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 مفهوم توکل و توسل در ژانر جنگ شیفرم نما لیتحل
 

 مسئول( سندهی)نو*یکاشان زهره یهاد
 **رخندانیم دیدحمیس

 چکیده

شاده بارای  های روایی و سابکی اساتفاده این است که فر  هدف پژوهش حاور :هدف
  کند.های جنگی را تحلیل  در فیلم بندی مف و  توکل و توسل نمایش و صورت

های برجساته مارتبط باا موواوع توکال و  سکانس پژوهش در این ش:شناسی پژوه روش
  توسل با روش نئوفرمالیستی تحلیل و بررسی شده است.

زمان با ژانر  الگوی تحول است. هم نین هم ها، ک ن الگوی قالب این فیلم ک ن ها: یافته
مقدس، اوافه کردن  کار رفته است. بیان آیاتی از کتب ها به ای نیز در این فیلم جنگ، ژانر جاده

از عناصار  ،وگوی مستقیم ق رمان فیلم با خدا و پاساخ گارفتن از او شخصیتی مذهبی، گفت
 داتیاتم  امااهای ژانر جنگ است.  روایی معمول برای نمایش مف و  توکل و توسل در فیلم

و حرکات  هیااساتفاده درسات از لناز، زاو ی مانندعناصر سبکو  ستین یکاف ییتن ا به ییروا
صحنه و لباس هرکدا  در انتقال محتوا و حس  یو طراح گرانیباز یباز ن،یصدا، تدو ن،یربدو

 سزایی دارند. هنقش ب
                                                      

 ران،یاا، قاام، ا مایو رسااانه، دانشااگاه صداوساا نیااده ددانشااک ما،یساا دیااارشااد، تول یکارشناساا *
kashani.print@gmail.com   
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کاار بارده شاده مشاخص شاد کاه اساتفاده از  با بررسی عناصر روایای باه :گیری نتیجه
پاردازی و تحاول  ای در کنار ژانر جنگ به شخصیت الگوی تحول و استفاده از ژانر جاده ک ن

 و ثیر توکل و توسال شخصایت در آراماشأها کمک زیادی کرده است. هم نین ت تشخصی
هاا در همبساتگی  شده در ایان ساکانس اجابت دعایش مش ود است. عناصر سبکی استفاده

کامل با عناصر روایی بوده و وریفه دارد حس ارتباط شخصیت با معباود باه هنگاا  توکال و 
 توسل را منتقل کند.

 جنگ، توکل، توسل، تحلیل نئوفرمالیستی، سبک فیلمژانر  ها: کلیدواژه

 مخدم 

درواقاع  ،یجنگا یداساتان ینمایهاسات. سا مربوط به فرهنگ ملت ینوع جنگ به ژانر
 یهاا لمیفا سااخت یطاور کلا . بهاست کشوریک جوانان  یها یثارگریها و ا رشادت انگریب

 یکیاست.  تیز اهمحائ یمختلف یها داشت از جنبه ییها که جنگ یهر کشور یبرا یجنگ
 یناید یهاا کاه آماوزه یمعنا نیباشد. به ا یم نیجنگشان با استفاده از د هیها توج جنبه نیاز ا

کاه  ساتا ییهاا در ساکانس ینادارید نیدهند. تبلور ا یرا م انیدستور به جنگ و دفاع از ک
 یهاا لفاهؤمها خود از  نیتوان گفت ا یکه م یطور به ،پردازد یبه توکل و توسل م لمیف نق رما

 اند. داده یو ذکر توکل و توسل را درون خود جا نید ت،یمعنو یژانر جنگ شده و همگ یاصل
کامل شباهت دارند و فقط ازنظار طور  به یبند و صورت شیتوکل و توسل در نما مف و 

تاا شاده مف و  توکل و توسل با هم درنظر گرفته  براینابن .دارندتفاوت  فقهدر  میمفاه فیتعر
 نیا یها لمیاز نمو مف و  توکل و توسل در ف ییها . مثالردیها را در بر بگ لمیاز ف یشتریب دامنه

یلبه  یمدد گرفتن برا ایمحافظت  یبرا یریدرگ نیح ای اتیژانر: خواندن دعا قبل از شروع عمل
 سایمثل شرکت در مراسم کل یمذهب نییبر دشمن، خواندن دعا بر سر کشتگان جنگ، انجا  آ

در  تیاب اهال ای حیبردن نا  حضرت مس ت،یب اهل یبرا یدر نماز جماعت و عزادار و شرکت
 لحظات جنگ و... نیتر سخت
مف و  توکل و توسل که  پرسشج ت پاسخ به این  در ت ش است نوشتار حاوررو  نیااز
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باا روش  ،؟شاوند یداده ما شینماا بنادی و ی صاورتژانر جناگ باا چاه فرما یها لمیدر ف
مف و  توکال و  یبند و صورت شینما یشده برا استفادهعناصر روایی و سبکی  نئوفرمالیستی،

 .دینما لیژانر جنگ را تحل شده ی مطرح ساختهها لمیتوسل در ف
در پیشاینه عاا  موواوع  اما گرفته، پژوهش مشاب ی یافت نشد براساس جستار صورت

 د:کرتوان به موارد ذیل اشاره  می
 – ی)حس معناو یمعنو نیمضام یبند صورت یابیو ارز لیتحل»با عنوان  یا نامه انیپا

 اسات ج ات ی، کاه ت شا7532) بادلیشک نوشته« فرانک دارابانت ینمای، در ساستع یی
. روش و نمای، در ساستع یی – ی)حس معنو یمعنو نیمضام یبند صورت یابیو ارز لیتحل

از نگااه  لمیدر فا یداساتان تیافر  و قالاب ارائاه روا یابیپژوهش بر ارز نیا یلیتحل کردیرو
 نیمضاام شینحاوه نماا لیتحل ،پژوهش نیاشتراک ا وجه داشته است. هیتک ها ستینئوفرمال

حسا   خانواده به است هم موووع نوشتار حاورتوکل و توسل که  شیاست که با نما یمعنو
 مشترک است.  پژوهشروش  نیز و ندیآ یم

، 7533سوق ) یی م هنوشت« ع یي در فیلمهاي سبک است لفهؤم»با عنوان  یا نامه انیپا
و باه  لیارا تحل یآثار یستیکند و با روش نئوفرمال نییرا تب ییسبک استع  که در ت ش است

 شینحاوه نماا لیاتحل زیپژوهش ن نیاشتراک ا وجه. ابدیدست  ییسبک استع  یها یژگیو
 کیاناماه  انیپا نیاتوان گفت در مقابل موووع  یدر سطح متعال است که م یمعنو نیمضام
شامار  باه یقدسا اتیمتعال و تجل یاز تجل ی. توکل و توسل جز کوچکدیآ یحسا  م کل به

  .دیآ یم

 تعریف مفاهیم: 

 توکل:
سپردن و حواله  ،عبارت دیگر اعتماد و اطمینان دل در همه امور بر خداست، و به ،لکتو

و  ،وکل بیزاری از هر قوه و قدرتیت، دیگرسخن  به پروردگار است و به بندهکردن همه کارهای 
اعتماد و تکیه بر حول و قوه ال ی است. و آن موقوف است بر اعتقاد جاز  باه اینکاه در عاالم 
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واسطه او و تمامی علم  هستی فاعلی جز خدا نیست و هیچ کس را قوه و قدرتی نیست مگر به
عنایت و رحمات  ،عطوفتاست، و به هریك از بندگان  اواز آن  و قدرت کفایت امور بندگان 

. پس کسی که این یستعلم او علمی نیست، و فراتر از عنایت او عنایتی ن . باالتر ازتما  دارد
ی به خاود التفاات ته دل او به خدا اعتماد دارد و بس، و به ییر او و حتاعتقاد را داشته باشد الب

 .،273تا:  )نراقی، بی کند نمی
نسان در کارهای خود فقط امار و طاعات خادا و توکل درواقع معنایش این است که ا

: 7533وریفه خود را درنظر بگیرد و در سرنوشت خاود باه خادا اعتمااد کناد )مط اری، 
273.، 

 توسل:
ورده شادن آتوسل، واسطه قرار دادن امور خیر و افراد صالح مقر  درگاه ال ی بارای بار

دن کاری برای تقر  به یاک معنای انجا  دا . توسل در لغت بهاست اجابت دعا درخواست و
چیز یا شخص است. در اصط ح به این معناست که انسان در هنگا  دعا و استغاثه، به درگاه 

ورده شدن درخواستش آکه واسطه پذیرش توبه و اجابت دعای او و بر دال ی چیزی عروه کن
ولیاای آن حضارت یاا ناا  ا یدعااباشد، مانند صفات و اسمای ال ی یا ناا  پیاامبر اکار  و 

