مي

 آرايش نظامي كه ماشين خط كـشي خيابـان را بـه تانـك و سـربازاني كـه در پنـاه آن              ،باالخره
پـس قهرمـان ارزشـي      .  دارند ها نشان از اين مقايسه    ه اينها سازد، هم   مي كردند شبيه   مي حركت

  .هايش دور شده بايستداي كه از آرمانجامعهحق دارد كه در برابر 
، كسي است كـه گـويي       روبان قرمز كيا يعني    در فيلم بعدي حاتمي    ايآژانس شيشه قهرمان  

هايش جامعه را ترك كرده و و ارزش ها    براي حفظ آرمان  . ديگر اميد خود را از جامعه بريده است       
برد و در آنجا خود را به خنثي ساختن           مي او به مناطق جنگي سابق پناه     . گزيند  مي گوشه عزلت 

در حقيقـت وسوسـه     هـا     او با خنثي كـردن مـين      . دكن  مي باقي مانده از جنگ مشغول    هاي    مين
هايش و آرمانها   او را از ارزش برج مينو اي كه يكبار در     وسوسه. كند  مي زندگي را در خود خنثي    

  .كرده بود دور
  

  روبان قرمز
 با سه شخصيت محـوري   فقطكياست كه   حاتميهاي    ين فيلم روبان قرمز يكي از نمادين تر      

 بـراي آبـاد     ها پيش تمـام شـده اسـت        جنگي كه سال   محبوبه زني از آوارگان   . شكل گرفته است  
 در ايـن    او. گـردد   مي  بر آنجاهكردن خانه و مزرعه پدري خود كه به مناطق جنگي تبديل شده ب            
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 وجود ميـدان  سببو را از ماندن در آن محل به    ود كه ا  ا نام دا  شود ب   مي بازگشت با مردي مواجه   
هاسـت و هـر   داود خود در اين مكان مشغول پاكسازي مـين . كند  مي و خطرناك بودن منع مين

هـا   روبـان . دسـاز   مـي كند با كشيدن روبان قرمزي به دور آن مشخص      مي اي را كه پاكسازي   منطقه
نـاامن  ها     عبور از آن امن و بقيه راه       فقطكه  آورند    مي دپديم راهنماي كنار جاده، راهي      يهمانند عال 

بـه جـا مانـده از    هـاي    در اين محل با تعمير تانـك    ، كه افغاني است   ، نام جمعه  مرد ديگري با  . است
 مرد به محبوبـه دل      اين هر دو   ،در جريان فيلم  . كند  مي جنگ و فروش آنها براي خود درآمد كسب       

  .عمل آوردهتواند بين اين دو انتخاب ب  ميكهگيرد   ميبندند و محبوبه در موقعيتي قرار مي
سكانسي كه براي تحليل از اين فيلم انتخاب شده، سكانس تاثير گذار مباهله است كه عمال            

محبوبـه بـراي شـكايت از    . ان دهدود و جمعه تا بر حق بودن يكي را نشاي است ميان دا  مقايسه
 و همچنين براي سرزنش جمعه به خـاطر         شود،  مي ود كه مانع از اقامت او در سرزمين مادري        دا

اش در حقيقت بار يـك كـاميون جنگـي          رودكه خانه   مي دادن هديه محبوبه به داوود، نزد جمعه      
  . اسقاطي است

 شيشه گردي به چشم و      ها و ظاهري نسبتا آراسته، عينك      مردي است ميانسال با لباس     جمعه
 محبوبه بـه همـراه جمعـه    .نوازد ساخته و مي و تاري دارد كه با وسايل ابتدايي آن را     سري تراشيده 

ود مردي است با موهاي بلند بر سر و صورت كه لباس جنگي به تـن دارد و                  دا. روند  مي ودزد دا به ن 
تـوان    مـي  گويـد كـه در آن      مـي سـخن    جمعـه از دادگـاهي    . كندتفنگي كه آن را از خود جدا نمي       
كنـد و پـاي بـه         مي سازش از روبان قرمز عبور    و با همراهي    ا. دكرحقانيت هر يك از آن دو را ثابت         

منطـق  . خوانـد   مـي ود را هم به درون اين منطقـه فـرا       گذارد و دا    مي گذاري شده درون منطقه مين  
طراب ضدر سكانس تعليقي ا   . جمعه اين است كه هر يك برحق باشد پايش روي مين نخواهد رفت            

