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صورت توصیفی -تطبیقی تبیین میگردد.
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نتیجهگیری :نتای برآمده از این پژوهش نشان میدهد ،هر چقدر کنش شتصایت در
زمان و مکان معین ،در مرتبه وجودی باالتری از امور مقدس قرار بهیرد ،به همان میزان فضای
قدسی ایجاد میشود و اشیاء و امور عادی ،ظمور نمادین پیدا میکند .در فیلرهای دیدهبان و
مماجر ،کنش شتصیتها در رویداد معین و موقعیت بورانی ،فضای قدسی ایجاد میکنند و
اشیاء و لوازم صونه نمود نمادین مییابد.
کلیدواژهها :امور مقدس ،کنش شتصیت ،نماد ،ساینمای دفااع مقادس ،دیادهباان،
مماجر.
مقدمه

فرهنگ هر جامعهای مجموعه وسیعی از امور پذیرفته شاده و مقدسای اسات منات از
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دستاوردهای تاریتی فرهنهی و دینی .هر امری که بهعنوان مقدس در جامعه از آن پاسداشت
میشود ،هر از یک واقعیت تاریتی و عینی یاد میکند ،هر از یک حقیقت معنوی و قدسای
پرده برمیدارد .اما برای دستیابی به بینشی در خور در حقیقت امر قدسی ،باید از سطح امور
عرفی گذشت و با آنیت امر قدسی ارتبا گرفت .باید تجربه جمعی عرف را در کنش خود ،به
تجربهای فردی و بیواسطه تبدیل کرد .اموری که باواسطه با امر قدسی ارتبا دارند ،از مراتب
تشکیکی برخوردارند .هر چه به ذات خداوند نزدیکتر باشد ،از تقادس بیشاتری برخاوردار
است و هر چه واسطهها بیشتر باشند ،میزان تقدس آن چیز کاهش پیدا میکند .لذا همه امور
مقدس مرتبهای یکسان و واحد ندارند .منشاء همه خوبیها و امور مقادس و خیار از ناحیاه
خداست ،اما همه موجودات این امور را بهطور یکسان به کار نمیگیرند .بالطبع هر انسانی که
در زمان و مکان معاین ساعی بلیاغتری در کساب معرفات و تقادس المای نمایاد ،جایهااه
مقدستری خواهد یافت.
ازاینرو نمادپردازی بهویژه در عرصه هنر یکی از جدیترین و پرکاربردترین ابزار بیانی در
انتقال و القاء اندیشهها در قالب مصادیق متنوع هنری است .نماد در اندیشه حکما و هنرمندان
 65دینی ،برخالف مکتب سمبولیسر مدرن -که با تأکید بر نمادهای شتصی و سلیقهای ،بدون

ارتبا با امر قدسی رشد و نمو داشته است -حامل معناایی متعاالی و قدسای اسات مامینای،

 .)۸1 :۱۹۱1جلوه امر قدسی کمابیش در نمادپردازیهاا و شاعائر هار فرهنهای باه ویاژه در
فرهنگهای ابتدایی و آسیایی به وفور نمفته و نمایان است .امر قدسی در اماکن مقدس مانند
معابد ،حرمها ،مساجد ،کلیساها و حتی به نووه مودود در مسکنسازیهای موقت بر وفاق
احساس موور جمانی یعنی جمتیابی و رویکرد به کانون جمان قدسی راستین مجسر است.
این ساختارها بیشتر به نوو نمادین نمایانهر جمانی هستند که بهلواظ جسامی ناامرئی ولای
بسیار واقعی است.
بسیاری از مناسک ،آیینها و اشیای مورد استفاده در اجراهای آیینی بهلواظ ذاتای نمااد
نیستند و بهطور عمده به مرور و در طول زمانها شاکل گرفتهاناد .از آنجاا کاه باا کنشاهری
اجراگران و دریافت تماشاگران ،امر قدسی در آن شیء متجلی شده ،بهصاورت نمااد آشاکار
میشود .ازاینرو ،این مقاله نمادپرداری در سینمای دفاع مقدس را از طریاق اماور مقادس و
ایجاد فضای قدسی مورد بررسی قرار میدهد.
پژوهشهای فراوانی درباره نماد وجود دارد که اغلب آنها نهاه غیرحکمی به آن دارناد.
اما پژوهشهایی که تاکنون بر روی نمادپردازی با نهاه دینی و حکمی انجام شده ،میتوان باه
کتاب نمادپردازى امر قدسی و هنرها ،میرچا الیاده اشاره کرد که به بررسی پیوناد و مناسابات
دینی بهواسطه تصویر و نماد است و معتقد است پیشنیه تاری دینای در نمادهاا و تصااویر و
صور خیال هنرها زنده میماند .الیاده در آثار دیهر خود ،مقدس و نامقدس ،رساله در تااری
ادیان و ...این بوث را بسط داده است که بهعنوان پیشتیبان نرری در این مقاله ماورد اساتفاده
قرار میگیرد.
امینی م ،)۱۹۱1در مقاله «بررسی مبانی حکمی رمز و نماد در اندیشه مالصدرا» با ارائاه
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مشتر میان دین و هنرها میپردازد و انعکاسدهنده نهاه الیاده در برانهیتته شدن احساسات

پرسشی در باب رمز و تمثیل ،به جستجو و تبیین مبانی فلسفی رمز و نماد در حکمت متعالیه
پرداخته است و منتمی به نتایجی شده که از ممرترین آنها میتوان ،کارکرد خیال در تجسایر
معانی و ترویح اجسام ،نسبی بودن بیان نمادین ،اشترا معنوی تشکیکی نمااد در اشااره باه 63

حقیقت ذومراتب و در ساحتهای گوناگون نماد مطابق با مراتب وجودی انسان را نام برد.
خاکسار م ،)۱۹۱6در مقاله «واکاوی جایهاه نماد و نمادپردازی در مراسر آیینی-نمایشی
چمر» به بررسی انکشاف مفاهیر نمادین در مراسر آیینی چمر بر روی قوم کرد در غرب ایران
پرداخته است.
حسینی م )۱۹۱1نیز در مقاله «آیکونولوژی سه نماد در مراسر تعزیاه ،طااووس ،شایر و
سرو» با مطالعه بین فرهنهی بین آیکونهای متتل مسایویت و اساالم ،ایان نمادهاا را از
دوران بیزانس به دوران اسالمی مورد بررسی قرار داده و بازتاب آن را در علارهاای عاشاورا و
تعزیه نشان میدهد .با توجه به پژوهشهای ذکر شده و پژوهشهاای مشاابه ،ایان مقالاه باه
نمادپردازی در سینمای دفاع مقدس میپردازد تا ابعاد تازهای از آن متجلی سازد.
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نماد از منظر میرچا الیاده