 .،340- 353: 7535ن و فرشتگان )سبحانی، أالش عظیم

 :فر،
 یکاه ماا در هار اثار هنار یا از روابط قانونمندشده یا ژهیو ستمیعبارت است از س فر 
عناصر  یشود که چگونه حت یمسئله رهنمون م نیما را به درک ا یمف وم نی. چنمیکن یادراک م

 ژهیاو یکارکرد -یانتزاع میمفاه ایموووع - شود یم دهیمعمول محتوا نامطور  بهکه  یزیآن چ
 .،17: 7534تامسون،  ردول و)ب رندیگ یمبه ع ده  یدر بطن اثر هنر

 کیادر  میتاوان یعناصر، که م نیحاکم بر روابط ب ریفراگ ستمیعبارت است از آن س فر 
 .،43)همان:  میکامل درک کن لمیف
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 :جنگ ژانر
 ،دهاد یما شیکه ماتن جناگ را نماا یینمایس به توان یجنگ را م ینمایس یطور کل به

 یادیز یکرد. ژانرها میجنگ نا  دارد، تقس ود ی کهینمایکه منتقد جنگ است و س یینمایس
مستند، داستانی، کمدی، بیوگرافی، بازساازی  جنگ نسبت داد ازجمله ینمایبه س توان یرا م

 روناد یشامار ما جنگ به ینمایدرخصوص س کیم م در آثار درامات یژانرهاتاریخی، درا ، 
 .،710: 7532)لنگفورد، 

 پژوهش ی ناس روش

و  یژانر جنگ مورد بررس یها لمیف ترین برجسته یی ازها  سکانس برای دستیابی به نتیجه،
بار  یهاا مبتنا داده یآور مقالاه در جماع نیا. روش اخواهد گرفاتقرار  یستینئوفرمال لیتحل
 لیاهاا براسااس روش تحل داده لیاو تحل هیا. اما تجزمثابه متن، است به لمی)فی متن یها داده

روش  .شاود ون محسو  میمت یمحتوا لیدر تحل یفیک یها است که از روش یستیوفرمالئن
فار  )شاکل، »قرار داده است.  لمیفر  ف یتمرکز خود را بر رو یستینئوفرمال یلیتحلتوصیفی 

کامال  لمیف کیدر  میتوان یکه معناصر،  نیحاکم بر روابط ب ریفراگ ستمیعبارت است از آن س
 کیفر  مانند  دیآ یبرم فیتعر نی،. هم نان که از ا43: 7534)بردول و تامسون، « میدرک کن

 سااتمیو س یاایروا سااتمیس ؛تاار دارد کوچااک یفرعاا سااتمی، در درون خااود چنااد سسااتمیس
عناصار و  یایعناصر روا ی با دو دسته یطور کل به لمیدر درک ف نندهیب نیابنابر .یشناخت سبک
 رو است. روبه یسبک

هاای شااخص و  با بررسی و تحلیل این عناصر برای هر ساکانس، فار در این پژوهش 
عنوان مثال الگاوی روایات  شود. به بندی مف و  توکل و توسل مشخص می متداول در صورت

ای باشاد. گفتگاوی مساتقیم باا خادا و  تواند الگوی تحاول و در قالاب جااده ها می این فیلم
هسته، نمای بسته آتوانند از دیگر عناصر روایی باشند. هم نین صحنه  ویی از او نیز میمددج

توانند از عناصار  چ ره، نزدیک شدن دوربین به ق رمان، صدای ذهنی و نورپردازی روشن می
 شمار آیند. ها به سبکی این فیلم
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 پژوهش یها افت ی

الگوی تحول  ها، ک ن این فیلمالگوی قالب  های پژوهش حاکی از آن است که ک ن یافته
کار رفته اسات. بیاان  ها به ای نیز در این فیلم زمان با ژانر جنگ، ژانر جاده است. هم نین هم

وگوی مستقیم ق رمان فیلم با خدا  آیاتی از کتب مقدس، اوافه کردن شخصیتی مذهبی، گفت
های ژانر  و توسل در فیلمو پاسخ گرفتن از او از عناصر روایی معمول برای نمایش مف و  توکل 

 ن،یصدا، تدو ن،یو حرکت دورب هیاستفاده درست از لنز، زاوجنگ است. عنصر سبکی مانند 
از عناصر  .رگذارندیثأهرکدا  در انتقال محتوا و حس ت ،صحنه و لباس یو طراح گرانیباز یباز

به هنگا   تیخصکلوز از چ ره ش و یکلوز و مد ینماتوان به  می پرکاربرد بخش تصویربرداری
باه  نییپاا نیدوربا هیزاو ،تیبه شخص نیشدن دورب کینزد نیدعا و توکل با خداوند و هم ن

 اشاره کرد.باال، 
باه هنگاا  دعاا  هاا و انفجارهاا یریدر اوج درگ یها حت و افکت طیمح یکم شدن صدا

  را مساتجا شانیخداوند دعا یوقت یحماس یقیاستفاده از موس و خواندن و توکل شخصیت
اند از عناصر سبکی بخش صدا هستند. طراحی چ ره و اکت  و به پیروزی در نبرد رسیده کرده

چ ره بازیگران متوکل و متوسل برای القای حس آرامش و اطمینان، گردنبند صلیب و بوسیدن 
بیت توساط رزمنادگان دفااع مقادس  آن ازسوی سربازان مسیحی، سربند متبرک به اسم اهل

ست. طراحی صحنه از ا ها ها، از دیگر عناصر سبکی متداول در این فیلم آنمعنای توسل به  به
 یدر طراحا یماذهب یاستفاده از تابلوهاترین عناصر سبک در نمایش این مف و  است.  م م

استفاده از فضاهای مذهبی هم اون مساجد، حساینیه و کلیساا  ارائه اط عات، یصحنه برا
 ا.ه برای تصویربرداری درون یا مقابل آن

ود و شا یکه گفته نم ییارائه محتوا یبرا نیمناسب در تدو یها از پ ن ادهاستفهم نین 
 شوند. عناصر سبکی محسو  می ءتدوین موازی نیز جز

 ها: بررسی فیلم

هااای ژاناار جنااگ پرداختااه  تاارین فیلم در ایاان بخااش بااه بررساای چ ااار فاایلم از م م 
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توسال، عناصار روایای و ساابکی آن  هاای مارتبط باا توکاال و شاود تاا باا تحلیال سااکانس می
 مشخص شود.

 (:Hacksaw Ridge 2016) لبه هکسا لمیف
و باورمند  کیکاتول کی یازنظر مذهب که بسونیگ ملبه کارگردانی  2071محصول سال 

 ی خاودهاا لمیو در فا دیاآ یشامار ما به شیمتع د و در خدمت اعتقادات مذهب سازلمیف یک
 کاام ا  یلمایبوده که ف حیمصائب مس لمیامر، ساخت ف نیاداشته است. اوج  ینیتز د شهیهم

 است. دهیکش ریکه متحمل شده را به تصو ییها و شکنجه حیاست و داستان حضرت مس ینید
فیلم لبه هکسا براساس زندگینامه دزموند داس که یک مخالف جنگ در ارتاش آمریکاا 

. ابادی یم یمعنا اش یاعتقاد-یفکر ی در منظومه وی هدف ی همه است ساخته شده است.
داس از همه  تیدر شخص ی. امور اخ ق«کشم یآد  نم یول ر یم یم»است  نیهمه حرف او ا

او در  یبرا یرا انتخا  کند. چون رستگار تر سختکه راه  کنند یترند و او را مجبور م م م زیچ
شود  یمواجه م ها اعتقادش با آن نیحفظ ا یکه او برا ییها  تر ن فته است. اما چالش راه سخت

 یکند ولا ینینش اش عقب دهیورد و از عقآکنند تا او را به زانو در یت ش م یگریپس از د یکی
اعتقاد راسخ اسات کاه خداوناد باه او  نیهم وگذارد  یپشت سر م تیها را با موفق آن یتمام

 امتحاان یالگاو لمیفا یایروا یالگو بیترت نیکند و از او ق رمان ساخته است. بد یکمک م
 است.
 دشیاو فرماندهان او با عقا سربازان دیگرداس مخالفت  یرو ش  یپ یها از چالش یکی

تحول را  ییروا یشوند. پس الگو یداس با او همراه م یها تیو بعد از موفق تیاست که درن ا
 .میشاهد هست لمیف نیدر انیز 