ته اسـت بـا نماهـايي بـسيار درشـت           تر از سطح چشم قرار گرف      دوربين كه در سطحي پايين     ،آوري
شـود و    مـي كشد كه با هر ضربه ساز در كنار يك مين به زمين كوفته            مي پاهاي جمعه را به تصوير    

و اخورد كه در آن عزم جزم و اطمينـان      مي نماهاي درشت پا با نماهاي درشت صورت جمعه پيوند        
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ود هم تفنگ   خواند و دا    مي ان فرا ود را به داخل ميد    جمعه مجددا دا  . شود  مي از عملش نمايش داده   
همـان نماهـاي درشـت      . نهـد   مـي  كند و پاي به ميدان      مي را به كناري انداخته از روبان قرمز عبور       

خورد كـه در آن ترديـد و دودلـي هنـوز           مي  پيوند بار با نماهاي درشتي از صورت او      ينود ا پاهاي دا 
 به همراه صداي ساز و نماهاي درشـت       ود يكي پس از ديگري      كوفتن پاهاي جمعه و دا    . لطه دارد س

شود و فريادهـاي محبوبـه نيـز          مي هريك با خصوصيات گفته شده به تصوير كشيده       هاي    از صورت 
 با صـداي انفجـار      ،سرانجام. بردبراي منصرف كردن دو مرد از اين جدال خطرناك راه به جايي نمي            

  بـسيار درشـت نمـايش داده       چشمان هـر يـك از دو مـرد در نماهـايي           . شود  مي مهيبي قائله ختم  
 شدن مين در زير پاي ديگري محكم بسته شده وسپس بـا ترديـد بـاز               شود كه به خيال منفجر     مي
 ولـي در پايـان همـين    ،شوند هيچيك متهم و محكوم نمي   ،در دادگاه فيلم  . نداهر دو سالم  . شود مي

، در نمايي درشت و     تده چون عاقل اس   كركند كه جمعه را انتخاب        مي سكانس وقتي محبوبه اعالم   
  .»ود، كيش، ماتآقا دا«: گويد  ميبينيم كه با تماشاي رفتن آن دو با خود  ميود رااز پشت سر دا

 ،سـكانس پايـاني     امـا در   ،شـود خورد و انتخاب نمي     مي  داوود در اين سكانس شكست     !آري
ود  دا  و جمعـه آذيـن شـده بـود بـا كلبـه             مركب عروسي محبوبه   چونان  به هنگامي كه تانكي كه   

هايي كـه بـا نخهـايي بـه          مين همه همراهآن كلبه به     كند، و هر چيز قابل انفجار در        مي برخورد
 شـده   گردد، از زيـر كلبـه منهـدم         مي د و خطر به كلي رفع     نشو  مي همديگر مربوط بودند منفجر   

اين چشمه نماد حقيقـت     . منتظره است گيرد كه در آن بيابان غير       مي ود چشمه آبي جوشيدن   دا
 محبوبه به چشمه و به داوود كه ابتدا به نظـر   . ود جوشيده است   حقيقتي كه از دل كلبه دا      ،است
سـازد و بـا     مـي رسد به سوي او در حال دويدن است و در اين حالت كتش را از تنش خـارج     مي

پـس از   . شـود   مـي  شود كه به سمت چـشمه در حركـت اسـت خيـره              مي تر شدن معلوم  نزديك
 شود و صـداي پريـدن در آب بـه گـوش             مي اي پرده تاريك  اي لحظه رسيدن داوود به چشمه، بر    

رود تا به     مي بينيم كه در زير آب پايين       مي پشت را پس از روشن شدن مجدد پرده الك      . رسد مي
   .يابد  ميرسد و فيلم پايان  ميده بودكرود در زيرزمين حكاكي داتصوير محبوبه كه قبال 
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 در پايان بـا  ،ود بوددي ديگر براي معرفي شخصيت دا نماپشت كه از همان ابتداي فيلم    الك
پشت با الك سختي كه بر پشت خود دارد و شكم نرمي در در زير آن                الك. شود  مي يكي خود او 

. كنـد   مـي  ود را معرفـي   شن و روح لطيف و حساس دا      الك سخت پنهان است، به نوعي ظاهر خ       
تغييـر  . كند  ميه آهستگي حركت  طوالني دارد و ب    يپشت همچنين نماد گذشته است، عمر     الك