از نرر الیاده «تاری ادیان از نتستین تا توسعهیافتهترین ادیان از تجلیاات واقعیتهاای
مقدس تشکیل شده است» مالیاده ۱9 :۱۹41 ،ا  .)۱۹الیاده در مورد تجلیات «مقادس» معتقاد
است که درخت مقدس ،سنگ مقدس ،مکان مقدس و یا هر امر مقادس دیهاری باهعناوان
سنگ یا درخت یا مکان مورد تقدس و احترام واقع نشدهاند .آنها بهطور دقیق بهدلیل اینکاه
تجلی امر قدسی موسوب میشوند و آن چیزی را نشان میدهند که دیهر سانگ ،درخات و
مکان نیست مورد احتارام و تقادس واقاع شادهاند .باه قاول النادریت ،نماادپردازی داناش
ارتبا هایی است که جمان متلوق را با خدا ،و جمان مادی را با جمان برین پیوناد مایدهاد
مسرلو.)3۹ :۱۹۸۱ ،

ازاینرو وقتی از نماد ستن به میان میآید ،منرور قراردادها نیست که عاری از هر مبنای
دینی یا طبیعی باشد .مثل نشانههای بسیاری که در صانعت ،در ریاضایات و در زمیناههاای
دیهر ،از آن استفاده میشود .همچناین منراور نشاانههاای تصاادفی نیسات کاه برگرفتاه از
وضعیتهای فقط موقتی و بر بنیاد ارتبا هایی که از طریق تماسهاای تصاادفی پدیاد آماده
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باشد بلکه منرور از نماد فراتر از مفمومی ساختهی است و نمیتوان آن را قارارداد یاا اباداع

کرد چراکه به این معنا« ،نماد هرگز نمیتواند یک شکل موض ،همچون عالمت را به خاود
بهیرد و نمیتوان جز در زمینههای فرهنهی ،دینی ،آیینی و ماوراءطبیعیای که از آن رشد کرده
است ،آن را دریافت» مخاکسار .)۱۱: ۱۹۱6 ،بنابراین نماد «فرایند تنزیل معانی از عوالر عالیتر
به عالر مادی و بازتاب دهنده حقایق برتر در کالبد جسمانی است» مامینی .)۸۱ :۱۹۱1 ،لذا در
جمت رسیدن به این مقصود ،ناگزیر نماد باید ریشه در حقایق متعالی داشته باشد .میردامااد
در این باره معتقد است« :حقایق را به زبان رمز بیان کردن و برهانیات را در صورت خطابیات
آوردن و معقوالت را لباس موسوسات پوشانیدن ،دهب حکمای اقدمین و شیوه عقالی اولین
است» ممیرداماد.)۱36 :۱۹۸1 ،
برای کسانیکه تجرباه ماذهبی دارناد ،تماام طبیعات دارای اساتعداد آشکارساازی در
مقدس و یا در جوار اشیاء مقدس میباشد .از نرر الیاده بهطور کلای مقادس و نامقادس دو
شیوه بودن در جماناناد و ظماور و تجلای مقادس باهلوااظ وجودشناسای جماان را بنیاان
میگذارد .میرچا الیاده معتقد است :واژه رمز منماد) میباید به رمزهایی اختصاص یاباد کاه
ادامه و دنباله تجلی قداستاند و یا خاود کشافی موساوب مایشاوند کاه باه هار صاورت
جادویی-مذهبی دیهری مآیین ،اسطوره ،تمثال المی و غیره) غیر قابل توصی و بیان هستند.
بنابراین بهمعنای گسترده کلمه ،هر چیزی میتواند رمز باشد یا نقش رمز را بر عمده گیارد ،از
است) تا عیسی مسیح که بهلواظی ،میتوان وی را رمز معجزه حلول خدا در انسان دانست.
مالیاده 3۱4 :۱۹49 ،ا .)3۱۸
بسیاری از اشیایی که ما در زندگی روزانه با آنها ساروکار داریار ،غیرمقادس و تنماا
خودشان هستند ،ولی اشیای مقدس ،تنما خودشان نیستند ،بلکه در لوره معینی میتوانند
به چیزی بیش از خودشان برگردانده شوند یعنی میتوانند عالمت چیزی مقادس باشاند.
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مقدماتیترین تجلیات قدرت مکه به نووی ،رمز نیروی جادویی-مذهبی ساکن در هار شای

ابزار ،حیوان ،غار یا سنگ ،درصورتیکه مردم بتواهند یا کش کنند ،عالمتای بارای امار
مقدس میشود .بنابراین ،تمام اشیای نمادین ،ویژگی دوگاناهای دارناد :از طرفای ،چیازی
هستند که هستند یعنی آنچه بودند ،باقی میمانند و از طرف دیهر ،چیزی غیر از خودشان 60

میشوند .به تعبیر یونگ چیزی بیش از مفموم آشکار و ظاهری خویش را در باردارد ،و باه
انهارههایی اشاره دارد که در فراسوی ادرا جای دارند میونگ .)۱6 :۱۹44 ،برای نمونه ،کعبه
برای مسلمانان ،سنگ سیاه بزر مقدسی است ،گرچه در سطوی دیهر ،این شیء خاص
خارجی یک سنگ است ،ولی هی مسلمانی آن را تنما یک سانگ نمایپنادارد .از هماان
لورهای که مسلمانان دانستند امر مقدس ،این سانگ را لماس کارده اسات ،ایان سانگ
غیرمقدس به امری مقدس تبدیل شد .از این پس ،کعبه دیهر فقط یک سنگ نیست ،بلکاه
بنایی است که با خود ،امر مقدس را هر دارد .ازاینرو «تجلی امر قدسی در واقعیات کیمان
مچیزها یا فرایندهای متعلق به جمان غیر قدسی) ،سااختاری پارادوکسایکال دارد زیارا آن
تجلیات ،قداست را همزمان مینمایانند و پنمان میدارند» مالیاده .)4۸ :۱۹۸3 ،چراکه وقتی
امر قدسی ،در شیء غیر مقدس متجلی میشود و در عین حال که آن شیء خودش است،
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امر مقدسی را بیان میکند.
لذا نمادپردازیها در بعضی مراسر و آیینها ،مکانی که یک معبد یا کاخی در آن بناا
شده هر به یک نسته بدل یا تصویر عالر و هر در عین حال باه یاک مرکاز جماان تبادیل
میکند مالیااده .)۱۱3 :۱۹۱۹ ،این ویژگی دوگانه آن شیء را نمادین میکناد و نمادهاای امار
مقدس در قالب امور دنیایی پدیدار میشوند .هر امر دنیایی میتواند به نمااد امار مقادس
بدل شود ،درصورتیکه مردم از آن آگاه شوند و یا به آن پی ببرند .درواقاع ،زماانیکاه امار
دنیایی به نماد امر مقدس بدل میشود از ماهیت دوگانه برخوردار میشود که هر خاودش
هست و هر چیزی غیر از خودش مپالس .)911 :۱۹۸9 ،با این وص  ،نماادپردازی از یاک
طرف ،زبانی قابل فمر برای همه افراد قوم و جماعات دارد ،هار چناد کاه بیهانهاان از آن
چیزی نمیف ممند ،و از طرف دیهر ،زبانی است کاه در عاین حاال و باه نواوی یکساان،
جایهاه اجتماعی و تاریتی و روانی فرد حامل نماد ،و ارتباطاتش با جامعه و عالر را بیاان
میکند مجعفری66 :۱۹۸4 ،ا .)64
از نرر الیاده ،انسانها در برابر طبیعت و نمادهای برگرفتاه از آن منفعال نیساتند ،بلکاه
 69بهصورت خالقانه دائر دریافتهای خود از امر مقدس را در قالب نمادها بازنمایی میکنند .به