کناار آن  اسات و در یناید یبه اعتقاادات و باورهاا یبندیحفظ و پا لمیف یتم اصل پس
و آدا  و   نیازجملاه خاانواده، دفااع از ما لمیق رمان ف گرید یها ارزش لم،یف یفرع یها تم

 است. یرسو  مذهب
کاه از توکال او  یا جهیو نت لمیاو در مقاطع مختلف ف شیایواقع توکل داس به خدا و ندر
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اسات و  نگااه مثبات کینسبت به توکل  لمیف دگاهیاست. د لمیو هدف ف ا یشود پ یحاصل م
 داند.  یارزنده م یتوکل را امر

است.  یو عرفان یمذهب هیبا درونما یلمیباشد ف یجنگ لمیف کیاز آنکه  شیهکسا پ لبه
 کند. دیتول یخود توانسته با فر  و سبک درست، حس مذهب لمیف نیدر ب تر بسونیمل گ

 لمیف لیتحل
یلم که درحال خواندن آیاتی ف ق رمان دید هیاز زاو یسکانس جنگ کیرا با  لمیف ساز لمیف

جما ت ارزش توکال را  نیاکند. ا یشروع م از انجیل درباره قدرت خداوند و اراده او است،
دهد ق رمان  ینشان م دیتم  نینامد. ا یم شروندهیو پ روزیپ یدهد و فرد متوکل را فرد ینشان م

شاود کاه ایان  مایدر همان نگاه اول مخاطب متوجاه است.  لینوس با انجأو م ندارید یفرد
 تیامورأجناگ باوده و م روزیابا توکلش پ که ق رمان فیلماست  لمیف یانیلحظه پاسکانس، 

طاور  باه ییدر همان سکانس ابتادا لمیف ا یشکل پ نیانجا  داده است. بد یخوب را به شیخو
 شده است. انیکامل ب

و  تیااو مقبولدهاد  یکه نشان م مینیب یرا در کنار او م یادیصحنه حمل داس افراد ز در
 رزمانش دارد. هم نیب یتیمحبوب

 یرو نیماورد دوربا یبا یها دهد و از لرزش ینشان م تیرا با قاطع ریتصاوفیلمبردار 
کارده اسات. صاحنه  زیاپره باشد، میمرسو   یجنگ یها لمیمعمول در فطور  بهدست که 

 یاوحا هاا صاحنه نیادارد. ا لمیاول ف تیشخص یذهن یسکانس نشان از فضا نیآهسته ا
کناد.  یرا از جنگ منتفار ما نندهیخود ب یکه به خود ستی اا انهیرحمانه و وحش یکشتار ب

گلولاه در مقابال  یدرنادگ دنیرکشایاز به تصو یینبرد ابا یها در صحنه ساز لمیف نیهم ن
پارده از  یبا شینماا نیاا ساتین لیدل یحجم از خشونت ب نیگوشت انسان ندارد. ا ینرم

در  نیاست. مووع د لمیجنگ ف نشان دادن تم ود یبرا یدیتم زشت جنگ  یها تیواقع
 جهیو نت لمیابتدا با تم ف نیهم جهی. درنتمیشو یبا صدا متوجه م میمستقطور  بهقبال جنگ را 

 . مگردی یآشنا م لمیف
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 یدر راساتا یحرکت هنروران همگا یلباس و طراح یچ ره، طراح ی، طراحیفضاساز
ست ا است که کشتار و خشونت ماحصل آن فیمطرود و کث یمف و  که جنگ امر نیا یالقا

 اند.  به خدمت گرفته شده
هاا موجاب  یشاود. حملاه گساترده ژاپنا یآیاز ما لمیف یروشن شدن هوا بخش بعد با

شود. در آن لحظه که او در نجات  یرفتن از لبه هکسا م نییو پا ییکایآمر یروهاین ینینش عقب
 دیا. داس که مب وت مانده چاه باردیگ یشکل م لمیدوست خود شکست خورد نقطه عطف ف

 ی! از مان چاایخادا» :دیگو یکه او به خداوند م ی. وقتشود یبکند مشغول صحبت با خدا م
 «شنو . یف مم. صداتو نم ینم ؟یخوا یم

 یباا نماا ینیکرده است. دورب فایا یلحظه نقش اساس نیا یریگ در شکل یسبک عناصر
در  یزیاچ چیانفجاار و ها ط،یاز محا ییصدا دنینشن ،شود یر مت کیبسته که به چ ره او نزد

کناد و  یما یذهن که فضا را کام ا  یموهوم یقیکند همراه با موس یکه با خدا صحبت م یزمان
در خدمت توجه مخاطب  یهمگ ،اند کرده ینینش عقب یکه همگ یچ ره او در زمان صالیاست
 لحظه م م قرار گرفته است. نیبه ا

صادا را پاساخ خداوناد  نیاشنود. داس ا یرزمش را م کمک هم یصدا در همان لحظه
 ریانظ یبا ی. در پ ناردیاگ یرزمانش ما بر ماندن در لبه هکسا و نجات هم میداند و تصم یم
موفاق باه  ییتن اا . او بهردیگ یرود و در دل آتش و دود قرار م یجنگ م دانیکه او به م مینیب یم

را هام  یژاپنا نیمجاروح یشود. او حتا یلبه هکسا م نییپاها به  آن تادننفر و فرس 13نجات 
با  لمیکه در طول ف یرزمان و فرماندهان هم نیمجروح نیفرستد. در ب یم نییمداوا کرده و به پا

طاور  . و باهزدیگر یاش از لبه هکسا م فرمانده اب تیدهد. درن ا یمشکل داشتند را نجات ماو 
 گذرد. یکنند م یصورت ق رمان نگاه م به او بهکه  یسربازان خود نیمات و در شک از ب

را  یو کساان ستادهیا یب دار نیاو مداوا شده و در ب یها که زخم مینیبیم یبخش بعد در
اش    است و فرماناده لیکه درحال خواندن انج مینیب ی. بعد از آن او را مندیب یکه نجات داده م

خواهاد کاه در  یکند و از او ما یم یواهکه در مورد او کرده عذرخ یکه متحول شده از قضاوت
همه است و بر  ی خواسته نیکند که ا یلبه هکسا شرکت کند. او عنوان م یریگ سبازپ اتیعمل
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ها خواهد بود.  رخ خواهد داد و خداوند در کنار آن یا حضور داس معجزه اباور دارند که ب نیا
اش را تماا  کناد و  شنبهکیروز  یمانند تا داس دعا یکل لشکر منتظر م اتیصبح قبل از عمل

 شود. یها و شکست ژاپن همراه م آن یروزیبا پ اتیعمل نیکنند. ا یازرا آ اتیسپس عمل
و بادون مشاکل  خطاا یبا ح  یعناوان مسا دزموند داس که به یدر سکانس ،یانیپا بخش

اداماه  شیها فاداکار یشدن ژاپن میصحنه تسل یطراحبا  زیسکانس ن نیشناخته شده بود در ا
شاود و  یرزماانش مجاروح ما نجات هم یکه او برا ستا یا داس لحظه یدارد. اوج فداکار

گره  نو باز شد اتیعمل یروزیشود با پ یزمان م ت او همیشود. مجروح یبر داستان او م یانیپا
 لبه هکسا در داستان.

 یکناد و وقتا یرا طلاب ما لشیانجا ،فراوان و درحال حمل تیبا مجروح لمیف ق رمان
 دارد.  یخود نگه م نهیدهند آن را در س یرا به دستش م شلیانج

 ؛شاد که طی این جمله شانیده مایاست  لمیلحظات همان لحظات سکانس اول ف نیا
دست خواهند آورد و هم اون  داشته باشند قدرتشان را دوباره به مانیکه به خدا ا یاما کسان»

کاه  میکن یس را در آسمان مشاهده مسکانس هم پرواز دا نیا انیدر پا« کنند. یعقا  پرواز م
 .است قرار گرفته هیشده و داس مصداق آن آ ریآن جمله تعب ایوگ

آهسته هستند به جز لحظه انتقال  ریتصاو هیکل یروزیپ اتیعنوان عمل سکانس به نیا در
 دیاتم  نیاپاس ا نادیصاورت آهساته بب تواناد باه یگااه انساان نما چیگوها. هاو داس و گفت

دهد.  یخبر از معجزه م نیاست و هم ن یبودن و یلو در فضاساز یاورنکردنب ی دهنده نشان
از  نیداس در هوا معلاق اسات، دوربا لم،یف یبند انیو در پا یفانتز یفضاساز نیا ی در ادامه

بار لاب  ی. لبخندردیگ یسر او قرار م یصورت عمود در باال کند و به یبه باال حرکت م نییپا
و آرا  و  نیماتن دلنشا یقیموسا یزمان صادا هم ،میشنو یرا م او دنینفس کش یدارد و صدا