  . در زندگي او چندان مفهومي ندارد
كـه از   ، چنـان    ود و جمعه هر يك نماد يكي از تفكرات موجـود در جامعـه اسـت و محبوبـه                  دا

او زن است، نماينده مادر، مـام وطـن و مـردم ايـن              .  محبوب و خواسته اين دوست     ،نامش پيداست 
گزيند كه نماد حركـت    ميمحبوبه جمعه را بر. نداه انتخابسرزمين كه در ميان اين دو فكر ناچار ب     

گزيند كه نماينده ارزش هايي است كه از گذشته بـه او              مي ود را بر  اما فيلم دا  . به جلو و تغيير است    
 .ود رفتني است و جمعه مانـدني دا. كه در طول جنگ تثبيت شده است اسالمي  هاي    رسيده، ارزش 

  .كند اگر چه از آن تقدير نمي، به اعتراف بدان استاين حقيقتي است كه فيلم ناچار
كيا در اين فيلم به درك تلخي از واقعيت وجودي خودش در جامعه متحول              قهرمان حاتمي 

بـا ايـن درك     .  ولي جامعـه آري    ،او تغيير نكرده  . شناسداو ديگر اين جامعه را نمي     . رسد  مي شده
  به درون جامعه بـاز      و اي اجتماعي خارج شده    از انزو  موج مرده است كه در فيلم بعدي يعني در        

. دارد  مـي  اي كه اطراف خود تنيده نگه     تر و دروني او را در هاله      بار انزوايي عميق  گردد، اما اين   مي
موج داستان  . كندهايش احساس نمي  او ديگر هيچ گونه همنوايي بين اين جامعه با خود و ارزش           

  .دشو  مي از همين نقطه آغازمرده
  

  دهموج مر
مريكـايي بـه   ا داستان يك سردار نيروي دريايي اسـت كـه حملـه نـاو هواپيمـابر               موج مرده 

در آبهاي خليج فارس به چـشم       را  ن ايراني، انفجار و سقوط اين هواپيما        اهواپيماي حامل مسافر  
رغم گذشت چندين سال از آن واقعه و تمام شدن جنگ، كينه خود را از اين نـاو كـه                    بهديده و   
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 سروان راشـد كـه هـم اكنـون در نيـروي دريـايي خـدمت            . مريكاست حفظ كرده است   انماينده  
 فرزندش كه پسري جـوان اسـت در يكـي از شـهرهاي             يگانه، با همسر و      است كند و فرمانده   مي

كابوس هواپيمـاي منهـدم شـده و اجـساد مـردان، زنـان و               . كند  مي حاشيه خليج فارس زندگي   
 راه رهـايي از ايـن كـابوس گـرفتن     يگانهگويي . دارديكودكان شناور بر آب دست از سرش برنم    

  .انتقام است
 فقـط  كه در كودكي پدر را نديـده و  او فرزند تنهاكند،   مي سروان راشد با فكر انتقام زندگي     

پـدر  هـاي     و آرمان ها    او با ارزش  . كنددر آغوش مهربان مادر بزرگ شده است، با او همنوايي نمي          
همچنين اسـت همـسر سـروان       . اهاي جديد و نوع زندگي جديد است      دنبال دني هبيگانه است و ب   

راشد كه از غيبت پدر در حضور و به حساب نياوردن فرزند و نيازهاي خاصـش در رنـج اسـت و                  
در جايي از . كند ديگر با او احساس همنوايي و همدردي نمي      ايآژانس شيشه برخالف فاطمه در    

قهرمـان ايـن بـار    . دهد  مياز غرق شدن در دريا نجات    فيلم حتي ناو آمريكايي همسر و فرزند را         
او . كشد  مي  بيگانگي با همسر و فرزند و نزديكان خود را به دوش           و هم  بار بيگانگي با جامعه      هم
اي كه اطـراف خـود كـشيده    هاله. ست و ديگر حتي به خانواده خود نيز متكي نيست       فقطي  فقط
  .  گذاشته استتنها  و آرزوي انتقامش خورده او را با بغض فرواست

يي قهرمان داستان در نماي گرفته شـده از زيـر آب در             فقط و اوج ناتواني و      خوردهبغض فرو 
در اين نما سروان راشد و همكـارانش بـا پوشـيدن لبـاس              . كنار بدنه ناو به نمايش درآمده است      