میزانی که کنشهری انسان و کردار شتصیتها ،با امور مقدس ارتبا بیشتری داشاته باشاد،
معنای قدسی بمتر شکل میگیرد و شیء مورد تأکید در داستان ،مرتبه باالتری از نماد را پیادا
میکند .ازاینرو ،در نماد بنا بر ظرفیت و سیر عروجی انسان نمود تشکیکی دارد و تنما عده
قلیلی کمال آن را در میکنند .مودودیت و گنجایش کار واژگاان ،بارای انتقاال تجربیاات
قدسی که در سیر صعودی و عروجی قرار گرفته ،انسان چارهای جز استفاده از نماد ندارد .لزوم
پوشانندگی برخی مضامین برای در امان ماندن از نامورمان ،دلنشینتر شادن کاالم و امکاان
تفسیرها و تأویلهای گوناگون ما را بر استفاده از نماد رهنمون میسازد .لذا «نماد امری مبمر و
گنگ یا حاصل یک گرایش احساسی نیست بلکه نماد ،زبان و لسان روح است» مبورکماارت،

.)۱۱۱ :۱۹۸6
نماد در سینمای دفاع مقدس

در سینمای جمان ،فیلر جنهی دارای ویژگیهایی است که بیش از هر چیاز ،در فضاای
جنهی متبلور میشود .جنگ بین دو قطب نیروهای خودی با نیروهای دشمن در جریان است
و برجستهترین ویژگی این دو قطب ،ویژگای ملای آنهاسات .در ایان «ناوع» دو قطاب درام
مقمرمان و ضدقمرمان) به روشانی وجاود دارناد و بارای تقویات بیشاتر درام ،گااهی قطاب
داشته باشد هر چه دشمن قویتر ،پیروزی شیرینتر و ارزشمندتر .قمرماناان خاودی در اوج
قدرت جسمی و فکری به نمایش درمیآیند .آنها افرادی شکستناپذیر ،در اوج آمادگی و بر
حسب معمول دارای اندامی تنومند و قویاند که سرانجام نیروهای دشمن را که از نرر نفرات
و تجمیزات به آنها برتری بسیار موسوسی دارند ،شکست میدهند.
سلسله مراتب نرامی در میان نبردها ،حتی در هنهام اسارت نیز باهطاور کلای رعایات
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ضدقمرمان را نیز قوی میگیرند تا تقابل دو نیروی قوی خیر و شار ،جاذباه نمایشای بیشاتری

میشود .فرماندهان نیز بر حسب معمول متعلق به طبقاات فرادسات هساتند و فرودساتان و
بینوایان جزو درجهداران و سربازان هساتند .انساانهاا بار حساب معماول از سار دلزدگای و
سرخوردگی از نرر و قانون و مناسبات اجتماعی ،و یا در پی انجام وظیفاهای ملای و بتااطر 65

فراخوان نام میمن ،و یا برای اثبات خود و فروکش مسائل شتصی راهی جبمه نبرد میشاوند،
دست به اعمال قمرمانی میزنند و تبدیل به چمرههای ملی میشوند .فیلرهاای ناوع جنهای
بهطور عمده یا «شتصیت موور» هستند یا «هدف موور» و یا آمیزهای از این هر دو .در نوع
اول ،شتصیت یا شتصیتهای قوی و جذاب و به یاد ماندنی موور پیشبرد قصهاند و در نوع
دوم ،هدفی بسیار ممر و حیاتی .این هدف نیز بر حسب معمول نرامی و مادی است .مانناد
تتریب یک سنهر ممر دشمن ،انجام یک مأموریت نرامی بسیار حساس ،تستیر یا دفاع از
شمر .ممومدآبادی ۱۱9 :۱۹4۱ ،ا .)۱۱۹
در سینمای دفاع مقدس برخالف فایلرهاای هاالیوودی ،قمرماناانی باا جثاهای بسایار
معمولی و گاه کوچک و خرد مبسیجیان نوجوان و جوان) نقش دارند که بیانهر اهمیت نیروی
درونی و معنوی مایمان و عشق) در این سینماست .قمرمانان فیلرهای دفااع مقادس ،بسایار
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شبیه یکدیهر و برخوردار از ویژگیهای مشترکند و تفاوتها ماز هر نوع) چنان نااچیز اسات.
آنها شتصیتهای معصوم و مرلوم ،درست کردار و راست گفتار ،صمیمی هستند .تفااوت
درجه و سلسله مراتب نرامی در کار نیست و همه لباسهاای رزم بادون درجاات نراامی و
یکسان ملباس خاکی بسیجیان) میپوشند .انهیزه دینی و مقدس آنها ،فراتار از انهیازههاای
ملی و ناموسی است .زمانیکه این انهیزه اصلی موور قرار میگیرد دیهر انهیزههاای دنیاایی
نیز به تمامه بروز پیدا میکند.
قمرمانان بازگشته از جبمههای دفاع مقدس ،تفاوت آشکاری با سربازان از جنگ برگشته
فیلرهای جنهی خارجی دارند .آنها سرخورده و افسرده نیستند و عمر خود را در جبماههای
نبرد بر باد رفته نمیبینند ،بلکه اغلب در حسرت شمادت از دست رفته میشود .آنهاا اسایر
جاذبه جبمه و درگیر نوعی نوستالژی جبمه و عدم قدرت انطباق با جامعه و دوران پس از جنگ
هستند .جبمهها برای رزمندگان ،فرصت و عرصهای برای سیر الی الله تا فنا فی الله بودند .هر
ازاینروست که با اتمام جنگ ،برخی از این سربازان ،حسرت آن را داشته و به حاال شامیدان
غبطه میخورند .گویی فرصتی طالیی از فیضی بزر و المی را از ک داده باشاند .سااحت
 68جبمهها برای بسیاری از رزمندگان ،صونه تجلی عالر غیب بود .بارای هنرمناد رزمناده نیاز