رسالت خاود را باه سارانجا   ییاو دارد و گو تیاز روا تیکه حکا میشنو یرا م یدبخشیام
قرار  دینور خورش نیدر ب لمیچرخد و ق رمان ف یم نییبه سمت پا نی. سپس دورباست رسانده

 یکه او به آراماش ال ا کند یم دیکأموووع ت نیا یرود و رو یرو به آسمان م ییو گو ردیگ یم
 است. دهیرس
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پایبندی به اصول و اعتقادات و سربلندی در آن باه  ،درنتیجه فیلم لبه هکسا با تم مرکزی
موووع توکل پرداخته است. ق رمان فیلم در طول فیلم برای اطاعت از فرامین ال ای و ثباات 

شغول شد. نقطه عطف فیلم جایی است که از وگو با خدا و خواندن دعا م قدمش بارها به گفت
دهد. کارگردان برای بیان این مضامون  ای جوا  او را می خواهد و خدا با نشانه خدا پاسخ می

شاانود بااا تم یاادات ساابکی در آن سااکانس عملکاارد  کااه خداونااد دعااای بناادگانش را ماای
ین باه ازجمله کم کاردن صادای محیطای، نزدیاک شادن دوربا ،آمیزی داشته است موفقیت

ق رمان، نمای بسته از چ ره او و زمزمه زیر لب با خدا گویی که خداوند بسیار باه او نزدیاک 
شنود. هم نین در سکانس آخر نبرد، معلق شدن ق رمان در آسامان و  است و صدایش را می

کند. ترکیب و یکپارچگی عناصر روایی و  رهایی و روحانی را القا می ،هاله نور یک حس پرواز
 در این فیلم بسیار مناسب بوده و باورپذیری باالیی دارند.سبکی 

 :(Saving Private Ryan 1998) انینجات سرباز را لمیف
مشخص  لمیکه از اسم ف طور همانست. اای نیز  بر ژانر جنگی، ژانر جاده این فیلم ع وه

رباز سا کیانجات جان  تینجات ساخته شده است. روا یالگو در قالب ک ن لمیف باشد می
اسات اماا از  انیبک و مرور خاطره سرباز را ف ش لمینفره. داستان ف 3گروه  کیساده توسط 

 شود. یم تیقصه روا لریفرمانده م دید هیزاو
مدا  در انتخا  کردن و  شیکه کاراکترها یطور است؛ به یاخ ق یها پر از تعارض لمیف

و  انیاخاود سارباز را می. تصامشاوند یم یاخت ف جمع ای یفرد دیگرفتن دچار ترد میتصم
از دستور فرمانده ارتش محسو   ی یسرپ یمقاومت که نوع یکل گروه برا میدنبال او تصم به
 است. لمیف نیدر ا یبغرن  تضاد اخ ق یها از نمونه شود یم

در  یها موجودات معنا که انسان نیشود، به ا یم انیب ییگرا دهیفا مسئلهداستان  نیبستر ا در
خو  و  جهیپس درنت دانند، یسعادت م یرا نوع نیا و از رن  هستند زیذت و پرهل یجستجو

 فلسافه نیاا براسااس. شاود یممشخص  در لذت بردن و نبردن در آن عمل  ،عمل دنیبد نام
بالفعل  یا جهیبه نت دنیبلکه رس ست،ین یماورائ ای گرید یایدن در یزیچ جادیها ا هدف انسان
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از  ییبایفلسفه را به ز نیا لبرگیاسپ ها است. آن یملموس در زندگ یراتییتغ جادیو ا ایدن نیدر ا
 کیاجان  که» شود ینفره تکرار م 3که بارها توسط گروه  یا فلسفه کند، یم انیزبان سربازان ب

نه؟ خدا کند  اینفر بشوند و  کیجان  یفدا توانند ینفر هم م 3 ایقدر ارزش دارد؟ آ نفر مگر چه
حاداقل  ایرا دوا کند  یرا داشته باشد، خدا کند که به خانه برود و درد نیا ارزش انیرا نیکه ا

 «.مثل آن را اختراع کند یزیچ ایتر و  ف المپ کم مصر کی
مسائله  پاس استفاده شده اسات. تیروا نینجات در ا یدر کنار الگو زیتحول ن یالگو

 دهد.  یرا شکل م لمیف یارزش انسان است که تم مرکز لمیف یاصل
از  یاری. در بسااسات، تام توکال اساتپراکناده  لمیکه در سراسر فا دیگر یتم فرع ماا
کاه  یطور شود، به یم انیسربازان ب یازسو یو مذهب یاعتقاد یی، شعارهایریدرگ یها صحنه

خداوناد  شیشاروع باه مادح و ساتا یو قبل از هرکاار لمیف یاز همان ابتدا لمیف راندازیت تک
خدا خاالص کارده اسات و در  ید که انگار تما  وجودش را براده یمبروز  یکند و جور یم

خدا و در  یرا برا رهایت یسازد که حت یمعتقد به خدا م یق رمان یاز و نندهیدر ذهن ب لمیطول ف
عا وه  گوناه شاعارها باه نیاکند و با ا یم کیبردن دشمن شل نیاز ب یراه خدا و با نا  خدا برا

 یرا همراها نندهیب لم،یمختلف ف یکاراکترها یازسو لمیف نایتا پا یو اخ ق یارزش یشعارها
 کند. یم

 لمیف لیتحل
موووع توکل و توسل در تم فرعای فایلم جاای گرفتاه و در سراسار آن پراکناده اسات. 

نا  جکسون به داستان افزوده ه ساز برای پرداختن مناسب به این موووع یک شخصیت ب فیلم
. ساربازی اسات وسیله او انجا  داده کل و توسل را بهبندی و نمایش تو است و هرگونه صورت

 خواهد.  خواند و از خداوند کمک می خواهد پیکار کند دعا می که هربار می
 درکه خوا  است.  یوقت یاست حت انیاو در م یشود پا یهربار موووع توکل مطرح م

 دنیکاه باا بوسا مینایب یبار او را م نیاول یشوند برا یساحل م کیها نزد قیسکانس اول که قا
کاار  نیشاود. باا هما یآمااده ما اتیاآیاز عمل یکند و برا یتوکل م ینوع به بشیگردنبند صل
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 یشرویکرده و قادر به پ ریها گ که دسته آن یی. در جاردیگ یجکسون شکل م یپرداز تیشخص
و  قیاسکانس به شاکل دق نیدشمن را نابود کند. ا راندازیت دیاست با راندازیت ست او که تکین
 از آن ارائه شود. قیدق لیدرک آن الز  است تحل یدهد. برا یتوکل را نشان م گاهیجا ییبایز

 ینماا نیکناد و دوربا یرا با فرمانده عاوض ما شیخواهد، او جا یفرمانده از او م یوقت
بوساد. چ اره  یرا م بشیهنگا  باز صل نی. در اردیتا در مرکز توجه قرار گ ردیگ یاز او م کینزد

کاه  یاز کمک خداوند است. در پ ن بعد، او درحال نانیاز اعتقادش به اطم یو حاکمصمم ا
 نیبعد از گفتن ا« نکن میرها ایخدا» ؛کند یخواند و به خدا توکل م یکند دعا م یم یرو نشانه

 یباه او صادا نیشدن دورب کیکند. با نزد یدشمن برخورد م راندازیبه سر ت قایاو دق ریجمله ت
جم ت اسات. بااز  نیا تینشانه اهم نیو ا میشنو یم یخوب و زمزمه او را بهکم شده  طیمح

ک هش  یدارد و رو ینید فهیکه ور ی. در پ ن بعد سربازمیهم چ ره مصمم او را شاهد هست
 یحاور شاده و بارا نیست بر سر مجروحا یکه او پدر روحاننیا یحک شده به معن بیصل

دو نفر، معرکه  نیاست که پشت سر ا ای گونه به ریتصو یبند بیکند. ترک یآنان طلب مغفرت م
 دنیبا د نندهیکنند. ب یحرکت م یزخ نهیاند و س کامل مشخص است و سربازان پناه گرفتهطور  به
لحظات هم نسبت باه  نیتر در خطرناک یشود که حت یرا متوجه م ینید نییآ تیقا  اهم نیا

 بر دست مشغول خواندن دعا حیتسب ی ودیاز سرب کی زین یشوند. پ ن بعد یتوجه نم یآن ب
دارد و تارس او را  یخاوان هامشود با تزلازل نگااه او  یم کیکه به او نزد یلرزان نیست. دوربا