ايـن  داننـد     مـي  خـود   در حـالي كـه     ،كوبنـد   مي غواصي و رفتن به زير آب به بدنه كشتي مشت         
اما كار ديگري از دسـت آنهـا بـر          . توسط اين غول دريايي حتي احساس هم نشود        شايدها    مشت
فيلم اين عمليات توسـط يكـي از همكـاران سـروان راشـد كـه در ايـن بـاره احـساس                       . آيدنمي

آينـد    ميرود و سروان راشد به خاطر آن از جانب ماموريني كه از مركز            مي كرده لو   مي مسئوليت
  .شود  ميوبيخسرزنش و ت
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 اميـد مريكـا نـا  ا به مثابـه  ، از اين ناويها براي گرفتن انتقام موثر وقتي از همه راه    ،در نهايت 
اش به آن بكوبد و معلـوم اسـت كـه            خود را با قايق موتوري     فقطدهد يكه و      مي شود، ترجيح  مي

ر پايـان  سكانس خداحافظي سردار راشد با همسرش د . نابودي: سرنوشت قهرمان چه خواهد شد    
فيلم كه از راه دور در حالي كه بر قايق موتوري سواراست، لباس تمام نظامي خود را پوشـيده و                    

كند، شايد نگاهي كه در آن براي آخرين بار تمناي درك شدن و               مي ملتمسانه به همسرش نگاه   
فهميده شدن نهفته است، پيش درآمد حركت او به سمت ناو است كه با آهنگـي حماسـي كـه                    

 كسي كه با قهرمان همدلي و يگانهاين بار هم . شود  مي كند همراه   مي س پيروزي را منتقل   احسا
  .كند، خود فيلم است  ميهمدردي

  
  ارتفاع پست

 در ارتفـاع پـست  دهد، در     مي اميدي تن به نابودي    نهايتا در اوج نا    موج مرده قهرماني كه در    
مانده است و نـه چيـزي       اسداري باقي   نه ارزشي براي پ   ديگر  . آيد  مي به صحنه  قالب ضد قهرمان  

 مرد فقير خرمشهري است كه پس از ارتفاع پستضد قهرمان . كه اميد فردايي بهتر را نويد دهد     
هاي هوايي، از سر ناچـاري بـراي تـامين معـاش            تحمل نه سال جنگ و دوام آوردن زير بمباران        

گيرد براي كار بهتـر    ميتصميمقانوني متوسل شده و در نهايت    هاي غير اش به راه  خود و خانواده  
 اما چون هزينه تهيه ويزا و بليط هواپيما را نـدارد، تـصميم            . و كسب درآمد بيشتر به خارج برود      

او براي جلوگيري از مورد تهديـد قـرار گـرفتن توسـط             . گيرد با هواپيماربايي به مقصد برسد      مي
كنـد و بـه       مـي  ود نيز بليط تهيه   خهاي    مسافران هواپيما، براي تعداد زيادي از اقوام و همشهري        

  .دكن  مياسم پيدا كردن كار بهتر در بندر ديگري آنها را نيز وارد هواپيما
و از منظـور قاسـم، ابتـدا همـه بـا او و كـارش                اپس از ربودن هواپيما و مطلع شـدن اقـوام           

 ه و آنهـا   شوند هواپيما واقعا در مسير ديگري افتـاد         مي اما پس از اينكه متوجه    . ندكن  مي مخالفت
شوند تا جايي كه شروع به اظهار   مي  يكي پس از ديگري با قاسم همراه       ،توانند به خارج بروند    مي
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اين نمادي است از دورويي و      . ندكن  مي شادماني با نواختن آهنگ بندري، دست زدن و رقصيدن        
فتـار  در جامعه ناچارنـد جـوري ر      . اندرنگي مردمي كه بر اثر شرايط به اين صفت متصف شده          دو

شان را به   خود واقعي  بينند  مي كنند كه واقعا نيستند، و وقتي فشار قيودات اجتماعي را برداشته          
  . گذارند  مينمايش

ن هواپيما جابـه    ادست ضد قهرمان داستان محافظ      در متناوباً كنترل هواپيما    ،در طول فيلم  
رسند و نه     مي  نه به خارج   آنها. كند  مي  و در دريا سقوط    شود  مي سوخت هواپيما تمام   تا   ه  جا شد 

