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 دفاع مقدس؛  ینمایدر س ینمادپرداز يبررس

 و مهاجر باندهید لمیف یمورد یمطالعه
 

 )نویسنده مسئول( *تلخابی حمید
 **چنگیزی معین

 چکیده

تبیین نمادپردازی در سینمای دفاع مقدس از نررگاه میرچا الیاده است که در دو  هدف:
 گیرد. بان و مماجر مورد بررسی قرار می فیلر دیده

هاای باه دسات آماده باه  ها، داده  ای و مشاهده فیلر کتابتانه از طریق مطالعات روش:
 گردد.  تطبیقی تبیین می -صورت توصیفی

نماد از منرر میرچا الیاده جلوه قدسی دارد که انسان بر اساس کنشاهری خاود  ها: یافته
یادگاه، تواند از طریق آن، معرفتی حقیقی از ساحات قدسی کسب کند. بار اسااس ایان د می

شناختی است.  های در  نمادپردازی، پژوهش در ادیان و مذاهب با نهاه آیینی و قوم یکی از راه
ورز را باه  خواهد انسان دین  ای از نمادپردازی را در خود دارد و می هر عمل عبادی و دینی پاره

ان دفاع توان به عمل و کنشهری رزمندگان در دور حقیقتی ورای تجربه سوق دهد. از جمله می
 مقدس اشاره کرد که در سینما برای مردم تماشایی و نمود نمادین داشته است.

                                                      
 .Talkhabi64@yahoo.com، ایران، قر شه،یاند و هنر یعال آموزش سسهؤم ،عضو هیئت علمی* 

قر، ایران، . مذاهب و ادیان دانشهاه. اسالمی هنر حکمت ارشد، کارشناسی **
moeinchangizi@gmail.com.. 
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دهد، هر چقدر کنش شتصایت در  نتای  برآمده از این پژوهش نشان می گیری: نتیجه
وجودی باالتری از امور مقدس قرار بهیرد، به همان میزان فضای   زمان و مکان معین، در مرتبه

بان و   های دیده کند. در فیلر اشیاء و امور عادی، ظمور نمادین پیدا میشود و  قدسی ایجاد می
کنند و  ها در رویداد معین و موقعیت بورانی، فضای قدسی ایجاد می مماجر، کنش شتصیت

 یابد. اشیاء و لوازم صونه نمود نمادین می
باان،  امور مقدس، کنش شتصیت، نماد، ساینمای دفااع مقادس، دیاده ها: کلیدواژه

 .ماجرم

 مقدمه

وسیعی از امور پذیرفته شاده و مقدسای اسات منات  از   ای مجموعه فرهنگ هر جامعه
عنوان مقدس در جامعه از آن پاسداشت  دستاوردهای تاریتی فرهنهی و دینی. هر امری که به

هر از یک حقیقت معنوی و قدسای  ،کند شود، هر از یک واقعیت تاریتی و عینی یاد می می
د. اما برای دستیابی به بینشی در خور در  حقیقت امر قدسی، باید از سطح امور دار پرده برمی

به  کنش خود،عرفی گذشت و با آنیت امر قدسی ارتبا  گرفت. باید تجربه جمعی عرف را در 
واسطه تبدیل کرد. اموری که باواسطه با امر قدسی ارتبا  دارند، از مراتب  ای فردی و بی تجربه

س بیشاتری برخاوردار  ند. هر چه به ذات خداوند نزدیکتشکیکی برخوردار تر باشد، از تقاد 
س آن چیز کاهش پیدا می است و هر چه واسطه امور   کند. لذا همه ها بیشتر باشند، میزان تقد 

س مرتبه س و خیار از خوبی  ای یکسان و واحد ندارند. منشاء همه مقد   ناحیاه ها و امور مقاد 
که  هر انسانیبالطبع گیرند.  طور یکسان به کار نمی این امور را بهموجودات   خداست، اما همه

س المای نمایاد، جایهااه  ساعی بلیاغمعاین  در زمان و مکان تری در کساب معرفات و تقاد 
س   تری خواهد یافت. مقد 

رکاربردترین ابزار بیانی در ترین و پ   هنر یکی از جدی  ویژه در عرصه رو نمادپردازی به  ازاین
ها در قالب مصادیق متنوع هنری است. نماد در اندیشه حکما و هنرمندان  اندیشه ءالقا انتقال و

کید بر نمادهای شتصی و سلیقه-دینی، برخالف مکتب سمبولیسر مدرن  ای، بدون  که با تأ
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مامینای، حامل معناایی متعاالی و قدسای اسات  -ارتبا  با امر قدسی رشد و نمو  داشته است

در باه ویاژه هاا و شاعائر هار فرهنهای  در نمادپردازیکمابیش قدسی  امر  جلوه. (۸1: ۱۹۱1
س مانند  فرهنگ های ابتدایی و آسیایی به وفور نمفته و نمایان است. امر قدسی در اماکن مقد 

وفاق  های موقت بر سازی ها، مساجد، کلیساها و حتی به نووه مودود در مسکن معابد، حرم
رویکرد به کانون جمان قدسی راستین مجسر است. یابی و  احساس موور جمانی یعنی جمت

ناامرئی ولای لواظ جسامی  بهبه نوو نمادین نمایانهر جمانی هستند که بیشتر این ساختارها 
 بسیار واقعی است. 

 نماادلواظ ذاتای  به ها و اشیای مورد استفاده در اجراهای آیینی ، آیینبسیاری از مناسک
باا کنشاهری  از آنجاا کاه اناد. ها شاکل گرفته طول زمان به مرور و درطور عمده  بهنیستند و 

صاورت نمااد آشاکار  امر قدسی در آن شیء متجلی شده، به اجراگران و دریافت تماشاگران،
رو، این مقاله نمادپرداری در سینمای دفاع مقدس را از طریاق اماور مقادس و  ینااز .شود می

 دهد. ایجاد فضای قدسی مورد بررسی قرار می
ها نهاه غیرحکمی به آن دارناد.  نماد وجود دارد که اغلب آن  های فراوانی درباره  پژوهش

توان باه  هایی که تاکنون بر روی نمادپردازی با نهاه دینی و حکمی انجام شده، می اما پژوهش
، میرچا الیاده اشاره کرد که به بررسی پیوناد و مناسابات ها پردازى امر قدسی و هنر نمادکتاب 

نهاه الیاده در برانهیتته شدن احساسات   دهنده پردازد و انعکاس ن دین و هنرها میمشتر  میا
تاری  دینای در نمادهاا و تصااویر و   تصویر و نماد است و معتقد است پیشنیه  واسطه دینی به