از دهاان او  کینزد کام ا  ریتصو م،ینیب یکند. در پ ن بعد باز هم جکسون را م یمحسوس م
 کیکشاد و او شال یعقب م نیدورب«. خواهم یدهنده از تو کمک م ییتوانا یا: »دیگو یکه م

 نیاکند. ا رکتتواند ح یها م کند و دسته آن یم بیاو سنگر دشمن را تخر کیشل نیکند. ا یم
توکال جکساون  نتیجاه کیشل نیقدرت و ا نیکند که ا یم یحس را تداع نیا نیحرکت دورب

 . است است و خداوند است که به او قدرت داده
شود.  یم یآلمان راندازیت مواج ه با تک  لحظه یعنی لمیف گریسکانس برجسته و ماندگار د

قرار گرفته و باز هام کال دساته پنااه  راندازیت از سربازان مورد اصابت گلوله تک یکیکه  ییجا
از  نی. دوربادشاو یدساته ما یجا باز هم جکسون منجنیتوانند بکنند. در ا ینم یگرفته و کار
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باار  نی. امینیب یو خواندن دعا م یرو رحال نشانهکشد و جکسون را د یها باال م پشت مخروبه
 هیاپروردگاارا! باه تاو تک» ؛متفااوت یاما باا کلماات دیگو یبا همان مضمون توکل م یجم ت

 نیادرخواسات مادد در ا .«شوند رهیکنم. مگذار شرمسار شو . مگذار دشمنانم بر من چ یم
 ریامتعادد از سارباز ت ریاوکند، تصا تمیسکانس با ر نیکامل آشکار است. اطور  به  تجم

 شکل گرفته مناسبی اریبس یاش فضاساز خورده، سربازان پناه گرفته، ترس دخترب ه و خانواده
را بزناد و  ییکاایآمر رانادازیت تاک خواهد یم یانداز آلمانریت که تک یا لحظه تی. درن ااست

و نادر شکل   یم  با،یالعاده ز آن صحنه فوق خورد، یبه چشم او م نیرباز درون دو ریناگ ان ت
 .ردیگ یم

باه بحاث ماوردنظر ماا ارتبااط  «انینجات سرباز را» یها الوگید نیتر از معروف یکی
 نجایا و دهیهستند و جکسون خواب سایاستراحت در کل یکه شب برا یی استجا ؛دارد میمستق
خااطر  یوگو کارگردان وجدان آسوده و تسل گفت نیا در. ردیگ یها شکل م آن نیب ییوگو گفت

 نیا ریبنمثل  یدهد سربازان ینشان م نیداند. هم ن یتوکل او به خداوند م دلیل جکسون را به
 کنند. یرا مسخره م دهیعق

نفاره از  و تاک و یماد ینما کیشود.  یجکسون شروع م دنیوگو با پ ن خواب گفت نیا
نادارد.  یا هیصا چیها ییاش گذاشته و گو گونه ریکه مانند کودکان ز شیها خوا  او. دست

شاود. در جاوا  تمساخر  یشات انجاا  ما دور سه ینما کیدر  استنلیو  ریبن نیصحبت ب
شات و بسته از آپ ا  که پشتش به  تک یکند. با نما یم انیالمثل درست را ب آپ ا  ور  ریبن،

و دهد که کارگردان با آپ اا   یباز هم نشان م دهیگونه او تاب یکه بر رو یست و نور شمعا ها آن
 نظر است.  جکسون هم

شاود.  یکشاته ما یانیخورد و در نبرد پا یسرنوشت جکسون هم رقم م پایانی بخش در
 نیاا تیاکناد کاه نشاانه اهم یزمان صارف ما قهیدق کیلحظه کشته شدنش  یکارگردان برا

 است. لمیف یفرع تیشخص
 یراندازیل تبرج درحا یها دائم از پنجره یریسنگر گرفته است و در اوج درگ یاو در برج 

 هیاز زاو ریتصو یها کند. در پ ن یخود به خداوند توکل م کیهر شل یاست. او هم نان برا
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بساته از  یخاورد. نماا یاو به هدف ما یهاریت مینیب یاسلحه جکسون است که م نیدورب دید
کارکرد دارند. بعد از  یاو همگ تیچ ره مصمم او، زمزمه دعا بر لبان او، سرعت عمل و موفق

 شود. یکند و کشته م یم کیتانک به او شل کی یاپیپ کیند شلچ
تااوان گفاات عناصاار روایاای مااورد اسااتفاده در ایاان فاایلم عبارتنااد از  بنااابراین ماای

پردازی، آرامش درونی و خوا  راحت شخصیت مدنظر، دعا خواندن ماداومش و  شخصیت
هنگا  خواندن دعاا و شده شامل نمای بسته از جکسون به  ... هم نین عناصر سبکی استفاده

کم شدن صدای محیط و تمرکز بر روی دعا، چ اره مصامم باازیگر، بوسایدن صالیب و ... 
 است.

 (Fury 2014خشم ) لمیف
تمرکاز اسات.  از جناگ یتجربه روانشاناخت کی به کارگردانی دیوید آیر، «خشم» لمیف

و  نیتار دل سااده تواناد یهولنااک جناگ چگوناه ما ریاست کاه تصااو نیا یقصه رو یاصل
 لمیفا نیادر ا سعی کرده ریبکشاند. آ یروان بیجنون و تخر یها را به واد انسان نیتر رحم دل

سرشاار از رناگ  یاز نماهاا تاوان یموووع را ما نی. اندک انیجنگ خود را ب ود یها دگاهید
متوجاه شاد. در  ناد،یآ یدر م شیبه نما لمیکه در طول ف یفراوان یها یرانیو و لمیف یخاکستر

 یجنگ بر رو یروح یها بیآس یخوب جنگ، کارگردان به یراهر یها بیو آس ها یرانیر وکنا
 .دهد یم شینما زیها را ن آد 

او  راتیثأو تحول نورمن و ت رییکند و داستان  تغ یم یرویتحول پ یالگو از ک ن« خشم»
کااراکتر او را  تاوان یمنظور ما نیو بد کند یم یرا موشکاف یتانک جنگ یاعضا گرید یبر رو
 دانست. لمیف یاصل

ژانر جناگ بخاش  یها لمیف گریو توکل است که هم ون د یباور نیتم د لم،یف گرید تم
نجات سارباز  لمیجکسون در ف تیهم ون شخص دیبو تیاست. شخص تیروا یجدانشدن

 قارار داده لمیاو در ف لهیوس را به شیاعتقاد یها حرف ساز لمیاست که ف یفرد مذهب کی ان،یرا
 تیکنند. اهم یمورد صحبت م نیو در چند جا در ا دهپخش ش لمی. تم توکل در سراسر فاست
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از کاار درسات  ناانیحاق باودن و اطم کاارگردان باه تیان ادراست که  یقدر موووع به نیا
کارگردان نسبت  کردیکند. رو یجنگ را با استفاده از کتا  مقدس اثبات م یها برا تیشخص
را فرساتادگان  کاایآمر زانکنناده اسات و ساربا اه مثبت و کماکنگ کی ،و توکل نید ،به خدا

 نامد. یخداوند م

 لمیف لیتحل
و  ،و ساخت دهیاد دانیخشن، م یکیتر هستند؛  گروه، ُپررنگ هیبق ان  یدان و نورمن، از م

چطور آد  ُبُکشاد  اموزدیوپا و نر . نورمن مجبور است ب دست یزده، ب جوان، وحشت یگرید
 او قاانونش اسات. نیاشد و ا یُکشته خواه ،یکنند؛ نُکش یوا پخش نمچون که در جنگ حل

را  گریکادی یدو، باه شاکل نیگونه است که انگار ا نیچگونه آد  ُبُکشد. ا ردیگ یم ادی خرهباأل
 سکه.  کی یشوند دو رو یکنند و م یم لیتکم

پرساد.  یمادرباره دعاا  خصوص بهاز او  دینورمن با افراد تانک، بو ییآشنا یابتدا همان
 یهاا فارد طور که گفته شد آن است. همان رگذاریثأها به خدا در سرنوشتشان ت توکل آد  ییگو

اسات کاه  نیادنبال ا به پرسش نیبا ا دیدانند اما بو یگروه م یدر گروه را باعث نابود فیوع
 ؟نه ایها خواهد بود  نگ دار آن وندخدا ایآ ندیبب

 یباه کناار مجروحا دیاهاا، بو یگاه ناازنیدر کم نبرد اول انیبعد از پا ،یبخش بعد در
اعتقااد دارد؟ آن  حیباه مسا ایاپرسد که آ یاز او م دیجا هم بونیخواند. ا یرود و با او دعا م یم