جبمهها سرشار از لورهها و دقایق نابی بود که خدا و قداست ربانیاش در ان حضور و بروز
داشت .در عوض موضوع هنر جدید -به تبع غلبهی اومانیسر بر عالر جدید« -انسان» است
و جبمههای دفاع مقدس ما تنما عرصهای است که در آن انسان به تمام معناای حقیقای آن -
یعنی خلیفه الله -تجلی یافته است مآوینی ،۱۹۸3 ،ج.)96۱ :9
موقعیتهایی که در فیلرهای دفاع مقدس انتتاب شده این ظرفیت را در خودشان برای
فضاسازی دارند .افرادی که در یک قدمی مر قرار دارند و باید دسات باه کانش و انتتااب
بزنند .گذشتن از زندگی بتاطر برگشت به اصل خویشتن در بستر جناگ باه شاکل طبیعای
ایجاد میشود .در بستر جنگ مفمومی به ناام شامادت وجاود دارد کاه در ایجااد ایان فضاا
میتواند یاریگر باشد .ویژگی برجسته شتصیتهای دفاع مقدس ،عشق به خدا و شامادت
در راه اوست و چنین است که در سینمای دفاع مقدس نه شتصیت و نه هدف ،که «عشاق»
موور میشود .عشقی که با رن و کنشهری انسان پیوند دارد .با توجاه باه ایان ویژگایهاای
شاااخص و منوصااربهفاارد در سااینمای دفاااع مقاادس ،کاانش و انتتاااب شتصاایتهااا در
موقعیتهای شمادت به نمایت خود میرسد و نماد در آن متجلی میشود.
در سینما و اثر نمایشی زمانیکه از کنش شتصیتها در یک رویداد و موقعیت بورانی،
ستن به میان میآید ،منرور موانع رن آوری است که سر راه شتصیتها قارار مایدهاد .در
اصالتی در شکلگیاری کاردار تماشاایی شتصایتهاا نادارد بلکاه بتااطر تقویات کانش
شتصیتها ،اهمیت پیدا میکند .کانش شتصایت در رویاداد و موقعیات بورانای ،نقاا
مووری و مرکزی زندگی انسان و الهوهای روایت موسوب میشود .در رویاداد و موقعیات
بورانی ،شتصیت دست به انتتاب مایزناد و متناساب باا کنشای کاه در آن رویاداد دارد،
بهتدری کردار شکل میگیرد .کردار رویدادی است که شتصایت باا انتتاابش در زماان و
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مباحث روایتشناسی به موانع رن آور ،کشمکش گفته میشود .البتاه کشامکش باهتنماایی

مکان معین ،دست به عمل میزند .بر این اساس «کردار نیازمند انتتاب است و برای اینکاه
انتتاب باشد باید اشتاصی باشند که انتتاب کنند» موودراف .)6۱ :۱۹۱3 ،شتصیت با کنش
و انتتاب ،خودش را رشد میدهد یا به قمقرا میرساند .خداوند او را در این سیر ،مجبور باه 66

انتتاب راه خاصی نمیکند «ال إكْاه ی ّ
الردین»« 5.اینکه [شتصایتهاا] دسات باه عمال

میزنند بهطور مسلر نشاندهنده این است که توان انتتاب دارند» موودراف.)۱۱1 :۱۹۱3 ،
کنش و انتتاب شتصیت باید منطبق با رویدادی که در درون آن قرار گرفته ،باشد .هار
چقدر کنش شتصیت بزر تر باشد ،کردار او نیز بزر تر میشود .بادین جمات ،کنشاهری
انسانهاست که ماهیت آنها را مشتص میکند .اینکه چه میخواهد و برای رسایدن باه آن
تا کجا ادامه خواهد داد؟ حاضر است چه چیزهایی را فادا کناد؟ هار قادر ایان انتتاابهاا
دشوارتر باشد ،آن شتص رن و بالی بیشتری را تومل میکند و در این روند باه شتصایت
پیچیدهتری مبدل میشود .رابرت مک کی در این رابطه معتقد است« :شتصیت حقیقی یک
انسان ،در تصمیماتی که در شرایط بورانی میگیرد ،آشکار میشود .هر چاه بواران و فشاار
بیشتر باشد این آشکار شدن کاملتر است و تصمیمی که گرفته میشاود باه سرشات بنیاادی
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شتصیت نزدیکتر .وجود فشار و بوران ضرورت تاام دارد .وقتای چیازی در خطار نباشاد
انتتاب بیمعناست» ممک کی .)6۱ :۱۹۸9 ،بناابراین باا انتتاابهاای شتصایت ،موقعیات
بورانی از بین نمیرود ،بلکه بهتدری با انتتاب شتصیتها ،بورانها افزایش پیدا میکند و
نمادها نیز متجلی میشود .در نقطه اوج کردار شتصیت ساختار پیدا میکند و نمااد در اثار
نمایشی بهصورت کامل متجلی میشود.
بنااابراین معیااار و می ازان نمااادین شاادن یااک پدیااده در موقعیاات دوگانااه مقاادس و
غیرمقدس ،به کنشهری و انتتاب شتصیتها در رویداد و موقعیت بورانی برمایگاردد.
هر چقدر کنشهری و انتتاب شتصیتها در موقعیت بورانی ،در مرتبه باالتری باشد ،باه
همان میزان آن پدیده صورت نمادینتری مییابد .لذا در یک پدیده همواره جنبه دوگاانهی
قدسی-دنیوی مطرح است که به میزان تجلی امر قدسی بهواسطه کنشهری شتصیتهاا،
آن پدیده را به همان میزان نمادین میسازد .در سینمای دفاع مقدس بهدلیل اینکه انسانها
در یک قدمی مر قرار میگرفتند ،اوج کنشهری و انتتاب را در قمرمانان سینمای مقدس
مشاهده میکنیر.
 .5 055بقره .219 /