رساله در تااری  ، مقدس و نامقدسماند. الیاده در آثار دیهر خود،  صور خیال هنرها زنده می
عنوان پیشتیبان نرری در این مقاله ماورد اساتفاده  این بوث را بسط داده است که بهو...  ادیان

 گیرد. قرار می
با ارائاه « بررسی مبانی حکمی رمز و نماد در اندیشه مالصدرا»، در مقاله (۱۹۱1مامینی 

پرسشی در باب رمز و تمثیل، به جستجو و تبیین مبانی فلسفی رمز و نماد در حکمت متعالیه 
توان، کارکرد خیال در تجسایر   ها می ترین آن خته است و منتمی به نتایجی شده که از ممرپردا

معانی و ترویح اجسام، نسبی بودن بیان نمادین، اشترا  معنوی  تشکیکی  نمااد در اشااره باه 
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 های گوناگون نماد مطابق با مراتب وجودی انسان را نام برد. حقیقت ذومراتب و در  ساحت
نمایشی -واکاوی جایهاه نماد و نمادپردازی در مراسر آیینی»، در مقاله (۱۹۱6مخاکسار 

ر م  رد در غرب ایران « چ  ر بر روی قوم ک  م  به بررسی انکشاف مفاهیر نمادین در مراسر آیینی چ 
 پرداخته است.
آیکونولوژی سه نماد در مراسر تعزیاه، طااووس، شایر و »نیز در مقاله  (۱۹۱1محسینی 

های متتل  مسایویت و اساالم، ایان نمادهاا را از  عه بین فرهنهی بین آیکونبا مطال« سرو
لار هاای عاشاورا و  دوران بیزانس به دوران اسالمی مورد بررسی قرار داده و بازتاب آن را در ع 

هاای مشاابه، ایان مقالاه باه  های ذکر شده و پژوهش دهد. با توجه به پژوهش تعزیه نشان می
 ای از آن متجلی سازد. پردازد تا ابعاد تازه اع مقدس مینمادپردازی در سینمای دف

 نماد از منظر میرچا الیاده
هاای  ترین ادیان از تجلیاات واقعیت افتهی تاری  ادیان از نتستین تا توسعه»از نرر الیاده 

س تشکیل شده است س»الیاده در مورد تجلیات . (۱۹ا  ۱9: ۱۹41مالیاده،  «مقد  معتقاد « مقاد 
س دیهاری باه است که درخت س و یا هر امر مقاد  س، مکان مقد  س، سنگ مقد  عناوان  مقد 

س و احترام واقع نشده کاه  ایندلیل  بهطور دقیق  بهها  اند. آن سنگ یا درخت یا مکان مورد تقد 
دهند که دیهر سانگ، درخات و  شوند و آن چیزی را نشان می تجلی امر قدسی موسوب می

س و باه قاول النادریت، نماادپردازی داناش  اند. اقاع شادهمکان نیست مورد احتارام و تقاد 
دهاد  هایی است که جمان متلوق را با خدا، و جمان مادی را با جمان برین پیوناد مای ارتبا 
  (.3۹: ۱۹۸۱مسرلو، 

آید، منرور قراردادها نیست که عاری از هر مبنای  رو وقتی از نماد ستن به میان می ازاین
هاای  های بسیاری که در صانعت، در ریاضایات و در زمیناه نهدینی یا طبیعی باشد. مثل نشا

هاای تصاادفی نیسات کاه برگرفتاه از  شود. همچناین منراور نشاانه دیهر، از آن استفاده می
هاای تصاادفی پدیاد آماده  هایی که از طریق تماس موقتی و بر بنیاد ارتبا فقط های  وضعیت

توان آن را قارارداد یاا اباداع  است و نمی باشد  بلکه منرور از نماد فراتر از مفمومی ساختهی



 

 

60 

رس
بر

 ی
داز

دپر
منا

 ی
ر س

د
ی

 ینما
دس

مق
اع 

دف
... 

تواند یک شکل موض، همچون عالمت را به خاود  نماد هرگز نمی»چراکه به این معنا،   کرد
ای که از آن رشد کرده  های فرهنهی، دینی، آیینی و ماوراءطبیعی توان جز در زمینه بهیرد و نمی

تر  فرایند تنزیل معانی از عوالر عالی»اد . بنابراین نم(۱۱: ۱۹۱6مخاکسار، « است، آن را دریافت
ی و بازتاب دهنده حقایق برتر در کالبد جسمانی است ر ماد  . لذا در (۸۱: ۱۹۱1مامینی، « به عال 

جمت رسیدن به این مقصود، ناگزیر نماد باید ریشه در حقایق متعالی داشته باشد. میردامااد 
بیان کردن و برهانیات را در صورت خطابیات حقایق را به زبان رمز »در این باره معتقد است: 

آوردن و معقوالت را لباس موسوسات پوشانیدن، دهب حکمای اقدمین و شیوه عقالی اولین 
 .(۱36: ۱۹۸1ممیرداماد، « است

ماذهبی دارناد، تماام طبیعات دارای اساتعداد آشکارساازی در   که تجرباه برای کسانی
س می س و یا در جوار اشیاء مقد  س دو  . از نرر الیاده بهباشد مقد  س و نامقاد  طور کلای مقاد 

س  بودن در جمان  شیوه لوااظ وجودشناسای جماان را بنیاان  باهاناد و ظماور و تجلای مقاد 
باید به رمزهایی اختصاص یاباد کاه  میرچا الیاده معتقد است: واژه رمز منماد( میگذارد.  می

شاوند کاه باه هار صاورت  مایموساوب  کشافیاند و یا خاود  تجلی قداست  ادامه و دنباله
مذهبی دیهری مآیین، اسطوره، تمثال المی و غیره( غیر قابل توصی  و بیان هستند. -جادویی

تواند رمز باشد یا نقش رمز را بر عمده گیارد، از  معنای گسترده کلمه، هر چیزی می بنابراین به
ن در هار شای مذهبی ساک-ترین تجلیات قدرت مکه به نووی، رمز نیروی جادویی مقدماتی

حلول خدا در انسان دانست.   معجزهرمز توان وی را  لواظی، می است( تا عیسی مسیح که به
 .(3۱۸ا  3۱4: ۱۹49مالیاده، 

ها ساروکار داریار، غیرمقادس و تنماا  بسیاری از اشیایی که ما در زندگی روزانه با آن
توانند  ره معینی میخودشان هستند، ولی اشیای مقدس، تنما خودشان نیستند، بلکه در لو

توانند عالمت چیزی مقادس باشاند.  به چیزی بیش از خودشان برگردانده شوند  یعنی می
که مردم بتواهند یا کش  کنند، عالمتای بارای امار  ابزار، حیوان، غار یا سنگ، درصورتی