  .گردند  ميبه ايران باز
شود،   مي شديد به تصوير كشيده   هاي     با تكان  ي كه به صورت نشستن    ،پس از سقوط هواپيما   

متناقض مسافران كه از پنجـره  هاي   عيني نشان داده شود، از حرفصورتبدون اينكه سقوط به  
طبيعـي بـودن    بينند، متوجه غير    مي صورتيهب و هر يك بيرون را       نندكميهواپيما به بيرون نگاه     

و هـا   فيلم به تناسـب نيـت  هاي    آدم. فهميم كه اينجا نيز عالم برزخ است        مي شويم و   مي موقعيت
برخـي آنجـا را بيابـان       . كننـد   مـي  شان بيرون را يك جور تـشريح      اهدافشان از سفر و نوع عقيده     

مانند قعـر جهـنم و برخـي همچـون          بيند، برخي جنگلي پر از درختان سبز، برخي ه          مي برهوت
كه در اين بحبوحـه نـوزادي        اما مخاطب از ديد همسر ضدقهرمان فيلم، همان       . اي با صفا  منظره

فيلم با لبخنـد    . بيند كه در پروازند     مي دنيا آورده، منظره بيرون را آسماني پر از مرغان دريايي         هب
  .يابد  مياين زن بر اثر ديدن اين منظره زيبا پايان

اي كه حتي اعضايش زندگي جامعه.  نمايش انحطاط و نابودي جامعه است    ارتفاع پست م  فيل
 و اگر اين فرصـت      گريزند  مي دست آورند از آن   هتابند و هر يك چنانچه فرصتي ب      در آن را برنمي   

اي جامعه. ندكن  مي چسبند و ظاهرا از آن دفاع       مي پيش نيايد همچون معتقديني سرسخت بدان     
  .ياكاري در آن به اعال درجه رسيده و ديگر راه نجاتي نداردكه دورويي و ر

كيـا  مناسبت نيست كه پس از اين فيلم براي اولين بار در جـشنواره فـيلم فجـر حـاتمي                  بي
رسيد داستان قهرمـان بـسيجي جبهـه رفتـه او بـه همـراه                 مي به نظر . شود  مي بدون فيلم ظاهر  
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 و او هايش به پايان راه رسـيده نشيب  فراز ومههداستان جامعه انقالبي و جنگ زده معاصرش با         
 ، در سال بعد   به نام پدر  اما با اكران فيلم     . نيز ديگر در اين زمينه حرفي براي گفتن نداشته باشد         

نشان داد كه اگر چه همچون قهرمان اين فيلم سعي در جدا شدن از موضوع جنـگ،                 كيا    حاتمي
 فرزندان خود فـراهم آوردن دارد، امـا كماكـان           سر در الك خود فرو بردن و زندگي بهتري براي         

  . باره جنگ استبه پاسخگويي به نسل پس از جنگ درناچار 
  

  به نام پدر
  قهرماني كه صحنه مبارزه را ترك كرده و سر در الك خـود فـرو بـرده ناچـار                   ،در اين فيلم  

بينيم كه در     مي  ناصر را  ،در ابتداي فيلم  . شود براي حفظ نسل آينده مجددا وارد ميدان شود         مي
شود، زيـرا متوليـان       مي او براي ثبت معادني كه كشف كرده دچار مشكل        . كار كشف معدن است   

كنـد،    مـي  سازمان ميراث فرهنگي با ظاهري مذهبي و انقالبي، به بهانه اينكه ناصر براي آنها كار              
از طرف  . شود  مي از اينجاست كه تعقيب و گريزي آغاز      . دن به نام خودشان را دارند     قصد ثبت مع  

بينيم كه براي حفاري به محلي   ميشناسي دختر ناصر را در ميان جمع دانشجويان باستان،ديگر
انفجـار مـين زيـر پـاي دختـر         . شود از مناطق جنگي سابق بوده است        مي اند كه بعدا معلوم   رفته

  .كشاند  مي جنگ و پيامدهاي آنبارهموضوع فيلم را به گفتگوي ميان پدر و دختر در
 جنگي كه در ميدان جنگ بـوده      .  است  جنگ به همه زندگي تعميم داده شده       ،در اين فيلم  