کاارگردان  یسبک ریتداب «شهینم تیزیپس چ: »دیگو یم دیدهد. بو یمجروح جوا  مثبت م
 ندینش یشود، م یم کیوح نزدپشت به تانک به مجر دیبو توجه است: لبلحظات جا نیدر ا

رفتاار کاه  نیاکناد. ا یم ربان و آرا  با مجروح صحبت م ی. او با ک مردیگ یو دست او را م
متن  یقیرحم جنگ در تعارض است. موس یخشن و ب هیواسطه دعا به وجود آمده با آن روح به

 مینیب یم دیوب یادامه دعا یبا صدا پسکند. س یم تیمناجات را تقو یمناسب که فضا اریبس
سات. ا مشغول خواندن همان دعا زیاو ن ییخورد، گو ینورمن هم داخل تانک لبانش تکان م

کنند.  یاراده خداوند است و از او طلب بخشش م فتدیکه هرچه اتفاق ب ستا نیمضمون دعا ا
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 یا قا  که عده پشت زمینهو در  ود نور ینورپرداز د،یبه سمت مجروح و بو نیحرکت دورب
را حااکم کارده  یسارد یفضاا ندهسات نیبه مجروح یدگیو رس متیجمع کردن ین مشغول

 کند. یم کیاو نزد یدرون یرا به فضا نندهیبسته از نورمن، ب اریبس یاست. درون تانک نما
دارد کاه نگااه و نظار  یشاود سکانسا یما ریگ نیکه تانک خرا  و زم لمیف یین ا بخش

کارده و  نیکه درون تاناک کما یدهد. لحظات یشان منرا و توکل  یدر مورد خداباور ساز لمیف
دونم از موعظه کردن من  یمگوید:  و می کند یشروع به موعظه م دیها هستند. بو یمنتظر آلمان

 یقسامت تاو هیاگاوردو؟  یدی. شنونیآقا مید یکار درست رو انجا  م می. اما ما داردیمتنفر
آنگااه مان : » گهیها. م وقت یلیکنم. خ یها ب ش فکر م وقت یکتا  مقدس هست که بعض

 اهادماا خو یبرا یبفرستم؟ و چه کس دیرا با یگفت چه کس یکه م د یپروردگار را شن یصدا
 .«ب تر از من. من را بفرست یرفت؟ و من گفتم چه کس

انجا  فرمان  یها خود را فرستاده خدا برا مشخص است آن الوگیطور که از متن د همان
دانناد. اماا  یو خود را جب ه حق ما ینبرد و جنگ را دستور ال  نیا بیترت نیدانند و به ا یاو م

از مصادیق  .خو  عمل کرده است اریباور بس نیا یرگذاریثأو ت یریباورپذ یبرا یعناصر سبک
 توان به موارد زیر اشاره کرد؛ این عناصر سبکی می

 یبااز ت،یانقحس ح جادیا یبه باال برا نییپا هیها، زاو تیبسته از تک تک شخص ینما
باودنش  دهیابرگز یاو بارا یکه نشان از خوشاحال دیبو یها، انق   درون تیشخص حیصح

تکرار جمله من را بفرست توسط ناورمن، و دان  ،ها تیشخص ریبا سر سا دییاست، تفکر و تا
و توکل دان باه  ینداریدهنده د که نشان دیمتن کتا  را گفت و خنده متقابل بو قیکه آدرس دق

 کرده بود.  یکه تاکنون مخف است خداوند
 ننادیب یها خود را در معرض مرگ ما تیکه همه شخص یا و در لحظه لمینقطه اوج ف در

 .شود یادامه نبرد م یها به خداوند است که باعث ثبات قد  و عزمشان برا توکل آن نیا
ع شارو دیاحرف بو انیکه با پا یمتن درا  و حماس یقیعز  راسخ و موس ،یدرون آرامش

 . کاستیآمر یسربازان جنگ یساز شود در خدمت ق رمان یم
 نیاست. هم ن انوفیخو  رومان واس اریبس یبردار لمیف« خشم» یفن یژگیو نیتر م م
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باه جناگ  ینقصا یبا وبیش کمهم اشاره کرد که شباهت  لمیصحنه و لباس ف یبه طراح دیبا
مل به خرج داده أها ت تفاده از رنگو اس یساز در صحنه« خشم»در  ریا   دیویدو  دارد. د یج ان

در  یا سابز و ق اوه یبار رو دیکأبا ت لمیاستفاده شده از ف یها که رنگ مینیب یاست چنان ه م
 خورد. یبه چشم نم لمیدر ف یرنگ شاد چینوسان هستند و ه

سات و ایان ا جاا پیا  اصلی فیلم با این مضمون که این نبرد یک نبرد حق و به کارگردان
دهناد را، باا اساتفاده از آیااتی از کتاا   ا فدا کردن جان خود کار درستی انجا  میسربازان ب

بندی و نمایش مف و  توکل  ترین عنصر روایی برای صورت کند. این م م مقدسشان مطرح می
تارین عنصار  در این فیلم است. زاویه دوربین پایین به باال به هنگا  خواندن دعا نیز شااخص

 کی از حقانیت و قدرت فرد متوکل است.سبکی فیلم است که حا

 :4731 با من است یلیل لمیف
با موووع دفاع مقدس  یکمد لمیف نیاول به کارگردانی کمال تبریزی، «با من است یلیل»

طباع  باهدارناد، مانناد دفااع مقادس،  یکه جنباه قدسا یبا موووعات یاست. ساخت کمد
هاا و درنظار گارفتن  آن ررافات تیارعا با یزیدارد که کمال تبر ییها تیها و محدود ررافت
 اش را بسازد. یینمایکارنامه س یها لمیف نیتر و موفق نیتر از م م یکی هها توانست تیمحدود
نا  صادق مشکینی با باازی پرویاز ه مردی ب همان آیاز داستان با ماجراي خوا  زن در

  جب ه برساد، مارگش شویم. خوابي که بر طبق آن اگر مرد به خط مقد رو مي روبه پرستویی،
 شیپا یحتمي است. از اینجا تا آخر داستان رسیدن یا نرسیدن مرد که به خاطر مشک ت مال

به جب ه و جنگ باز شده، به خط مقد ، به کشمکش اصلي فایلم و مسائله اصالي تماشااگر 
 شود. تبدیل مي
یاک انگیازش، باه شاکل جاذابي باه  با من است در پناه داساتان باامزه و هیجاان لیلي

کند. از این دیدگاه، لیلي با من است قصه انسان صادقي است که  بیني عرفاني اشاره مي ج ان
بیند و حاور نیست تعلقات و  نمي ال يوجه خودش را الیق برگزیده شدن ازسوي درگاه  هیچ به

از طریاق مجموعاه و شاود  اش را در این راه کناار بگاذارد اماا فراخواناده ماي خانه و زندگي
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شاود. ایان مجموعاه  عنوان از وقوعشان خوشحال نیست، رساتگار ماي هیچ هایي که به اتفاق
رسااند. او در ایان  کند که صادق را به مرحله تسلیم و روا ماي ها تا جایي ادامه پیدا مي اتفاق

کند. آن عارف  مي هدایتششود که در این سیر عرفاني  طي طریق، با پیرمرد عارفي مواجه مي
قدر یلیظ است  اش آن شود که ل جه ترکي زن تبدیل مي جي جا به پیرمرد آرپيمرشد آرا  در این
 کند. برتان مي که از خنده روده

 ،یلایم چیاگر با من نبودش ها» ؛شود یاست که بارها خوانده م یشعر لم،یف یمرکز تم
من ال مفر  ای» ؛سنگر نصب شده واریکه بر د یتیروا نی. هم ن«یلیچرا ررف مرا بشکست ل

هاا هماان توکال  نیاا یمعنا«. به جز سمت او ستین یراه فرار چیکه ه ییخدا یا« »الله اال
بااالتر از قادرت او  یقادرت چیکه هانیکارها به خدا و اعتقاد به ا ردنسپ یمعنا است. توکل به

تام توکال  لم،یفا یطور خ صاه تام مرکاز خود را به خدا سپردن. به ریتقد نیو هم ن ستین
 است.