ای دارناد: از طرفای، چیازی  شود. بنابراین، تمام اشیای نمادین، ویژگی دوگاناه مقدس می
مانند و از طرف دیهر، چیزی غیر از خودشان  ند که هستند  یعنی آنچه بودند، باقی میهست
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به تعبیر یونگ چیزی بیش از مفموم آشکار و ظاهری خویش را در باردارد، و باه  شوند. می
برای نمونه، کعبه  .(۱6: ۱۹44میونگ، هایی اشاره دارد که در فراسوی ادرا  جای دارند  انهاره

ء خاص  رای مسلمانان، سنگ سیاه بزر  مقدسی است، گرچه در سطوی دیهر، این شیب
پنادارد. از هماان  خارجی یک سنگ است، ولی هی  مسلمانی آن را تنما یک سانگ نمای

ای که مسلمانان دانستند امر مقدس، این سانگ را لماس کارده اسات، ایان سانگ  لوره
کعبه دیهر فقط یک سنگ نیست، بلکاه مقدس تبدیل شد. از این پس،  امریغیرمقدس به 

تجلی امر قدسی در واقعیات کیمان »رو  ازاینامر مقدس را هر دارد.  ،است که با خود بنایی
مچیزها یا فرایندهای متعلق به جمان غیر قدسی(، سااختاری پارادوکسایکال دارد  زیارا آن 

. چراکه وقتی (4۸: ۱۹۸3، مالیاده« دارند نمایانند و پنمان می تجلیات، قداست را همزمان می
شود و در عین حال که آن شیء خودش است،  امر قدسی، در شیء غیر مقدس متجلی می

 کند.  امر مقدسی را بیان می
ها، مکانی که یک معبد یا کاخی در آن بناا  ها در بعضی مراسر و آیین لذا نمادپردازی

ر و هر در عین حال    شده هر به یک نسته باه یاک مرکاز جماان تبادیل بدل یا تصویر عال 
نمادهاای امار  کناد و . این ویژگی دوگانه آن شیء را نمادین می(۱۱3: ۱۹۱۹مالیااده، کند  می

س در قالب امور دنیایی پدیدار می س  شوند. هر امر دنیایی می مقد  تواند به نمااد امار مقاد 
گاه شوند و یا به آن پی ببرند. درواقاع بدل شود، درصورتی کاه امار  ، زماانیکه مردم از آن آ

س بدل می شود که هر خاودش  شود از ماهیت دوگانه برخوردار می دنیایی به نماد امر مقد 
. با این وص ، نماادپردازی از یاک (911: ۱۹۸9مپالس،  هست و هر چیزی غیر از خودش

طرف، زبانی قابل فمر برای همه افراد قوم و جماعات دارد، هار چناد کاه بیهانهاان از آن 
ممند، و از طرف دیهر، زبانی است کاه در عاین حاال و باه نواوی یکساان، ف چیزی نمی

جایهاه اجتماعی و تاریتی و روانی فرد حامل نماد، و ارتباطاتش با جامعه و عالر را بیاان 
 .(64ا 66: ۱۹۸4مجعفری، کند  می

 ها در برابر طبیعت و نمادهای برگرفتاه از آن منفعال نیساتند، بلکاه الیاده، انسان از نرر
قانه دا به س را در قالب نمادها بازنمایی می ر دریافتئصورت خال  به  کنند. های خود از امر مقد 
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ها، با امور مقدس ارتبا  بیشتری داشاته باشاد،   میزانی که کنشهری انسان و کردار شتصیت
کید در داستان، مرتبه معنای قدسی بمتر شکل می ا باالتری از نماد را پیاد  گیرد و شیء مورد تأ

  رو، در  نماد بنا بر ظرفیت و سیر عروجی انسان نمود تشکیکی دارد و تنما عده کند. ازاین می
کنند. مودودیت و گنجایش کار واژگاان، بارای انتقاال تجربیاات  قلیلی کمال آن را در  می

ای جز استفاده از نماد ندارد. لزوم  قدسی که در سیر صعودی و عروجی قرار گرفته، انسان چاره
تر شادن کاالم و امکاان  انندگی برخی مضامین برای در امان ماندن از نامورمان، دلنشینپوش

نماد امری مبمر و »سازد. لذا  های گوناگون ما را بر استفاده از نماد رهنمون می تفسیرها و تأویل
مبورکماارت، « گنگ یا حاصل یک گرایش احساسی نیست بلکه نماد، زبان و لسان روح است

۱۹۸6 :۱۱۱). 

 نماد در سینمای دفاع مقدس
هایی است که بیش از هر چیاز، در فضاای  در سینمای جمان، فیلر جنهی دارای ویژگی

شود. جنگ بین دو قطب نیروهای خودی با نیروهای دشمن در جریان است  جنهی متبلور می
دو قطاب درام « ناوع»هاسات. در ایان  ترین ویژگی این دو قطب، ویژگای ملای آن و برجسته

مان و ضدقمرمان( به روشانی وجاود دارناد و بارای تقویات بیشاتر درام، گااهی قطاب مقمر
گیرند تا تقابل دو نیروی قوی خیر و شار، جاذباه نمایشای بیشاتری  ضدقمرمان را نیز قوی می

تر و ارزشمندتر. قمرماناان خاودی در اوج  تر، پیروزی شیرین داشته باشد  هر چه دشمن قوی
بر ناپذیر، در اوج آمادگی و  ها افرادی شکست آیند. آن یمش درقدرت جسمی و فکری به نمای

اند که سرانجام نیروهای دشمن را که از نرر نفرات  دارای اندامی تنومند و قویحسب معمول 
 دهند. ها برتری بسیار موسوسی دارند، شکست می و تجمیزات به آن

رعایات طاور کلای  باه سلسله مراتب نرامی در میان نبردها، حتی در هنهام اسارت نیز
متعلق به طبقاات فرادسات هساتند و فرودساتان و بر حسب معمول شود. فرماندهان نیز  می

از سار دلزدگای و بار حساب معماول هاا  داران و سربازان هساتند. انساان بینوایان جزو درجه
ای ملای و بتااطر  سرخوردگی از نرر و قانون و مناسبات اجتماعی، و یا در پی انجام وظیفاه
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شاوند،  خوان نام میمن، و یا برای اثبات خود و فروکش مسائل شتصی راهی جبمه نبرد میفرا
هاای ناوع جنهای  شوند. فیلر های ملی می زنند و تبدیل به چمره دست به اعمال قمرمانی می