با این وص  ،نماد برآیند کردار شتصیت در رویداد معین است کاه باا ایجااد فضاای
قدسی در اشیاء متجلی میشود .هر چه فضای قدسی بیشتر شکل بهیرد ،آن شیء نمادینتار
میشود .بنابراین هر چه ترکیب و تلفیق امور مقدس از طریق کاردار شتصایت بیشاتر شاود
فضای قدسی بمتری شکل میگیرد و نمادینتر میشاود .باه انادازهای کاه کانش و انتتااب
شتصیتها کرتر باشد ،فضای قدسی کمتر شکل میگیارد و مرتباه نمااد باودن آن پاایینتر
میآید .در این صورت ،دیهر این امر غیر مقدسی است که بروز نمادین پیدا نمیکند.
وقتی خارج از کردار ،تنما به ظاهر آن نماد در سینمای دفاع مقدس تأکید میشود ،ظاهر
جای باطن را میگیرد و به همان میزان به آن فیلر و بالطبع به جنبه نمادین آن ضاربه مایزناد.
مثل برخی از فیلرهای دفاع مقدس که کنش شتصیتها با رویداد و موقعیت بورانی پیوناد
ندارد .بدین جمت نمیتوان شتصیتها در ظواهر گرفتار باشند و از نمادهای بااطنی بواث
کنیر .ظمور نمادها در سینما و آثار نمایشی ،به میزان کنش و انتتاب شتصیتهاست .نماد
وقتی نماد میشود که از کنش و انتتاب شتصیت در سیر صعودی روایت متجلی شود و در
سیر صعودی روایت ،بهتدری از ظواهر فاصله میگیرد و شکل کاملتری پیدا میکند.
با توجه به اینکه مؤلفههای نماد با حواس باطنی ارتبا دارد ،فضایی که برای روایت
فیلر به کار میرود ،میتواند داللتهای معناییاش را از سطح در حواس معماول فراتار
پیام و معنا در سینما بر عمده حواس ظاهری ماست .بهعناوان مثاال باا دیادن رویادادهای
درون فیلر و یا از طریق استماع حرفها و اصوات آن نکاتی برای ذهن ما متاطبان روشن
میشود .اما گاه سوای این در و دریافتها ،لون و فضایی در فیلر حاکر است که بارای
متاطب حسی از همدلی و همذاتپنداری را موجب میشود .اغلب ،مفاهیر نماادین در
دل چنین بستر و فضایی امکان توقق مییابند .اما در بسیاری از فیلرهاای دفااع مقادس،
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برده و روح و جان ما را با بعدی دیهر و فراتر از ظرفیت این حواس ببرد .گاه وظیفاه انتقاال

مانند سینمای هالیوود جنگ دستآویزی است بارای حادثاهپاردازی و هیجاناات .مانناد
دوئل ،سیزده پنجاه و هفت و . ...روحیات معنوی شتصیتها کمرنگ است و یاا ایانکاه
درست به تصویر کشیده نمیشود .متاطب با ماهیت پرکشاش ایانگوناه فایلرهاا هماراه 050

می شود نه شتصیت کنشهر و منش معنوی قمرمان فیلر .اماا در ایان میاان آثاار دیهاری
وجود دارد که مبتنی بر تالش عملی آنها ،در در تجربهای فراتر از معادالت هر روزی در
میدان مبارزه است که بهطور عموم با کنشهری در موقعیت بورانی عجین اسات و حاال و
هوای معنوی دوران دفاع مقدس را ثبت کردهاند.
نماد در فیلم دیدهبان و مهاجر

ابراهیر حاتمیکیا از ممرترین فیلمسازان پس از انقالب و دفاع مقدس است کاه در باه
تصویر کشیدن عالر غیب در دو فیلر دیدهبان و مماجر موفق عمل کرده است .حاتمیکیاا در
این فیلرها با مجموعهای از خصال و معارف فرهنگ دینی ما سروکار مییابد .معارفی مانناد
شمادت که نمایشدهنده فرهنگ اسالمی است که در عرصه جنگ ،مؤلفههای ایان فرهناگ
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نمودی مضاع پیدا میکند« .او محاتمیکیا) در دیدهباان مسائله ایثاار را مطارح میکناد
فرهنگ شمادت .ایثار یعنی گذشتن از آنچه که به تو تعلق دارد برای اینکه عدهای دیهر از باه
دست آوردن آن شادمان شوند  ...دیدهبان در سکانس آخر فداکاری و از جان گذشاتن ،بارای
اینکه عده دیهری نجات پیدا کنند ،را مطرح میکند .این یعنی فرهنگ شمادت اینکه من در
مقابل جمع از ارزش کمتری برخوردارم .دیدهبان میگوید که آرمان ممرتار اسات» مدهقاان،

.)4۸ :۱۹46
فیلر دیدهبان سرشار از دقایق و امدادهای غیبی بوده و بوث شجاعت و توکل بهخاوبی
در آن جانمایی شده است .شمادت دیدهبان در انتمای فیلر که پشت بیسیر میگوید« :نتود
نه ،باران نقل» .وصال به خداوند را با وصال به عروسی پیوند میزند .نور خورشیدی که از بین
دستان دیدهبان به چشر میخورد رسیدن او را به خداوند نشان میدهد که «والله نور السموات
واالرض».
وقتی از امدادهای غیبی صوبت میکنیر ،یعنی اتصال واقعی با عالر غیاب .بارخالف
فیلرهایی که معجزه و کرامت نشان میدهند اما نشانی از امور مقدس در آنها دیده نمیشود.

055

حاتمیکیا با فضاسازی و پرداخت تصویری سکانس پرواز با چشمان بسته در فایلر ممااجر،

بهگونهای عمل میکند که تماشاگر ،در عین حال که وجه ماورایی رویداد را در ذهن خود مرور
میکند ،به باور هر برسد .بهگونهایکه حتی کسیکه به جبمه نرفته و آن را تجربه نکرده نیز این
راستی و شفافیت را میبیند و در میکند .فیلر مماجر لورات پراکنده فیلرهای قبلی کمتار
به چشر میخورد و همه عناصر و اجزای فیلر در خادمت شتصایتپاردازی دو شتصایت
اصلی ممومود و اسد) قرار گرفتاهاناد .تاالش اصالی فیلمسااز مصاروف آزماودن یکای از
دشوارترین عرصهها شده است« :باور به غیب و ارتبا با ماوراء» .همه شتصیتهای فیلر در
نسبت با این مفموم موک میخورند و در نمایت ،در سکانس پایانی ،مماجر باا هجارت باه
عرش ،بهواسطه و عامل اصلی این باور تبدیل میشود.
اما این زبان نمادپردازاناه تاا بادان حاد بار اثار غلباه نادارد کاه لوان فایلر را پیچیاده و
دشوار ساازد و ازایانرو تماشااگر عاادی غافال از ایان اشاارات هار مناسابات آدمهاای روی
پاارده را ماایفممااد و بااا آنهااا هماادلی میکنااد« .در حیطااه تاااری سااینمای ای اران ،کمتاار
فیلمی یافات میشاود کاه توانساته باشاد باا زباانی چناین دلنشاین و ماؤثر ،موضاوع نسابت
انسان و عاالر غیاب را در رواباط عاادی روزماره و ارتباا باا طبیعات و اشایاء تصاویر کناد»
ممعززینیا.)۹1 :۱۹46 ،
در فیلر مماجر حاتمیکیا درواقع دنبال راهی است که بتواند طرز تفکر خود را بیان کند و
است و البته بتش عریمی از کار هر هست ،اما نکته ممر دیهری نیز وجود دارد :حاتمیکیا
درواقع بهدنبال این است که ارتبا با امر قدسی را تصویر کند .در فیلر ،وقتای آن جاوان دارد
مماجر را هدایت میکند ،به سجده میافتد و بیآنکه هواپیما را ببیناد آن را هادایت میکناد،
یعنی از طریق یک جور ارتبا معنوی با شیء.
در باور دینی ،خداوند ،تمامی موجودات و جمان هستی را در خدمت نوع بشار قارار
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این طرز تفکر فقط از طریق نشانهها نیست که در سینما جلوه میکند .نشانهها بتشی از کار

