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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :رسانهها و وسايل ارتباطات جمعي در اين عصر بهصورت اشکال نويني ،توسعهيافته و
بسياري از تحوالت جامعه بشري را تحتالشعاع قرار دادهاند .با توجه گسترش و تأثيرگذاري رسانهها ،اين پژوهش
با تکيه بر صنعت سينما بهويژه سينماي دفاع مقدس تالش کرد تحول بازنمايي جنگ در سينماي دفاع مقدس با
تأکيد بر آثار رسول مالقليپور با بهرهمندي از نظريه بازنمايي و ديدگاههاي استوارت هال ،چگونگي بازنمايي جنگ
در سه دوره جنگ ،بازسازي و اصالحات را مورد مطالعه قرار دهد.
روش پژوهش :روش تحقيق به لحاظ استراتژي ،توصيفي ،به لحاظ مسير اجرا ،تحليل محتوا ،به لحاظ دوره زماني
مورد بررسي ،طولي ،به لحاظ زمان مورد بررسي ،گذشتهنگر ،از نظر ماهيت و هدف ،بنيادي و از نظر جمعآوري
دادهها ،كمي است و جامعه آماري پژوهش شامل تمام فيلمهاي سينمايي ( 35فيلم) ساخته شده توسط مالقليپور
ميباشد که سه فيلم افق ،هيوا و مزرعه پدري بهعنوان حجم نمونه انتخاب گرديد.
يافتهها :يافتههاي تحقيق حاکي از آن است که فيلم افق که دوره جنگ را نمايندگي ميکند ،شهادتطلبي و حضور
در جبهه بهصورت داوطلبانه و بازنمايي دشمن در مقام شر و باطل و نيروي ايراني بهعنوان خير و حق از
دغدغههاي کارگردان بوده است .فيلم هيوا که مربوط به دوره بازسازي ميباشد ،به مباحث اجتماعي ،واقعيات تلخ
بعد از جنگ و مروري بر جنگ از زاويه انتقادي و عدم همدلي و خودسري برخي از سربازان را به تصوير ميکشد
و در نهايت فيلم مزرعه پدري که دوره اصالحات را نمايندگي ميکند اشاره به اعتراضات و ناخرسنديهاي
اجتماعي از جنگ را نشان ميدهد.
نتيجهگيري :کارگردان تالش کرده است متناسب با فضا و شرايط اجتماعي هر دوره به بازنمايي رويدادها و وقايع
سه دوره جنگ ،بازسازي و اصالحات ،متناسب با زمان ساخت فيلمها بپردازد که يافتههاي برآمده از تحقيق ،اين
امر را بهخوبي نمايان ميسازد.
واژگان کليدي :بازنمايي ،سينماي دفاع مقدس ،جنگ ،بازسازي ،اصالحات
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تأثيرپذيري سينماگران ژانر دفاع مقدس از شرايط

مقدمه
جنگ طوالني و فرسايشي (ايران و عراق) منبع

اجتماعي و در مرحله بعد نحوه بازنمايي اين تأثيرات

تغييرات و دگرگونيهايي بسياري در عرصههاي

در آثار سينمايي ساخته شده در اين حوزه ،ميتواند ما

اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي در ايران شد.

را در شناخت فرايندهاي دخيل در تحول بازنمايي و

اين جنگ پيوندي ناگسستني با اعتقادات و ايدئولوژي

شکلگيري باورها و آگاهي اجتماعي افراد جامعه ياري

اسالمي پيدا کرد تا جايي که آن را جنگ ميان حق و

دهد.