ای از این هر دو. در نوع  و یا آمیزه« هدف موور»هستند یا « شتصیت موور»یا طور عمده  به
اند و در نوع  رد قصههای قوی و جذاب و به یاد ماندنی موور پیشب   تصیتاول، شتصیت یا ش

نرامی و مادی است. مانناد بر حسب معمول دوم، هدفی بسیار ممر و حیاتی. این هدف نیز 
تتریب یک سنهر ممر دشمن، انجام یک مأموریت نرامی بسیار حساس، تستیر یا دفاع از 

 .(۱۱۹ا  ۱۱9: ۱۹4۱ممومدآبادی، شمر. 
ای بسایار  هاای هاالیوودی، قمرماناانی باا جثاه خالف فایلررر سینمای دفاع مقدس بد

ان نوجوان و جوان( نقش دارند که بیانهر اهمیت نیروی یجسیمعمولی و گاه کوچک و خرد مب
های دفااع مقادس، بسایار  درونی و معنوی مایمان و عشق( در این سینماست. قمرمانان فیلر

ها ماز هر نوع( چنان نااچیز اسات.  های مشترکند و تفاوت ویژگیشبیه یکدیهر و برخوردار از 
های معصوم و مرلوم، درست کردار و راست گفتار، صمیمی هستند. تفااوت   ها شتصیت آن

هاای رزم بادون درجاات نراامی و  درجه و سلسله مراتب نرامی در کار نیست و همه لباس
هاای  ها، فراتار از انهیازه و مقدس آن دینی  پوشند. انهیزه یکسان ملباس خاکی بسیجیان( می

هاای دنیاایی  هگیرد دیهر انهیز اصلی موور قرار می  که این انهیزه  ملی و ناموسی است. زمانی
 کند. نیز به تمامه بروز پیدا می

های دفاع مقدس، تفاوت آشکاری با سربازان از جنگ برگشته  قمرمانان بازگشته از جبمه
های  ها سرخورده و افسرده نیستند و عمر خود را در جبماه آن های جنهی خارجی دارند. فیلر

هاا اسایر  ود. آنش بینند، بلکه اغلب در حسرت شمادت از دست رفته می نبرد بر باد رفته نمی
جاذبه جبمه و درگیر نوعی نوستالژی جبمه و عدم قدرت انطباق با جامعه و دوران پس از جنگ 

ای برای سیر الی الله تا فنا فی الله بودند. هر  و عرصه ها برای رزمندگان، فرصت هستند. جبمه
روست که با اتمام جنگ، برخی از این سربازان، حسرت آن را داشته و به حاال شامیدان  ازاین

خورند. گویی فرصتی طالیی از فیضی بزر  و المی را از ک  داده باشاند. سااحت  غبطه می
ی عالر غیب بود. بارای هنرمناد رزمناده نیاز تجل  ها برای بسیاری از رزمندگان، صونه جبمه
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اش در ان حضور و بروز  ها و دقایق نابی بود که خدا و قداست ربانی ها سرشار از لوره جبمه
است « انسان» -ی اومانیسر بر عالر جدید  به تبع  غلبه-داشت. در عوض موضوع هنر جدید 

-ان به تمام معناای حقیقای آن ای است که در آن انس های دفاع مقدس ما تنما عرصه و جبمه
 .(96۱: 9، ج۱۹۸3مآوینی، تجلی یافته است  -یعنی خلیفه الله

های دفاع مقدس انتتاب شده این ظرفیت را در خودشان برای  هایی که در فیلر موقعیت
فضاسازی دارند. افرادی که در یک قدمی مر  قرار دارند و باید دسات باه کانش و انتتااب 

گی بتاطر برگشت به اصل خویشتن در بستر جناگ باه شاکل طبیعای بزنند. گذشتن از زند
شود. در بستر جنگ مفمومی به ناام شامادت وجاود دارد کاه در ایجااد ایان فضاا  ایجاد می

های دفاع مقدس، عشق به خدا و شامادت  گر باشد. ویژگی برجسته شتصیت تواند یاری می
« عشاق»تصیت و نه هدف، که در راه اوست و چنین است که در سینمای دفاع مقدس نه ش

هاای  شود. عشقی که با رن  و کنشهری انسان پیوند دارد. با توجاه باه ایان ویژگای موور می
هااا در  فاارد در سااینمای دفاااع مقاادس، کاانش و انتتاااب شتصاایت  شاااخص و منوصااربه

 شود. رسد و نماد در آن متجلی می های شمادت به نمایت خود می موقعیت
ها در یک رویداد و موقعیت بورانی،  که از کنش شتصیت زمانیدر سینما و اثر نمایشی 

دهاد. در  ها قارار مای آوری است که سر راه شتصیت آید، منرور موانع رن  ستن به میان می
تنماایی  کشامکش باهالبتاه شود.  آور، کشمکش گفته می شناسی به موانع رن  مباحث روایت

ارد بلکاه بتااطر تقویات کانش هاا ناد گیاری کاردار تماشاایی شتصایت اصالتی در شکل
کند. کانش شتصایت در رویاداد و موقعیات بورانای، نقاا   ها، اهمیت پیدا می شتصیت

شود. در رویاداد و موقعیات  مووری و مرکزی زندگی انسان و الهوهای روایت موسوب می
زناد و متناساب باا کنشای کاه در آن رویاداد دارد،  بورانی، شتصیت دست به انتتاب مای

گیرد. کردار رویدادی است که شتصایت باا انتتاابش در زماان و  دار شکل میتدری  کر به
کردار نیازمند انتتاب است و برای اینکاه »زند. بر این اساس  مکان معین، دست به عمل می

. شتصیت با کنش (6۱: ۱۹۱3موودراف، « انتتاب باشد باید اشتاصی باشند که انتتاب کنند
رساند. خداوند او را در این سیر، مجبور باه  به قمقرا می دهد یا و انتتاب، خودش را رشد می
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ْاه ی  الرّدین»کند  انتتاب راه خاصی نمی هاا[ دسات باه عمال  که ]شتصایت این» 5«.ال إك
 . (۱۱1: ۱۹۱3موودراف، « این است که توان انتتاب دارند  دهنده نشانطور مسلر  بهزنند  می

هار که در درون آن قرار گرفته، باشد. کنش و انتتاب شتصیت باید منطبق با رویدادی 
بادین جمات، کنشاهری  شود. تر می تر باشد، کردار او نیز بزر  کنش شتصیت بزر  چقدر
خواهد و برای رسایدن باه آن  که چه می  کند. این ها را مشتص می هاست که ماهیت آن انسان

هاا  ن انتتاابتا کجا ادامه خواهد داد؟ حاضر است چه چیزهایی را فادا کناد؟ هار قادر ایا
کند و در این روند باه شتصایت  دشوارتر باشد، آن شتص رن  و بالی بیشتری را تومل می