هنوز تمام نشده و تبعات آن ادامه دارد، در حالي كه امكـان بـروز جنـگ در ميـدان هنـوز هـم                        
هـايي  ارزش. هاستاما جنگ دوم در زندگي اجتماعي و بر سر پاسداشت از ارزش           . منتفي نيست 

رزمنـدگان   اكنـون،    طلبي كه در زمان جنگ در ميدان شكل گرفت و         دالتخواهي و ع  مانند حق 
پاسداراني كه بر خالف انتظـار، در همـين جامعـه     . اندسابق در جامعه پاسداران آنها معرفي شده      

  .بجنگندها  هنوز هم بايد براي حفظ ارزش
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بـي و   طلدهـد ايـن حـق       مـي  شناسي، مستنداتي در فيلم وجود دارد كه نـشان        از نظر نشانه  
 مثـاالً  .نـد اهايي است كه در ميـدان جنـگ شـكل گرفتـه           خواهي در راستاي همان ارزش    عدالت

د، خود نماد گذشـته و جنـگ   كن مي كه پس از كندن زمين، دختر ناصر كشف   ايسرنيزه جنگي 
 ، و بـاالخره   روبي در پايان فيلم نماد آينـده و ادامـه جنـگ           هواپيماها و صحنه جنگي مين    . است

ن ميراث فرهنگي بر سر حق، نماد زمان حـال و جنـگ تعمـيم                داستان با مسئوال   جنگ قهرمان 
 ميان دو جنگ در ميدان و زندگي مشابهتي تصويري نيز ايجاد شـده            . داده شده به زندگي است    

 اگر چه در فيلم جنگ در ميدان به صورت يـادآوري بيـان            .  كه ذكر آن در اينجا الزم است       است
شود، ولـي نمادهـاي آن در جنـگ در ميـدان زنـدگي       كشيده نمي شود و مستقيما به تصوير     مي

ناصر، استفاده از مواد منفجره براي معدن، موتـور هـزار         هاي    لباس. اجتماعي آشكارا حضور دارند   
جنگـي و   (، مين و سرنيزه، هواپيمـا       )شد ميكه در زمان جنگ براي عمليات شناسايي استفاده         (

همـه  ،  )هـا اگر چه سبز و نـه بـه رنـگ خـاك، جبهـه             (ور  ، نيروهاي نظامي و تپه ماه     )مسافربري
  .اندازند  ميند كه در كليت فيلم مخاطب را به ياد جنگ گذشته در جبههانمادهايي

و دشتهاي پر سـبزه و گـل در تـصوير           ها     غلبه شديد سرسبزي و آباداني، تپه      ،از طرف ديگر  
در زيـر  . اسـت و مـردم شـادند   شود در آن همه چيـز روبـراه     مي نماد ظاهر جامعه است كه ادعا     

در همـين   . كنـد   مـي  همين سرسبزي، روي تپه ميني است كه منفجر شده و پاي دختر را قطع             
 فـرار هـا     و بلنـدي  هـا     سرسبزي است كه قهرمان داستان با موتور به شكل خطرناكي از روي تپه            

هـايي همـين    سـازي ن  در پايان فيلم هم قهرمان داستان براي پـاك        . خورد  مي كند و به زمين    مي
  .پوشد تا باطن آنها را نيز همچون ظاهرشان پاك سازد  ميهاست كه مجددا لباس رزمزمين

  
  نتيجه گيري

هـا     به شكلي منطقـي از البـالي فـيلم         ،مذكورهاي     مسير حركت قهرمان فيلم    ،مقالهدر اين   
 بـه   ورمـذك هاي     در مقايسه مضامين طرح شده در فيلم       توان گفت   مي  به طور خالصه   .شددنبال  
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خـاص مـذهبي، در معـرض       هـاي     گيري ارزش شود كه سيري از شكل      مي  مشاهده ترتيب زماني 
هـا، شـك قهرمـان      خطر قرار گرفتن آنها، مبارزه قهرمان براي حفظ خود در محدوده اين ارزش            

يـي و   فقطبـه   ها    نسبت به جامعه، جدايي او از جامعه، بازگشت و تالش مجدد براي حفظ ارزش             
. ي فرد و جامعه در حفظ آنها و سقوط نهايي جامعه به نمايش گذاشته شـده اسـت              باالخره ناتوان 