باطل ناميدند؛ و همانا سوژهاي مناسب براي هنرمندان،
نويسندگان و بهويژه سينماگران پديدار گشت .جنگ از

بيان مسئله

ابتدا تاکنون بهعنوان عنصر محوري و تعيينکننده در

«وقوع جنگ تحميلي بهعنوان يک رويداد مهم و

ساختار سياسي ،اجتماعي و فرهنگي نقش ايفا کرده

سرنوشتساز سياسي -اجتماعي ،در چنين شرايطي

است تا جايي که بر بسياري از تحوالت و

سينماي ايران را تحت تأثير قرار داد» (سليماني ،3123

دگرگونيهاي موجود اثر بنيادي داشته و مسير حرکت

.)31

و تحول را مشخص کرده است« .وقوع جنگ تحميلي

گسترش صنعت رسانه به اشکال گوناگون و

بهعنوان يک رويداد مهم و سرنوشتساز سياسي -

متدولوژي متفاوت با بهرهگيري از تکنيکهاي القاء-

اجتماعي ،در چنين شرايطي سينماي ايران را تحت

گرايانه سعي دارند که بخشي از ذهن مخاطبان را با

تأثير قرار داد» (سليماني .)31 ،3123

توليدات خود اشغال نمايند« .رسانه بر شناخت و درک

گسترش صنعت رسانه به اشکال گوناگون و

عموم از جهان تأثير ميگذارند ،به اين معنا که آگاهي و

متدولوژي متفاوت با بهرهگيري از تکنيکهاي القاء-

ذهنيت مردم نسبت به جهان بستگي به محتوايي دارد

گرايانه سعي دارند که بخشي از ذهن مخاطبان را با

که از رسانهها دريافت ميکنند؛ زيرا رسانهها واسطه و

توليدات خود اشغال نمايند« .رسانه بر شناخت و درک

ميانجي بين آگاهيهاي فردي و ساختارهاي گستردهتر

عموم از جهان تأثير ميگذارند ،به اين معنا که آگاهي و

اجتماعي و سازنده معنا هستند» (مهديزاده .)9 ،3121

ذهنيت مردم نسبت به جهان بستگي به محتوايي دارد

سينما همواره بيش از هنرهاي ديگر با جامعه و

که از رسانهها دريافت ميکنند؛ زيرا رسانهها واسطه و

کنشگران آن ارتباط تنگاتنگ داشته و باعث تأثير عميق

ميانجي بين آگاهيهاي فردي و ساختارهاي گستردهتر

بر آنها ميشود .قابليتهاي بياني و بازنمايي کنندهي

اجتماعي و سازنده معنا هستند» (مهديزاده .)9 ،3121

سينما و جذابيتها و توانمنديهاي بسيار آن ،اين

سينما همواره بيش از هنرهاي ديگر با جامعه و

امکان براي محققان و سينماگران فراهم ميسازد تا با

کنشگران آن ارتباط تنگاتنگ داشته و باعث تأثير عميق

بهرهگيري از آن به شناخت فرايندها ،دگرگوني و ثبات

بر آنها ميشود .قابليتهاي بياني و بازنمايي کنندهي

پديدههاي اجتماعي و نحوهي طرز تفکر و ذهنيت

سينما و جذابيتها و توانمنديهاي بسيار آن ،اين

کنشگران جامعه دست يافت .در ابتدا شناخت

امکان براي محققان و سينماگران فراهم ميسازد تا با

تأثيرپذيري سينماگران ژانر دفاع مقدس از شرايط

بهرهگيري از آن به شناخت فرايندها ،دگرگوني و ثبات

اجتماعي و در مرحله بعد نحوه بازنمايي اين تأثيرات

پديدههاي اجتماعي و نحوهي طرز تفکر و ذهنيت

در آثار سينمايي ساخته شده در اين حوزه ،ميتواند ما

کنشگران جامعه دست يافت .در ابتدا شناخت

را در شناخت فرايندهاي دخيل در تحول بازنمايي و
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شکلگيري باورها و آگاهي اجتماعي افراد جامعه ياري
دهد.

ادبيات پژوهش
بازنمايي

دوره بندي تاريخي از اين  13سال اخير ارائه

1

«بازنمايي» واژهاي است که بهطور عام در حوزهها،

ميگردد.