ل می پیچیده شتصیت حقیقی یک »کی در این رابطه معتقد است:   شود. رابرت مک تری مبد 
شود. هر چاه بواران و فشاار  گیرد، آشکار می انسان، در تصمیماتی که در شرایط بورانی می

شاود باه سرشات بنیاادی  تر است و تصمیمی که گرفته می د این آشکار شدن کاملبیشتر باش
تر. وجود فشار و بوران ضرورت تاام دارد. وقتای چیازی در خطار نباشاد  شتصیت نزدیک

هاای شتصایت، موقعیات  . بناابراین باا انتتااب(6۱: ۱۹۸9مک کی، م« معناست انتتاب بی
کند و  ها افزایش پیدا می ها، بوران نتتاب شتصیتتدری  با ا رود، بلکه به بورانی از بین نمی

کند و نمااد در اثار  اوج کردار شتصیت ساختار پیدا می  شود. در نقطه نمادها نیز متجلی می
 شود. صورت کامل متجلی می نمایشی به

مقاادس و   بنااابراین معیااار و میاازان نمااادین شاادن یااک پدیااده در موقعیاات دوگانااه
گاردد.   ها در رویداد و موقعیت بورانی برمای اب شتصیتغیرمقدس، به کنشهری و انتت

باالتری باشد، باه   ها در موقعیت بورانی، در مرتبه هر چقدر کنشهری و انتتاب شتصیت
دوگاانهی   یابد. لذا در یک پدیده همواره جنبه تری می همان میزان آن پدیده صورت نمادین

هاا،  کنشهری شتصیت  واسطه بهدنیوی مطرح است که به میزان تجلی امر قدسی -قدسی
ها  که انسان دلیل این سینمای دفاع مقدس بهسازد. در  آن پدیده را به همان میزان نمادین می

گرفتند، اوج کنشهری و انتتاب را در قمرمانان سینمای مقدس  در یک قدمی مر  قرار می
 کنیر. مشاهده می

                                                      
 .219بقره /  5.
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کاه باا ایجااد فضاای  استن کردار شتصیت در رویداد معی یندآبر با این وص ، نماد
تار  آن شیء نمادین، فضای قدسی بیشتر شکل بهیرد. هر چه شود قدسی در اشیاء متجلی می

بیشاتر شاود  از طریق کاردار شتصایت . بنابراین هر چه ترکیب و تلفیق امور مقدسشود می
کانش و انتتااب ای کاه  انادازه باه  .شاود تر می و نمادین گیرد فضای قدسی بمتری شکل می

تر  پاایین نمااد باودن آن  مرتباه و گیارد فضای قدسی کمتر شکل می ،دتر باش   ها کر شتصیت
 .  کند نمادین پیدا نمی بروزمقدسی است که  ید. در این صورت، دیهر این امر غیرآ می

کید می شود، ظاهر  وقتی خارج از کردار، تنما به ظاهر آن نماد در سینمای دفاع مقدس تأ
زناد.     نمادین آن ضاربه مای  به جنبهبالطبع یرد و به همان میزان به آن فیلر و گ جای باطن را می

ها با رویداد و موقعیت بورانی پیوناد  های دفاع مقدس که کنش شتصیت مثل برخی از فیلر
ها در ظواهر گرفتار باشند و از نمادهای بااطنی بواث   توان شتصیت ندارد. بدین جمت نمی

هاست. نماد  ینما و آثار نمایشی، به میزان کنش و انتتاب شتصیتکنیر. ظمور نمادها در س
شود که از کنش و انتتاب شتصیت در سیر صعودی روایت متجلی شود و در  وقتی نماد می

  کند. تری پیدا می گیرد و شکل کامل تدری  از ظواهر فاصله می سیر صعودی روایت، به

اطنی ارتبا  دارد، فضایی که برای روایت های نماد با حواس ب که مؤلفه  با توجه به این
اش را از سطح در  حواس معماول فراتار  های معنایی تواند داللت رود، می فیلر به کار می

انتقاال   برده و روح و جان ما را با بعدی دیهر و فراتر از ظرفیت این حواس ببرد. گاه وظیفاه
وان مثاال باا دیادن رویادادهای عنا حواس ظاهری ماست. به  پیام و معنا در سینما بر عمده

ها و اصوات آن نکاتی برای ذهن ما متاطبان روشن  درون فیلر و یا از طریق استماع حرف
ها، لون و فضایی در فیلر حاکر است که بارای  شود. اما گاه سوای این در  و دریافت می

در شود. اغلب، مفاهیر نماادین  پنداری را موجب می  متاطب حسی از همدلی و همذات
هاای دفااع مقادس،  یابند. اما در بسیاری از فیلر دل چنین بستر و فضایی امکان توقق می

پاردازی و هیجاناات. مانناد  آویزی است بارای حادثاه مانند سینمای هالیوود جنگ دست
کاه  ها کمرنگ است و یاا ایان دوئل، سیزده پنجاه و هفت و... . روحیات معنوی شتصیت

رکشاش ایانش درست به تصویر کشیده نمی هاا هماراه  گوناه فایلر ود. متاطب با ماهیت پ 
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شود نه شتصیت کنشهر و منش معنوی قمرمان فیلر. اماا در ایان میاان آثاار دیهاری  می
ای فراتر از معادالت هر روزی در  ها، در در  تجربه وجود دارد که مبتنی بر تالش عملی آن

ت بورانی عجین اسات و حاال و طور عموم با کنشهری در موقعی میدان مبارزه است که به
 اند. هوای معنوی دوران دفاع مقدس را ثبت کرده

 بان و مهاجر نماد در فیلم دیده
ترین فیلمسازان پس از انقالب و دفاع مقدس است کاه در باه  کیا از ممر ابراهیر حاتمی

در کیاا  بان و مماجر موفق عمل کرده است. حاتمی تصویر کشیدن عالر غیب در دو فیلر دیده
یابد. معارفی مانناد  ای از خصال و معارف فرهنگ دینی ما سروکار می ها با مجموعه این فیلر

های ایان فرهناگ  جنگ، مؤلفه  فرهنگ اسالمی است که در عرصه  دهنده  شمادت که نمایش
کناد   باان مسائله ایثاار را مطارح می کیا( در دیده او محاتمی»کند.  نمودی مضاع  پیدا می

ای دیهر از باه  که عده . ایثار یعنی گذشتن از آنچه که به تو تعلق دارد برای اینفرهنگ شمادت
بان در سکانس آخر فداکاری و از جان گذشاتن، بارای  ... دیده دست آوردن آن شادمان شوند