داده است .اشیاء نیز از این قاعده مستثنی نیستند .حاال اگار انساانی باا توسال باه خادا و
انهیزهای ایمانی در پی توقق وعده المی باشد ،خداوند اسباب الزم برای پیشبرد خواستش
را فراهر خواهد ساخت .خدا خود در کتاب آسامانیاش مایفرمایاد «یسابح للاه ماا فای 053

السموات و ما فی االرض» .به عبارت دیهر تمام موجودات و اشیاء و پدیدههای عالر سار
به فرمان خداوند هستند .علر به همه مقدسات به نواو اساتقالل ،باا حاق تعاالی مارتبط
است اما بر اساس مشیتش ،بعضی از بندگان خود را به مقدار از غیب ،که بتواهاد آگااه
ً
ً
میکند ،پس علر غیب متلوق اوال ،علر به همه غیوب نیست و ثانیاا ،بناده در داشاتن آن
استقاللی ندارد .الجرم هر کس که در مسیر حق قرار گیارد خداوناد تماامی موجاودات و
اشیاء را در مسیر راهش ،مستر وی خواهد ساخت .فیلر مماجر به شاکلی تلاویوی ایان
موضوع را بازتاب میدهد.
حاتمیکیا در کنار فیلمسازانی مانند رسول مالقلیپور ،دریچهای را در سینمای جنگ
و سینمای دفاع مقدس باز کردند کاه روی دیهاری از خشاونت و مصایبتهاای جناگ را
تداعی میکرد .جنگ در تمام فرهنگها آغاز ویرانی و تتریب است و بوی مر میدهاد.
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اما در فیلرهای حاتمی کیا ،جنهیدن و دفاع کردن آغاز راهی است که به عاالر معنویات و
غیب ختر می شود .در این راه مر عین زنادگی اسات و تنماا چشار بساتن باه روی دنیاا
ن یست ،بلکه چشر گشودن به عالمی ورای عالر مادیات است .شمادت مفمومی است کاه
مر را برای رزمندگان گوارا میسازد .مر نیست شدن اسات و شامادت هسات شادن و
شاهدی ابدی بودن است.
از آنجا که اجزای صونه در فیلرهای دیدهبان و مماجر با شتصیتهایی در ارتباطند که
در اوج کنشهری و موقعیت شمادت قرار دارند .کنشی که باعث میشود تا اجزای صونه نیاز
بهعنوان نشانههایی از مفاهیر غیبی عمل کنند .به این معنی که ذهنیت کارگردان رابطه انسانها
و اجزای صونه را کیفیتی معنوی میبتشد .در ذهنیت معمول ،اشایاء ،پدیادههایی خنثای و
عاری از حس و شعورند .اما شکل رابطهای که رزمندگان در موقعیت بورانی با آنهاا برقارار
میکنند به آنها نیز تشتص میبتشد .در اینجا به چند نمونه از این تشتصها که ما را به امر
قدسی سوق میدهد ،در فیلر دیدهبان و مماجر اشاره میشود.
خمپاره :در فیلر دیدهبان تأکید زیادی شده به آن شده است .بهعنوان نمونه خمپارهای در
 056کنار رزمندهای میافتد و عمل نمیکند .او مر را در این صاونه تجرباه مایکناد .گریاهاش

میگیرد و گریان نهاهی به خمپاره عمل نکرده میاندازد .دوبااره خمپاارهای در کناارش فارو
میافتد و باز عمل نمیکند .خمپارهها -چه در دیدهبان و چه در مماجر -که چندبار باه آنهاا
ارجاع داده میشود ،در فیلر زنده هستند و به قول خود حاتمیکیا ،انفجارهاا «نقاش» باازی
میکنند .لذا تنما خمپاره یک سالح کشنده نیست ،بلکه وسیلهای است تا حضور و خواسات
المی متجلی میشود.
پرچم :پرچر «انا فتونا» در فیلر دیدهبان ،پارچهای که روی آن فقاط آیاه قارآن روی آن
نوشته شده باشد نیست ،برای باند زخربندی رزمندهای استفاده میشود که در راه خدا زخمی
شده است .اگرچه در اجرا ،بیش از اندازه برجسته شده ،مبا یک ارجاع کمتر میتوانست روی
متاطب تأثیر بیشتری داشته باشد) اما در کلیت هویتی معنادار در صونه ایفاء مایکناد کاه
عشق المی با آن متبلور میشود .بهخصوص در صونه نماایی فایلر دیادهباان ایان معناا ،باا
انداختن پرچر روی شمید رزمنده ملموستر میشود.
آب :چمره رزمندهای که در آب مایافتاد آن را گال آلاود میکناد و چمارهاش مواو
میشود .در ابتدای فیلر به آ ن اشاره شده بود ،کاه در ایان راه بایاد خاود را نبیناد و منیتای
نداشته باشد.
باد :در سکانس ابتدای فیلر دیدهبان ،باد مانع پیشروی رزمنده میشود اما باد در اداماه
دگرگونی روحیاش ،با وی همراه میشود و او را به جلو سوق میدهد.
نی :انتتاب نیزار منیستان) بهعنوان زمینه اصلی رویداد قرار میگیرد .نی نواختن اسد در
ابتدا ،و واگذار شدن نی او به مومود ،جدایی دو دوست و چشیدن طعار فاراق و ...همهای
نشانههایی برای اشاره به هجران بشر و میل او به وصل است ،که در انتما «مماجر» واسطه این
وصل میشود .بنابراین از آنجایی که شتصیتهای اصلی فیلر مماجر در نیزار هستند ،از نی
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فراتر از عالر واقع عمل میکند .بدین معنا که شتصیت اصلی فیلر پاس از غلباه بار ایجااد

استفاده به جایی شده .بار اول اسد نی میزند و بار دوم مومود است که نی میزند .موماود
نی اسد را در میان آبها میبیند و نی را از آب میگیرد و غصه دوری اسد را با نی میرساند.
از اسد خبری نمیشود و مومود نهران ،آرامآرام نی زدن را ادامه میدهد .رابطه مومود با نی،
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رابطه انسان با یک وسیله بیجان نیست ،رابطه غریب دورماندهای است که با همدم خاویش
راز میگوید.
بشنو از نی چون حکایات مایکناد