 یحضاور فضاا یها از نشاانه رمنتظره،یو ی رگونهیتقد یبه جب ه به شکلصادق  یابیراه
ک ینیزمریی صادق با خدا  یوگو شعر و نوع رابطه و گفت نیبر ا دیحاکم بر مجموعه است. تأ

کاه صاادق هماواره  یطاور زند، یم دییداستان م ر تأ یعرفان یو فضا یهم بر عبادت ش ود
 کند، یم تیشکا کند، یگله م کند، یبا او صحبت مخالق و مخلوق  انیم یا فاصله چیبدون ه
 . کند یتفکر خودش خدا را عبادت م  هیو از در

اما  میرو هست هروب« کل یدانا» دید هیدارد. ابتدا با زاو ییسزا به ریهم تأث دید هیزاو انتخا 
که  یا گونه به م،یشو یمواجه م« اول شخص»و « سو  شخص» دید هیاز زوا یا زهیمرور با آم به

 دهیکشا ریصاادق باه تصاو دیجب ه از د ی، فضا«کل یدانا»منسو  به  تیبا وجود نوع روا
 .شود یم

 لمیف لیتحل
. او مخاطب را در زند یحرف نم ازیاز ن شیو ب دهد یرا کش نم لمشیف ی مقدمه یزیتبر

. صاادق کناد یرو ما روباه لمشیفا یاصال پرسشبا مشکل ق رمان و  ییابتدا یهمان نماها
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را  یکه در آن گرفتار شده، اتفاقات یا ناخواسته تیپشت فرمان، آشفته و نگران از ووع ینیمشک
توساط  نیشای. مارور حاوادث پکناد یمرور م رد،یقرار گ تیموقع نیکه باعث گشته تا او در ا

روش  نیبا اتخاذ ا ساز لمیاست. ف لمنامهیف تیدر روا یزیتبر  ی هوشمندانه کردیرو ،ینیمشک
را  اش لمنامهیف یاجزا نیتر بر آن م م که ع وهبلساخته،  لمشیف یروع جذا  براش کیتن ا  نه

 .دهد یشکل ارائه م نیربه ب ت
درباره مشاکل واماش باا  ینیکه مشک ییشود. جا یم انیب یتم مرکز لمیسو  ف قهیدق در

 یافک ییتن ا جمله به نیا« لنگه! یا گهید یکارمون از جا: »دیگو یکند و م یصحبت م یکمال
جملاه را  نیاکاه صاادق ا یا استفاده کارده. لحظاه یاز عناصر سبک یخوب به یزی. تبرستین
و  ردیگ یو آسمان م نیماش رونیسمت ب هاست. صادق سرش را ب کناراز  دو نفره ونما  دیگو یم

منظور صادق را متوجه نشده است  یکه کمال ستا نیا یایپ ن گو نیکند. ا یبه خدا اشاره م
اسات کاه  یبک ف ش یست. ب فاصله پ ن بعدا یاعتراض صادق به خواست ال  و نشان از

و  مینایب یپ ن آر  الله سردر  مساجد را ما نیدهد. در اول یرا نشان م یتیناروا نیداستان ا
است و صاادق  نییباال به پا نیدورب هیزاو .«خودت دیبه ام یال : »دیگو یسپس صادق که م

اسات کاه خداوناد از هماان موقاع صاادق را  نینشانگر ا دیتم  نیکند. ا ینگاه م نیبه دورب
 شنود. یو حرف او را م ندیب یم

دهد از خداوند  یصادق باز هم ادامه دارد و هربار که تظاهرش کار دستش م یتظاهرها
. هربار که است شده لیتبد لمیدر ف فیموت کیخواهد که جبران کند. تن ا شدن صادق به  یم

 تیوگوها ابتادا باا شاکا کند. ایلب گفت یوگو با خدا م شود شروع به گفت یتن ا م یبه شکل
 شود. یشود سپس با خواهش و التماس تما  م یشروع م

 ینماا نیست. دوربابا نگاه به باال  طور کامل بهوگو با خدا  در لحظه گفت گریباز کنش
 .دیگو یشود و سپس سخن م یم دهیاو شن یذهن یاست. ابتدا صدا متوسط نزدیک

خادا  شتیاند بحث خواست و مع گرفتن برگه تردد رفته یجنگ که برا غاتیستاد تبل در
اگر  یگونه که هر کار نیکند. ا یباره مطرح م نینگاهش را درا ساز لمیشود و باز هم ف یمطرح م

 شود. یخدا بخواهد انجا  م
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از  شدن حضور صادق در جنگ آن هم بعد از گذشتن او ی،: جدلمی)بخش دو  ف ترس
او  .دهد که ترس بزرگ و کابوس شبانه همسرش بوده است یقرار م یتیپل کرخه، او را در موقع

خشکاند، او  یتظاهر را در وجودش م شهیترس ر نیشدت وحشت دارد، و ا جنگ به طیاز شرا
 ادیارا فر شیهاا و آد  طیو برگشتن را دارد، تضاد خود با مح تیقعواقع قصد فرار از مو بهحاال 

 ییهاا تیااصط حات و موقع ات،یواسطه عد  شناخت صادق از ادب به زیبار ن نیند، اما از یم
 جاادیکناد و بااز ا یما ریتعب گرید یا گونه ترس را به نیا رامونیپ طیمح ردیگ یکه در آن قرار م

 کند. یخلق م یطنز مناسب ،دیجد یها سوءتفاهم
کند. از التماس و  یوگو با خدا م شود و شروع به گفت یبه دفعات تن ا م زیبخش ن نیا در

 مبوالنس گرفته تا زمان گرفتن پ ک و بستن سربند.آتوکلش در 
 دیداند با ینم گریاست که شب شده و د یبخش زمان نیسکانس توکل او در ا نیتر م م

: دیاگو یشود. او م یم کیبه صادق که تن ا و شکست خورده نشسته نزد نیچه کار کند. دورب
 «؟یکار کنا یچ یخوایبا ما م ای... استغفر الله. خدایشنو یمنو نم یصدا ص ا خدا انگار ا»

کاه نیاسات از ا یا شود که او را به عقب ببرد. باز هم نشاانه یم دایپ یا لحظه راننده نیدر هم
با  ردیکه انفجار صورت گنیقبل از ا نیانفجار ماش هیخداوند به او توجه دارد. کارگردان در توج

نمازخاناه  واریکه بر د ییکند. تابلو یم انیرا در انفجار ب یال  ریصحنه تدب یطراحاستفاده از 
 بیکه صادق و راننده را تعق ینیدورب«. االمر اال هو دبریمن ال ای»نوشته شده:  نآ یاست و رو

ست که خودرو ا بکند. آنجا یال  ریرا منتظر تدب نندهیشود تا ب یتابلو متوقف م نیا یکرد رو یم
صاحنه و  یتواناد باه عقاب برگاردد. طراحا یشود و باز هم نم یثر موشک دشمن نابود مبر ا

 یکاه در ورود ییهم کاارکرد دارد. تاابلو یارائه محتوا در سکانس بعد یاستفاده از تابلو برا
من ال  ای»دارد.  لمیف یپوشد اشاره به تم مرکز یرا م نشیکه پوت یسنگر و پشت سر صادق زمان

کناد.  یبعد از انفجار باز هم شروع به شکوه و گله از خداوند ما یدر پ ن بعد «.مفر اال الله
هم در  لمیف یکه ابتدا یشنود. شعر یرا م یشعر خواندن فرد یصدا هیگر و ادیفر یبعد از کل

که خوانناده  مینیب یشود م یشعر تما  م یبود. وقت دهیها شن یاع   اعزام یاداره و مقابل تابلو
هم مانند  «یلیچرا جا  مرا بشکست ل ،یلیم چیاگر با من نبودش ه»است. شعر  همان فرد زین
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 نیاکند که اراده و خواست خدا بر ا یم دیکأکند و به صادق ت یرا بازگو م لمیف یتابلو تم مرکز
 شود. یموووع م نیمتوجه ا زیمقدر شده است و صادق ن

 نیداساتان هما یآیاز تا انت ا از لمنامهیرنگ ف یپ نیتر م م دیبخش و شا نی: آخرریتقد
مخاطاب  ،که در طاول قصاه ییخدا خدا در داستان است. بیحضور دست یو  ییرگرایتقد

کناد داساتان را  یرا ما تیاصادق است و هربار کاه صاادق قصاد فارار از موقع یها صحبت
 است. لمیدر ف ییرگرایتقد نینمود رشد ا لمیزند. سکانس آخر ف یرقم م گرید یا گونه به

 یجا یپاشود و او مجبور به آر یم ریخوا  همسرش تعب رمردیبه سمت پصادق رفتن با 
شود و فقط مجاروح  ینم دیش  انیکند. اما در پا یشود و چند تانک دشمن را نابود م یزدن م

خره محقق شاد و صاادق مقدر کرده بود باأل شیکه خداوند برا یریتقد بیترت نیشود. بد یم
 ا یاست. که باز هم پ لمیهمان شعر معروف ف زین لمیف یانیپا تراژیت نتوانست با آن مقابله کند.