که من در  کند. این یعنی فرهنگ شمادت  این دیهری نجات پیدا کنند، را مطرح می  که عده این
مدهقاان، « تار اسات گوید که آرمان ممر بان می زش کمتری برخوردارم. دیدهمقابل جمع از ار

۱۹46 :4۸). 
خاوبی  های غیبی بوده و بوث شجاعت و توکل به بان سرشار از دقایق و امداد فیلر دیده

نتود »گوید:  سیر می بان در انتمای فیلر که پشت بی دیده در آن جانمایی شده است. شمادت
زند. نور خورشیدی که از بین   ل به خداوند را با وصال به عروسی پیوند میوصا«. نه، باران نقل
والله نور السموات »دهد که  خورد رسیدن او را به خداوند نشان می بان به چشر می دستان دیده

 «.واالرض
خالف رکنیر، یعنی اتصال واقعی با عالر غیاب. با وقتی از امدادهای غیبی صوبت می

شود.  ها دیده نمی دهند اما نشانی از امور مقدس در آن و کرامت نشان میهایی که معجزه  فیلر
کیا با فضاسازی و پرداخت تصویری سکانس پرواز با چشمان بسته در فایلر ممااجر،  حاتمی
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کند که تماشاگر، در عین حال که وجه ماورایی  رویداد را در ذهن خود مرور  ای عمل می گونه به
که به جبمه نرفته و آن را تجربه نکرده نیز این  که حتی کسی ای گونه به کند، به باور هر برسد. می

های قبلی کمتار  کند. فیلر مماجر لورات پراکنده فیلر بیند و در  می راستی و شفافیت را می
پاردازی  دو شتصایت  عناصر و اجزای فیلر در خادمت شتصایت  خورد و همه به چشر می

د. تاالش اصالی فیلمسااز مصاروف آزماودن یکای از انا اصلی ممومود و اسد( قرار گرفتاه
های فیلر در  همه شتصیت«. باور به غیب و ارتبا  با ماوراء»ها شده است:  دشوارترین عرصه

خورند و در نمایت، در سکانس پایانی، مماجر باا هجارت باه  نسبت با این مفموم موک می
 شود. واسطه و عامل اصلی این باور تبدیل می عرش، به

ن زبان نمادپردازاناه تاا بادان حاد بار اثار غلباه نادارد کاه لوان فایلر را پیچیاده و اما ای
هاای روی  رو تماشااگر عاادی  غافال از ایان اشاارات هار مناسابات آدم دشوار ساازد و ازایان

در حیطااه تاااری  سااینمای ایااران، کمتاار »کنااد.  هااا هماادلی می فممااد و بااا آن پاارده را ماای
باشاد باا زباانی چناین دلنشاین و ماؤثر، موضاوع نسابت شاود کاه توانساته  یافات می فیلمی 

« انسان و عاالر غیاب را در رواباط عاادی روزماره و ارتباا  باا طبیعات و اشایاء تصاویر کناد
 .  (۹1: ۱۹46نیا،  ممعززی

کیا درواقع دنبال راهی است که بتواند طرز تفکر خود را بیان کند و  حاتمی در فیلر مماجر
ها بتشی از کار  کند. نشانه ها نیست که در سینما جلوه می شانهاین طرز تفکر فقط از طریق ن

کیا  ممر دیهری نیز وجود دارد: حاتمی  است و البته بتش عریمی از کار هر هست، اما نکته
دنبال این است که ارتبا  با امر قدسی را تصویر کند. در فیلر، وقتای آن جاوان دارد   درواقع به

کناد،  که هواپیما را ببیناد آن را هادایت می آن افتد و بی جده میکند، به س مماجر را هدایت می
 یعنی از طریق یک جور ارتبا  معنوی با شیء.

در باور دینی، خداوند، تمامی موجودات و جمان هستی را در خدمت نوع بشار قارار 
داده است. اشیاء نیز از این قاعده مستثنی نیستند. حاال اگار انساانی باا توسال باه خادا و 

رد خواستش    ای ایمانی در پی توقق وعده یزهانه المی باشد، خداوند اسباب الزم برای پیشب 
یسابح للاه ماا فای »فرمایاد   اش مای را فراهر خواهد ساخت. خدا خود در کتاب آسامانی
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های عالر سار  به عبارت دیهر تمام موجودات و اشیاء و پدیده«. السموات و ما فی االرض
مقدسات به نواو اساتقالل، باا حاق تعاالی مارتبط   علر به همه .به فرمان خداوند هستند

گااه  است  اما بر اساس مشیتش، بعضی از بندگان خود را به مقدار از غیب، که بتواهاد آ
غیوب نیست و ثانیاًا، بناده در داشاتن آن    غیب متلوق اواًل، علر به همه  کند، پس علر می

ق قرار گیارد خداوناد تماامی موجاودات و الجرم هر کس که در مسیر ح ندارد.  استقاللی
ر وی خواهد ساخت. فیلر مماجر به شاکلی تلاویوی ایان  اشیاء را در مسیر راهش، مست 

 دهد. موضوع را بازتاب می
ای را در سینمای جنگ  پور، دریچه کیا در کنار فیلمسازانی مانند رسول مالقلی حاتمی

هاای جناگ را  خشاونت و مصایبتو سینمای دفاع مقدس باز کردند کاه روی دیهاری از 
دهاد.  ها آغاز ویرانی و تتریب است و بوی مر  می کرد. جنگ در تمام فرهنگ تداعی می
کیا، جنهیدن و دفاع کردن آغاز راهی است که به عاالر معنویات و  های حاتمی اما در فیلر

شود. در این راه مر  عین زنادگی اسات و تنماا چشار بساتن باه روی دنیاا  غیب ختر می
یست، بلکه چشر گشودن به عالمی ورای عالر مادیات است. شمادت مفمومی است کاه ن

سازد. مر  نیست شدن اسات و شامادت هسات شادن و  مر  را برای رزمندگان گوارا می
 شاهدی ابدی بودن است.