از جااداییهااا شااکایت ماایکنااد

5

سازی که همراه آدمای در تنماایی موساوب مایشاود ،در اینجاا مایخواهاد خلاوت
شتصیت اسد را با امور مقدس و عالر باال نشان دهد .شمادت اسد در نیزار ساوزان ،کاه باا
سوز نوای نی تلفیق میشود و میل حاتمیکیا به برگزیدن زبانی نمادین در این فیلر را عیانتار
میکند .البته اگر در سیر داستان ،اندکی تأکید نی کمتر بود ،تأثیر عمیقتری در متاطب ایجاد
میکرد که باید در مجال دیهر به تفصیل درباره آن ستن گفت.
مهاجر :مماجر شتصیت آشنا و زندهای است که بین مومود و اساد ارتباا ایجااد
میکند .وقتی مماجر را مومود میبیند آن را بغل میکند و میبوسد که پیامآور زنده باودن
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دوستش است .راهنما موانع را یکییکی برمایدارد .پرواناه ممااجر نمایچرخاد ،راهنماا
رقصکنان میچرخد .پروانه میچرخد ،راهنما نمیچرخد و میافتد .جانش را باه ممااجر
میدهد تا به پرواز درآید .در پایان مماجر اوج میگیرد و از ما دور میشود ،به درون ابرهاا
میرود و به موض ورود به میان ابرها ،صدایش طنینی عجیب میگیرد طنینی به وساعت
جمان هستی حاتمیکیا به پمباد مثل یک وسیله بیجان نهاه نمیکند پمپاد جان میگیرد،
روح اسد و علی و اصغر و غفور در آن میدمد و از همان آغاز کار زنده اسات .پرنادههای
شناسااایی در فیلمنامااه مماااجر خااود بااه شتصاایت تباادیل میشااوند و ارتبااا آنهااا و
هدایتکنندگان که در جاهایی بهنوعی ارتبا ماورایی تبدیل میشوند مفراستی.)۱6 :۱۹4۱ ،
بنابراین درام فیلر مماجر که بر اساس هواپیمای بدون سرنشین شکل گرفتاه ،ایان هواپیماا
تنما یک هواپیمای عکسبرداری نیست کاه بارای شناساایی پایهااههاای دشامن از آنهاا
استفاده شود ،وسیله ارتبا قلبی با رزمندههای خط مقدم است که بهنوعی با عاالر غیاب
ارتبا دارد.
پالک :پال جنهی ،یک پال فلزی هویتی است که برای شناساایی هویات افاراد
 .5 059مولوی.

زخمی یا کشته شده در جنگ استفاده میشود .اما آیا در فیلرهای دیدهبان و مماجر پاال
تنما همین معنا را تداعی میکند؟ زمانی که سکانس پایانی یکی از رزمنادگان جاانش را از
دست میدهد ،هنهام دفن او در میان نیزار ،نهاه به پال بهگونهای است که از یک وسایله
بیجان فراتر میرود و این فراتر رفتن در صونهی پایانی فیلر کامال مایشاود .جاایی کاه
مماجر به آسمان درمیآید و پال ها در اثر باد به هر میخورند .گویی با اراده خود به هار
میخورند و صدای گفتهوی آنها ،به موسیقی گوشنوازی بادل مایشاود .باهطاور کلای
موسیقی نقش تعیینکنندهای در نمود نمادین فیلر مماجر دارد .بهویاژه زماانیکاه تلفیاق و
ترکیب موسیقی با صدای خمپاره ،انفجار و پال صورت میگیارد .اساتفاده موسایقایی از
ابزارها در برانهیتتن احساس و ظمور معنای نمایشی برای متاطاب تاأثیر قابال توجاهای
دارد و موجب فضاسازی معنوی و تقویت برداشتهای نمادین فیلر میشود.
باران :باران یکی از ممرترین نعمتهای خدادادی است که موجب با بارش آن در زمین
موجب آبادانی و فراوانی میگردد .همین نعمت خدادادی البته در موقعیت و زماان نامناساب
موجب سیل و خسارات میشود .باران در فیلر مماجر در یکای از ممارتارین موقعیاتهاای
نمایشی فیلر نازل میشود .یعنی زمانیکه دوست اسد و راهنما شامید مایشاود و او را دفان
میکنند باران میآید .باران بیشتر بیانهر رحمت و علمی اسات کاه باهطاور مساتمر از عاالر
است که خداوند بهوسیله آن عالر شمادت را از غلبه حرص و حسد که ناشی از جمل و غفلت
است میرهاند و اینکه رشوه فیض و رحمت را هر به قدر نازل میکند مزریان کاوب:۱۹63 ،

.)۸1۱
نتیجهگیری
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الهوت به عالر ناسوت نازل میشود .در مثنوی مولوی باران ،رمزی از رشوات عاالر غیاب

امر قدسی برتر و باالتر از فکر ما متجلی میشود .پس آنچه به او اشاره دارد باید رازآمیز و
نمادین باشد .مقدسات بهدلیل کنشهری باالی شتصیتها در امور مقادس فرمای نماادین
دارند .یعنی عالوه بر خود به امری رازورزانه داللت میکنناد .ازایانرو بواث مقدساات ،باا 055