سال او را بـه سـكوت فراخوانـد، اگـر چـه             ساز به مدت يك   سقوطي كه حضور آن در تصور فيلم      
در   بار ديگر او را به حضور در عرصه اجتمـاعي، ايـن بـار              اشضرورت زمانه و نياز گروه اجتماعي     

  . وادار كرد،گ به معناي عام آنمنتقد جامعه و جن مقام
 با نقد جامعه در فيلم و تالش براي حفظ آنهاها   ارزشبارهنكته نشانه شناختي جالبي كه در    

 اين است كه نوار قرمز روي كف راهروي بيمارستان، كه شباهت زيادي بـا روبـان در                  وجود دارد 
 در حـالي كـه در   ،گيـرد   مـي رار دارد، در اين فيلم زير پاهاي قهرمان داستان قـ    روبان قرمز فيلم  

فيلم بـا ايـن     . كرد كه كسي حق عبور از آن را نداشت          مي  مرزي را تعيين   ، اين روبان  روبان قرمز 
توانند بـر روي خـط        مي رزمان او هستند كه   كند كه فقط افرادي مثل ناصر و هم         مي تغيير اعالم 

ريـزي  ند كه در پي   اينها كساني زيرا ا . قرمز حركت كنند و اشكاالت جامعه را به آن گوشزد كنند          
مايـه گذاشـته و   ها  جامعه به شكل كنوني آن نقش داشته، از همه زندگي خود براي حفظ ارزش  

كيا با اين كار راه خود و قشر اجتماعي بسيجيان جبهه رفته منتقد             حاتمي. نداطبيعتا نگهبان آن  
دهد كساني حـق      مي و نشان ا. كند  مي ند جدا ارا از كساني كه به داليل ديگر منتقد جامعه فعلي         

ـ    ،اندنقد جامعه را دارند كه براي استقرار آن تمامي تالش خود را كرده      دنبـال  ه نـه آنهـايي كـه ب
  .گردند  ميبهانه براي نابودي آن

هـاي مهـم جامعـه ايـران،         نگرش يكي از گروه    ةدهندنشانها    مسائل طرح شده در اين فيلم     
 كنـوني   ة، كـه در جامعـ      است زمان جنگ و خانواده هايشان    جبهه رفته   هاي    يعني گروه بسيجي  
كند به شكل   ميهنرمندي كه خود مانند اين گروه فكر .اندمهري قرار گرفتهمورد فراموشي و بي

هنرمندي كه با جبهه و جنگ شروع كرد، رزمنده بسيجي بود، در ادامه  . ده است وراثر هنري درآ  
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هاي آن را در جامعه به تصوير كشيد، از مشكالت          مسير فيلم جنگي ساخت، پس از جنگ پيامد       
ماننـد بـه   (جبهه رفته، براي اكران برخي از فـيلم هـايش     هاي    هم از زاويه ديد بسيجي    گفت، آن 

دچار محدوديت شد، و باالخره با شناختي كه از وضعيت جامعه حاصل كـرده بـود            ) رنگ ارغوان 
  . تصميم به سكوت گرفت

با توجه به تحصيل اين شناخت كه كيا  حاتميه گلدمن گفت كه مي توان با استفاده از نظري    
 به اين گروه اجتماعي بود و با توجه به توان هنري بـااليي كـه در تبـديل آن بـه           اوحاصل تعلق   

فـردي كـه آگاهانـه يـا     . يك ديدگاه منسجم در آثارش داشت، تبديل به يك فرد استثنايي شـد           
. هاي مهم اجتماعي در جامعـه ايـران را نماينـدگي كـرد    هناخودآگاه در آثار هنري خود يكي از گرو    

تري تواند ما را به شناخت كامل       مي كيا  هاي حاتمي   توان گفت شناخت معاني فيلم      مي ،بدين ترتيب 
. اش برسـاند  حيـات تـاريخي  گوناگونهاي   در دوره جامعه بارهاز اين گروه اجتماعي و ديدگاه آن در       
- تواند در جهت شناخت بهتر جامعـه بـه جامعـه     ميسي هنراين همان كمكي است كه جامعه شنا    

 يا حتي اسناد    ق هيچ يك از متون رسمي نوشته شده       شناختي كه شايد از طري    . شناسي عرضه كند  
 .  قابل دريافت نباشدشناسي براي شناخت واقعيتو مدارك موجود و مورد استفاده جامعه
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