 کند. یم تیتثب نندهیرا در ذهن ب لمیف
 یهاا آن است. رفات و برگشات نیتدو لمیف نیا یاز عناصر سبک گرینکته قابل توجه د

 یبرا یساده و درست یک م یها مناسب، واسطه تمیر جادیا نیدر ع لم،یدر آیاز ف یاپیپ یزمان
 ینماا یآخر هار صاحنه، هام رو ینما یکه تداو  صدا ژهیو دارد؛ به یاتصال به صحنه بعد

و  یتناوع بصار د،یو هم پاسخ دادن به پرسش صحنه قبل در صحنه جد یصحنه بعد نیآیاز
 کند. یتر م شیبا من است را ب یلیل لمینقد ف یگفتار

حساا   ای باه  فیلم جاادههای قبلی یک  هم ون فیلم« لیلی با من است»درنتیجه فیلم 
شاود.  یاست که بارها خواناده ما یشعر لم،یف یمرکز تمالگویش تحول است.  آید. ک ن می

 واریاکاه بار د یتیروا نی. هم ن«یلیچرا ررف مرا بشکست ل ،یلیم چیاگر با من نبودش ه»
 به جز سمت ستین یراه فرار چیکه ه ییخدا یا« »من ال مفر اال الله ای»سنگر نصب شده: 

عناصار روایای  تام توکال اسات. لم،یفا یتم مرکز پسها همان توکل است.  نیا یمعنا«. او
درپی کمالی با خادا، شاکایت و  های پی پردازی خاص کمالی، صحبت شاخص، شخصیت

 یهاازانسانیم لم،یفا نیاا متاداول یسابک عناصرطلب کمک از خدا و نذرهای وی است. 
 باه بااال هیازاو نیدوربا ،در نگاه کمالی تضرع و البا به نگاه با ی، بازیکمال شخصیتی از کت
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پرساد  نقطه عطف این فیلم نیز مانند فیلم لبه هکسا جایی است که از خدا مای .هستند نییپا
خواهد که در آن لحظه با تم یدات سابکی ازجملاه صادا و  چه کاری انجا  دهد و پاسخ می

م برای باورپذیری آن عاد  تحاول شود. ویژگی م م این فیل تکان ماشین متوجه پاسخ خدا می
تدریجی شخصیت در منطقه جنگی و در مسیر خط مقد  است. او حتی تا آخرین لحظه نبرد 
نیز همان فرد ترسو و ناراوی است. هم نین استفاده از تابلوها در طراحی صحنه و خوانادن 

 های فرعی از دیگر تم یدات کمال تبریزی است. شعر تم مرکزی توسط شخصیت

 یریگ ج ینتو بحث 

الگوی  ها، ک ن الگوی قالب این فیلم توان گفت ک ن گرفته، می های صورت براساس تحلیل
کار رفته است.  ها به ای نیز در این فیلم زمان با ژانر جنگ، ژانر جاده تحول است. هم نین هم

باا وگوی مستقیم ق رمان فایلم  بیان آیاتی از کتب مقدس، اوافه کردن شخصیتی مذهبی، گفت
هاای  خدا و پاسخ گرفتن از او از عناصر روایی معمول برای نمایش مف و  توکل و توسل در فیلم

مانناد  یدر مضامون ی. عناصر سابکستین یکاف ییتن ا به ییروا داتیتم  اماژانر جنگ است. 
 ن،یصدا، تدو ن،یو حرکت دورب هیاستفاده درست از لنز، زاو دارند. ییسزا هتوکل و توسل نقش ب

 .رگذارندیثأصحنه و لباس هرکدا  در انتقال محتوا و حس ت یو طراح گرانیباز یزبا
 کلوز و یمدکلوز و  یعبارتند از: نما در بخش تصویربرداری ها لمیف نیپرکاربرد ا عناصر

باه  نیشادن دوربا کیانزد نیبه هنگا  دعا و توکال باا خداوناد و هم نا تیاز چ ره شخص
باه  نییپا نیدورب هیزاو ،او با نندهیب یپندار و همذات او تیبه ج ت نفوذ در شخص تیشخص
 یحس رستگار جادیا یمناسب برا یحس قدرت به شخص متوکل، نورپرداز یالقا یباال برا

 .بخش بودن توکل و توسلشان جهیو نت لمیف انیدر پا
باه هنگاا  دعاا  هاا و انفجارهاا یریدر اوج درگ یها حت و افکت طیمح یکم شدن صدا

استفاده از  و معطوف است شانیها تما  حواسشان به خدا آن ییگو توکل شخصیتخواندن و 
اناد از  و به پیروزی در نبرد رسایده را مستجا  کرده شانیخداوند دعا یوقت یحماس یقیموس

 عناصر سبکی بخش صدا هستند. 
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طراحی چ ره، فیگور و حرکات چ ره بازیگران متوکل و متوسل برای القای حس آرامش 
ینان، گردنبند صلیب و بوسیدن آن ازسوی ساربازان مسایحی، ساربند متبارک باه اسام و اطم

ها، از دیگر عناصر سبکی متداول  معنای توسل به آن بیت توسط رزمندگان دفاع مقدس به اهل
 هاست. در این فیلم

اساتفاده از تارین عناصار سابک در نماایش ایان مف او  اسات.  طراحی صحنه از م م
استفاده از فضاهای مذهبی هم ون  ارائه اط عات، یصحنه برا یطراح در یمذهب یتابلوها

از  ادهاساتفهم ناین  ،هاا مسجد، حسینیه و کلیسا بارای تصاویربرداری درون یاا مقابال آن
ود و تادوین ماوازی نیاز جاز شا یکه گفته نم ییارائه محتوا یبرا نیمناسب در تدو یها پ ن

 شوند. عناصر سبکی محسو  می
کاار  عناصر روایی و عناصر سبکی در همبستگی و تناسب کامل با هم به در صورتی که

شاود. پاس نقاش کاارگردان در  گرفته نشوند فیلم به حالت شعاری و ییرباورپذیر تبدیل مای
استفاده درست از عناصر سبکی در کنار فیلمنامه قوی بسیار حائز اهمیت است و اوست کاه 

 . ثر تولید کند.ؤم تواند یک فیلم ماندگار، باورپذیر و می

 منابع

 .. ت ران: نشر مرکزیترجمه فتاح محمد .نمایهنر س،. 7534) نیستیتامسون، کر د؛یویبردول، د .1
 340-353،، 3، ). مجله دانشنامه ج ان اس  توسل،. 7535جعفر ) ،یسبحان .2
( استتعالیی – ی)حس معنو یمعنو نیمضام یبند صورت یابیو ارز لیتحل،. 7532محمد ) بادل،یشک .3

 و مذاهب. انیدانشگاه اد انیارشد . دانشکده اد ینامه کارشناس انی. پافرانک دارابانت ینمایدر س
ارشد. دانشکده  ینامه کارشناس انی. پاهاي سبک استعالیي در فیلم لفهؤم،. 7533) یسوق، م د یی م .4

 مایو رسانه دانشگاه صداوس نید
 . ت ران: سوره م ر.یموسو نیدال . ترجمه حسا لمیژانر ف،. 7532) یلنگفورد، بر .5
 . ت ران: انتشارات صدرا.یمطهر دیمجموعه آثار شه،. 7533) یمرتض ،یمط ر .6
 . بیروت: اعلمی(3ج)السعادات  جامعتا،.  نراقی، مولی محمدم دی )بی .7
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Abstract 

Purpose: The purpose of the present study is to analyze the narrative and 

stylistic forms used to represent and formulate the concept of trust and 

recourse in war movies. 
Methodology: In this research, prominent sequences related to the 

subject of trust and reliance have been analyzed and investigated with the 

neoformalist method. 
Findings: The dominant archetype of these films is the archetype of 

transformation. At the same time as the war genre, the road genre has also 

been used in these films. The expression of verses from the Holy Scriptures, 

the addition of a religious character, the direct dialogue of the film's hero with 

God, and the answer to him are among the usual narrative elements for 

displaying the concept of trust and recourse to films of the war genre. But the 

narrative arrangements alone are not enough and stylistic elements such as the 

correct use of the lens, camera angle and movement, sound, editing, acting 

and costume design each play a significant role in conveying the content and 

feeling. 

Conclusion: By examining the used narrative elements, it was found that 

the use of the transformation archetype and the use of the road genre along 

with the war genre have greatly contributed to the characterization and 

transformation of the characters. Also, the effect of the character's trust and 

appeal is evident in the peace and the answering of his prayers. The stylistic 

elements used in these sequences are in complete correlation with the 

narrative elements and have the task of conveying the sense of connection 

between the character and the deity at the time of trust and recourse. 
Keywords: war genre, reliance, recourse, neoformalist analysis, film style 
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