نشانههایی نمادین گره میخورد که گرچه نماینده تام و کاملی از مفموم و ماهیت امار قدسای
نیستند اما بدان اشاره دارند و مثل چراغی ،راهنمای نهاه بشرند.
با ارتبا امور عادی به امور مقدس هست که معنای قدسی ایجاد میشود .هر چقدر
کنش و انتتاب شتصیت در رویداد معین ،با امور مقدس ارتباا بیشاتری داشاته باشاد،
معنای قدسی بمتر شکل میگیرد و شیء مورد تأکید در آثار نمایشی ،مرتبه باالتری از نماد
را پیدا میکند .نماد از نرر میرچا الیاده هر خودش اسات و هار فراتار از خاود کاه نماود
پارادوکسیکال دارد .شیء نمادین باید در کنشهری و انتتاب شتصیت نقش داشته باشند.
هر چقدر کنش و انتتاب شتصیت بیشتر با آن شی مرتبط باشد ،به همان میزان نمادینتر
میشود.
کنش شتصیت و موقعیت بورانای در ساینمای دفااع مقادس ،در اوج کنشاهری و
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موقعیت شمادت قرار دارند .کنشی که باعث میشود تا شتصیتهاا در موقعیات بورانای
نیز به عنوان تجلیاتی از مفاهیر غیبی عمل کنند .به ایان معنای کاه ذهنیات اجراکننادگان،
رابطه شتصیتها و اجزای صونه را در برخی آثار دفااع مقادس مانناد فایلر دیادهباان و
مماجر ،کیفیتی نمادین میبتشد .عدم تناساب کانش باا مرتباه وجاودی بااالتر ،موجاب
میشود کاه شتصایت اشایاء و موجاودات جماان را ذیروح فارض بهیارد و آشافتهی و
چندپارگی ذهنی و روحی را به همراه داشته باشد .لذا شکلگیری فضای مقدس بر اسااس
سیر صعودی شتصیت ،اشیاء و اموری که در این سیر مکانی-زمانی قرار میگیرد ،بر این
نمود نمادین و مراتبی پیدا میکنند .در دو فیلر دیدهبان و مماجر ،با پرهیز از حادثهپاردازی
مفر و تکیه بر کنشهری قدسی در چند شتصیت معدود ،ظمور نماد و امادادهای غیبای
در مرتبه باالیی تجلی یافته است.
در خاتمه باید گفت ما از پشتوانههای غنی فرهنهی و ذخایر گرانقدر ادبی برخاورداریر.
این میراث با پژوهشهای فیلمنامهای میتواند با نهرشهای تازه آنها را مطابق باا فرهناگ و
ارزشهای دینی نمایشی سازد .ازاینرو پرداختن به بواث نمااد از منررهاایی کاه باا سانت
 058ایرانی-اسالمی ما پیوناد دارد در تولیاد آثاار نمایشای ،نقاش مممای مایتواناد ایفااء کناد.

بهخصوص در تولید آثاری با مضامین دینی و شتصیتهای مقدس که بوث نمااد در مرتباه
باالتری متجلی میشود.
منابع
 .1قرآن کریر.

 .2آوینی ،سید مرتضی م .)۱۹۸3آینه جادو مج :)9سینما و هویت دینی دفاع مقدس .تمران :نشر ساقی.
 .3استرآبادی ممیرداماد) ،میربرهانالدین مومدباقر م .)۱۹۸1جذوات و مواقیت .تصاویح علای اوجبای.
تمران :میراث مکتوب.
ّ
ّ
 .4الیاده ،میرچا م .)۱۹41مقدس و نامقدس .ترجمه نصرالله زنهوئی .تمران :سروش.
 .5الیاده ،میرچا م .)۱۹49رساله در تاری ادیان .ترجمه جالل ستاری .تمران :سروش.

 .6الیاده ،میرچا م .)۱۹۸3گزینهای از یادداشتهای روزانه و خااطرات میرچاا الیااده ،اساطوره و رماز در
اندیشه میرچا الیاده ،جمان اسطوره شناسی م .)6ترجمه و گردآوری جالل ستاری .تمران :مرکز.

 .7الیاده ،میرچا م .)۱۹۱۹نمادپردازى امر قدسی و هنرها .ترجمه مانی صالوی عالمه .تماران :انتشاارات
نیلوفر.

 .8امینی ،ممدی م .)۱۹۱1بررسی مبانی حکمی رمز و نماد در اندیشه مالصدرا .فصلنامه علمی پژوهشی
کیمیاى هنر 1 .م 4۱ ،)۱۸ا .۱۹
 .9بورکمارت ،تیتوس م .)۱۹۸6مبانی هنر اسالمی .ترجمه و تادوین امیار نصاری .تماران :انتشاارات
حقیقت.

 .11جعفری ،حسن م .)۱۹۸4دین و اسطوره ،بررسی فلسفی نرریه میرچا الیاده پیرامون اسطوره .نیمسالنامه
تخصصی پژوهشنامه ادیان 9 ،م 66 ،)3ا .64

 .12حسینی ،عباس م .)۱۹۱1آیکونولوژی سه نماد در مراسر تعزیه ،طاووس ،شیر و سرو .فصالنامه علمای
پژوهشی کیمیاى هنر3 ،م ۱۱1 ،)۱4ا .۱9۸
 .13خاکسار ،علی م .)۱۹۱6واکاوی جایهاه نماد و نمادپردازی در مراسر آیینی ا نمایشی «چمر» ممطالعهی
موردی بر روی قوم کرد در غرب ایران) .نامه هنرهاى نمایشی و موسیقی ۸ ،م.9۱-1 ،)۱1

بررسی منادپردازی در سینمای دفاع مقدس...

 .11پالس،دانیل م .)۱۹۸9هفت نظریه در باب دین .قر :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 .14سرلو ،خوان ادواردو م .)۱۹۸۱فرهنگ نمادها .ترجمه ممرانهیز اوحدی .تمران :دستان.

 .15دهقان ،خسرو م .)۱۹46فرم و محتوا ،گردآورى حسین معززىنیا .در مجموعاه مقااالت در معرفای و
تولیل آثار ابراهیر حاتمیکیا ،تمران :کانون فرهنهی هنری ایثارگران.

 .16زرین کوب ،عبد الوسین م .)۱۹63سر نی (ج .)2تمران :علمی.

056

 .17فراستی ،مسعود م .)۱۹4۱جنگ براى صلح ،مرورى بر سینماى دفاع مقدس .تمران :انجمان ساینمای
انقالب و دفاع مقدس.

 .18مومدآبادی ،اکبر م .)۱۹4۱سینماى جنگ یا سینماى دفاع مقدس؟ .در مساعود فراساتی مویراساتار)،
جنگ برای صلح ،مروری بر سینمای دفاع مقدس .تمران :انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس.
 .19معززینیا ،حسین م .)۱۹46خاکستر ققنوس .در مجموعه مقااالت در معرفای و تولیال آثاار اباراهیر
حاتمیکیا .تمران :کانون فرهنهی هنری ایثارگران.

 .21مک کی ،رابرت م .)۱۹۸9داستان ساختار ،سبک و اصول فیلمنامهنویسی .تمران :هرمس.
 .21مولوی م .)۱۹4۸مثنوى معنوى .تصویح رینولد نیکلسون .تمران :ثالث.

 .22وودراف ،پال م .)۱۹۱3ضرورت تئاتر .ترجمه بمزاد قادری .تمران :مینوی خرد.

مطالعات دینی رسانه | سال دوم| مشاره هفتم و هشتم| پاییز و زمستان 9911

 .23یونگ ،کارل گوستاو م .)۱۹44انسان و سمبولهایش .ترجمه مومود سلطانیه .تمران :جام.

005

A Review of Symbolization in the Sacred Defense Cinema;
a Case Study of Movies
Didehban (The Scout) Mohajer (The Immigrant)


Hamid Talkhabi (Corresponding Author)

Mo'ein Changizi

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).

...بررسی منادپردازی در سینمای دفاع مقدس

Method: The data have been gathered through library studies and
watching the movies, and have been explained descriptively and
comparatively.

000

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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