هایی در ارتباطند که  بان و مماجر با شتصیت های دیده از آنجا که اجزای صونه در فیلر
شود تا اجزای صونه نیاز  و موقعیت شمادت قرار دارند. کنشی که باعث می در اوج کنشهری

ها  انسان  هایی از مفاهیر غیبی عمل کنند. به این معنی که ذهنیت کارگردان رابطه عنوان نشانه  به
هایی خنثای و  بتشد. در ذهنیت معمول، اشایاء، پدیاده و اجزای صونه را کیفیتی معنوی می

هاا برقارار  ای که رزمندگان در موقعیت بورانی با آن . اما شکل رابطهعاری از حس و شعورند
ها که ما را به امر  بتشد. در اینجا به چند نمونه از این تشتص ها نیز تشتص می کنند به آن می

 شود.  بان و مماجر اشاره می دهد، در فیلر دیده قدسی سوق می
کید زیادی شده به آن  در فیلر دیده خمپاره: ای در  عنوان نمونه خمپاره شده است. بهبان تأ

اش  کناد. گریاه کند. او مر  را در این صاونه تجرباه مای افتد و عمل نمی ای می کنار رزمنده
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ای در کناارش فارو  اندازد. دوبااره خمپااره گیرد و گریان نهاهی به خمپاره عمل نکرده می می
هاا  که چندبار باه آن -چه در مماجر بان و چه در دیده-ها  کند. خمپاره افتد و باز عمل نمی می

باازی « نقاش»کیا، انفجارهاا  شود، در فیلر زنده هستند و به قول خود  حاتمی ارجاع داده می
ای است تا حضور و خواسات  خمپاره یک سالح کشنده نیست، بلکه وسیلهتنما کنند. لذا  می

 شود. المی متجلی می
ا فتونا»پرچر  پرچم: قارآن روی آن   آیاهفقاط ای که روی آن  پارچه، بان در فیلر دیده« ان 

شود که در راه خدا زخمی  ای استفاده می بندی رزمنده نوشته شده باشد نیست، برای باند زخر
توانست روی  شده است. اگرچه در اجرا، بیش از اندازه برجسته شده، مبا یک ارجاع کمتر می

کناد کاه  مای ءعنادار در صونه ایفامتاطب تأثیر بیشتری داشته باشد( اما در کلیت هویتی م
باان ایان معناا، باا  نماایی فایلر دیاده  خصوص در صونه هشود. ب عشق المی با آن متبلور می

 شود. تر می انداختن پرچر روی شمید رزمنده ملموس
اش مواو   کناد و چماره افتاد آن را گال آلاود می ای که در آب مای چمره رزمنده آب:

ن اشاره شده بود، کاه در ایان راه بایاد خاود را نبیناد و منیتای شود. در ابتدای فیلر به آ می
 نداشته باشد.

شود اما باد در اداماه  می  بان، باد مانع پیشروی رزمنده در سکانس ابتدای فیلر دیده باد:
کند. بدین معنا که شتصیت اصلی فیلر پاس از غلباه بار ایجااد  فراتر از عالر واقع عمل می

 دهد.  شود و او را به جلو سوق می همراه می اش، با وی دگرگونی روحی

گیرد. نی نواختن اسد در  اصلی رویداد قرار می  عنوان زمینه انتتاب نیزار منیستان( به نی:
ابتدا، و واگذار شدن نی او به مومود، جدایی دو دوست و چشیدن طعار فاراق و... همهای 

این   واسطه« مماجر»ست، که در انتما هایی برای اشاره به هجران بشر و میل او به وصل ا نشانه
های اصلی فیلر مماجر در نیزار هستند، از نی  شود. بنابراین از آنجایی که شتصیت وصل می

زند. موماود  زند و بار دوم مومود است که نی می جایی شده. بار اول اسد نی میه ب  استفاده
رساند.  دوری اسد را با نی می  غصه گیرد و بیند و نی را از آب می ها می نی اسد را در میان آب

،  مومود با نی  دهد. رابطه آرام نی زدن را ادامه می شود و مومود نهران، آرام از اسد خبری نمی
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ای است که با همدم خاویش  غریب  دورمانده  جان نیست، رابطه بی  انسان با یک وسیله  رابطه
 گوید. راز می

 کناد یما تیاچون حکا یبشنو از ن

  
5کنااد یماا تیشااکا هااا ییااز جااد

 

خواهاد خلاوت  شاود، در اینجاا مای سازی که همراه آدمای در تنماایی موساوب مای   
شتصیت اسد را با امور مقدس و عالر باال نشان دهد. شمادت اسد در نیزار ساوزان، کاه باا 

تار  کیا به برگزیدن زبانی نمادین در این فیلر را عیان شود و میل حاتمی سوز نوای نی تلفیق می
کید نی کمتر بود، تأثیر عمیق می تری در متاطب ایجاد  کند. البته اگر در سیر داستان، اندکی تأ
 آن ستن گفت.   کرد که باید در مجال دیهر به تفصیل درباره می

ای است که بین مومود و اساد ارتباا  ایجااد  مماجر شتصیت آشنا و زنده مهاجر:
آور زنده باودن  بوسد که پیام کند و می ن را بغل میبیند آ کند. وقتی مماجر را مومود می می

چرخاد، راهنماا  ممااجر نمای  دارد. پرواناه یکی برمای دوستش است. راهنما موانع را یکی
افتد. جانش را باه ممااجر  چرخد و می چرخد، راهنما نمی چرخد. پروانه می کنان می رقص

شود، به درون ابرهاا  و از ما دور میگیرد  دهد تا به پرواز درآید. در پایان مماجر اوج می می
گیرد  طنینی به وساعت  رود و به موض ورود به میان ابرها، صدایش طنینی عجیب می می

گیرد،  کند  پمپاد جان می جان نهاه نمی بی  کیا به پمباد مثل یک وسیله جمان هستی حاتمی
های  ه اسات. پرنادهدمد و از همان آغاز کار زند روح اسد و علی و اصغر و غفور در آن می

هااا و  شااوند و ارتبااا  آن مماااجر خااود بااه شتصاایت تباادیل می  شناسااایی در فیلمنامااه
. (۱6: ۱۹4۱مفراستی، شوند  نوعی ارتبا  ماورایی تبدیل می کنندگان که در جاهایی به هدایت

بنابراین درام فیلر مماجر که بر اساس هواپیمای بدون سرنشین شکل گرفتاه، ایان هواپیماا 
هاا  هاای دشامن از آن برداری نیست کاه بارای شناساایی پایهااه یک هواپیمای عکس تنما

نوعی با عاالر غیاب  های خط مقدم است که به ارتبا  قلبی با رزمنده  شود، وسیله استفاده 
 ارتبا  دارد.

پال  جنهی، یک پال  فلزی هویتی است که برای شناساایی هویات افاراد  پالک:
                                                      

 مولوی. 5.
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بان و مماجر پاال   های دیده شود. اما آیا در فیلر استفاده میزخمی یا کشته شده در جنگ 
که سکانس پایانی یکی از رزمنادگان جاانش را از  کند؟ زمانی تنما همین معنا را تداعی می

  ای است که از یک وسایله گونه دهد، هنهام دفن او در میان نیزار، نهاه به پال  به دست می
شاود. جاایی کاه  ی پایانی فیلر کامال مای فتن در صونهرود و این فراتر ر جان فراتر می بی

خود به هار   خورند. گویی با اراده ها در اثر باد به هر می آید و پال  مماجر به آسمان درمی
طاور کلای  شاود. باه نوازی بادل مای ها، به موسیقی گوش خورند و صدای گفتهوی آن می

تلفیاق و  کاه ویاژه زماانی ر دارد. بهدر نمود نمادین فیلر مماج ای کننده موسیقی نقش تعیین
موسایقایی از   گیارد. اساتفاده ترکیب موسیقی با صدای خمپاره، انفجار و پال  صورت می

ای  ابزارها در برانهیتتن احساس و ظمور معنای نمایشی برای متاطاب تاأثیر قابال توجاه
 شود. های نمادین فیلر می دارد و موجب فضاسازی معنوی و تقویت برداشت

های خدادادی است که موجب با بارش آن در زمین  ترین نعمت باران یکی از ممر ان:بار 
گردد. همین نعمت خدادادی البته در موقعیت و زماان نامناساب  موجب آبادانی و فراوانی می
هاای  تارین موقعیات شود. باران در فیلر مماجر در یکای از ممار موجب سیل و خسارات می

شاود و او را دفان  که دوست اسد و راهنما شامید مای یعنی زمانیشود.  نمایشی فیلر نازل می
از عاالر طاور مساتمر  باهبیانهر رحمت و علمی اسات کاه بیشتر باران آید.  کنند باران می می

  شود. در مثنوی مولوی باران، رمزی از رشوات عاالر غیاب الهوت به عالر ناسوت نازل می
از غلبه حرص و حسد که ناشی از جمل و غفلت وسیله آن عالر شمادت را  است که خداوند به

: ۱۹63مزریان کاوب،  کند که رشوه فیض و رحمت را هر به قدر نازل می رهاند و این است می

۸1۱). 

 گیری نتیجه

. پس آنچه به او اشاره دارد باید رازآمیز و شود ما متجلی میبرتر و باالتر از فکر  امر قدسی
فرمای نماادین  ها در امور مقادس ری باالی شتصیتدلیل کنشه هب نمادین باشد. مقدسات

رو بواث مقدساات، باا  کنناد. ازایان دارند. یعنی عالوه بر خود به امری رازورزانه داللت می
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خورد که گرچه نماینده تام و کاملی از مفموم و ماهیت امار قدسای  هایی نمادین گره می نشانه
 ی نهاه بشرند. راهنما ،نیستند اما بدان اشاره دارند و مثل چراغی

شود. هر چقدر  با ارتبا  امور عادی به امور مقدس هست که معنای قدسی ایجاد می
کنش و انتتاب شتصیت در رویداد معین، با امور مقدس ارتباا  بیشاتری داشاته باشاد، 

کید در آثار نمایشی، مرتبه معنای قدسی بمتر شکل می باالتری از نماد   گیرد و شیء مورد تأ
نماد از نرر میرچا الیاده هر خودش اسات و هار فراتار از خاود کاه نماود کند.  را پیدا می

شیء نمادین باید در کنشهری و انتتاب شتصیت نقش داشته باشند.  پارادوکسیکال دارد.
تر  هر چقدر کنش و انتتاب شتصیت بیشتر با آن شی مرتبط باشد، به همان میزان نمادین

 شود.  می
نای در ساینمای دفااع مقادس، در اوج کنشاهری و کنش شتصیت و موقعیت بورا

هاا در موقعیات بورانای  شود تا شتصیت موقعیت شمادت قرار دارند. کنشی که باعث می
عنوان تجلیاتی از مفاهیر غیبی عمل کنند. به ایان معنای کاه ذهنیات اجراکننادگان،  نیز به
باان و  یلر دیادهها و اجزای صونه را در برخی آثار دفااع مقادس مانناد فا شتصیت  رابطه

وجاودی بااالتر، موجاب   بتشد. عدم تناساب کانش باا مرتباه مماجر، کیفیتی نمادین می
روح فارض بهیارد و آشافتهی و  شود کاه شتصایت اشایاء و موجاودات جماان را ذی می

گیری فضای مقدس بر اسااس  چندپارگی ذهنی و روحی را به همراه داشته باشد. لذا شکل
گیرد، بر این  زمانی قرار می-اموری که در این سیر مکانی سیر صعودی شتصیت، اشیاء و

پاردازی  بان و مماجر، با پرهیز از حادثه دیده  کنند. در دو فیلر نمود نمادین و مراتبی پیدا می
مفر  و تکیه بر کنشهری قدسی در چند شتصیت معدود، ظمور نماد و امادادهای غیبای 

 باالیی تجلی یافته است.  در مرتبه
ر گرانقدر ادبی برخاورداریر. یهای غنی فرهنهی و ذخا مه باید گفت ما از پشتوانهدر خات

ها را مطابق باا فرهناگ و  های تازه آن تواند با نهرش ای می های فیلمنامه این میراث با پژوهش
رو پرداختن به بواث نمااد از منررهاایی کاه باا سانت  های دینی نمایشی سازد. ازاین  ارزش
کناد. ء تواناد ایفاا پیوناد دارد در تولیاد آثاار نمایشای، نقاش مممای مای اسالمی ما-ایرانی
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  های مقدس که بوث نمااد در مرتباه خصوص در تولید آثاری با مضامین دینی و شتصیت هب
 شود.  باالتری متجلی می
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Abstract 

Aim: The present paper seeks to explain symbolization in the Sacred 

Defense Cinema from Mircea Eliade's view, which is discussed in two 

Movies Didehban (The Scout) Mohajer (The Immigrant). 

Method: The data have been gathered through library studies and 

watching the movies, and have been explained descriptively and 

comparatively.  

Findings: According to Mircea Eliade, symbol has sacred manifestation, 

and man can acquire real knowledge of sacred realms through it and based on 

his own activism. Based on this view, a way to understand symbolization is 

investigating religions and denominations through ethnological and ritual lens. 

Each devotional and religious deed includes a part of symbolization and tries 

to direct religious man towards a truth beyond experience. For example, we 

can refer to Iranian warriors' activism during Sacred Defense, which has had 

symbolic representation and was scenic for people. 

Conclusion: The results show that a sacred atmosphere will be created to 

the extent that the personality's act is in higher existential stage of sacred thing 

in certain time and place, and ordinary things and affairs acquire symbolic 

manifestation. In the movies Didehban and Mohajer, personalities' acts in 

certain event and critical situation create sacred atmosphere, and stage 

equipment and thing acquire symbolic representation.  

Key words: sacred things, personality's act, symbol, Sacred Defense 

Cinema, Didehban, Mohajer  
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