حرفهها و قلمروهاي بسيار متفاوتي مورد استفاده قرار

دوره اول :دورهي جنگ از سال  3159تا 3161

ميگيرد ولي امروزه کاربرد آن در ايران بيشتر در

دوره دوم :دوره بازسازي از سال  3162تا 3111

محافل دانشگاهي آن هم در حوزه مطالعات فرهنگي

دوره پاياني :دوره اصالحات از سال  3112تا 3121

که بهعنوان يکي از مفاهيم کاربردي و ديگري در

مسئله اين پژوهش چگونگي بازنمايي جنگ و سير

حوزهي سينما ميباشد .در حالي که در بسياري از

تحول بازنمايي آن در آثار سينمايي دفاع مقدس مي-

کشورها اين واژه در اخبار و گفتگوهاي روزمره

باشد که تالش ميشود با استفاده از نظريه بازنمايي و

(محاوره) استفاده ميشود .در واقع بهطورکلي بايد

بهرهگيري از ديدگاههاي انديشمندان اين حوزه و

گفت که بازنمايي کاربردهاي زيادي در حوزههاي

همچنين با در اختيار گرفتن روششناسي کمي و ابزار

فلسفه ،روانشناسي ،فيلم ،رسانه ،ارتباطات ،هنر و

تحليل محتواي کمي براي سؤاالت مطرح شده پاسخي

سياست دارد ،معاني مختلفي نيز يافته است.

مناسب داده شود.

«بازنمايي» توليد معنا از طريق چارچوبهاي
مفهومي و گفتماني است .به اين معني که معنا از طريق
نشانهها ،بهويژه زبان توليد ميشود .زبان سازندهي معنا

اهداف تحقيق
تحليل چگونگي بازنمايي و سير تحول جنگ در
سينماي دفاع مقدس با تأکيد بر آثار رسول مالقليپور

براي اشياي مادي و رويههاي اجتماعي 2است و
صرفاً واسطهاي خنثي و بيطرف براي صورتبندي
معاني و معرفت دربارهي جهان نيست .فرايند توليد
معنا از طريق زبان را رويههاي داللت 3مينامند .لذا

اهداف اختصاصي
اين پژوهش در بخش اهداف اختصاصي سه هدف

آنچه واقعيت ناميده ميشود خارج از فرايند «بازنمايي»

را دنبال ميکند

نيست .البته اين بدان معنا نيست که هيچ جهان مادي

 )3شناخت بازنمايي جنگ و مؤلفههاي آن در دوره

واقعي وجود ندارد ،بلکه مهم معنايي است که به جهان

تاريخي اول که به دوران جنگ معروف است ،در

مادي داده ميشود .استوارت هال ميگويد« :هيچ چيز

سينماي دفاع مقدس (با تأکيد بر آثار مالقليپور)

معناداري خارج از گفتمان وجود ندارد؛ و مطالعات

 )8شناخت بازنمايي جنگ و مؤلفههاي آن در دوره

رسانهاي وظيفهاش سنجش شکاف ميان واقعيت و

دوم که به دوران بازسازي معروف ميباشد ،در

بازنمايي نيست ،بلکه تالش براي شناخت اين نکته

سينماي دفاع مقدس (با تأکيد بر آثار مالقليپور)

است که معاني به چه نحوي از طريق رويهها و

 )1شناخت بازنمايي جنگ و مؤلفههاي آن در دوره

صورتبنديهاي گفتماني 4توليد ميشود .از ديدگاه

سوم که به دوران اصالحات معروف ميباشد ،در

هال ،ما جهان را از طريق بازنمايي ميسازيم و

سينماي دفاع مقدس (با تأکيد بر آثار مالقليپور).

بازسازي ميکنيم» (مهدي زاده.)35 :3121 ،
«...گزينش صحنههاي خاص ،ارائه تفسير ،تأکيد
بر زبان و افراد مشخص ،برجستهسازي ،کم و کاست
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صحنهها ،افزودن صحنههاي تبليغي و امثال اينها

صورتي عرضه ميشوند که گويي اموري آشکارا طبيعي

طوري دستکاري ميکنند که روايت دلخواه رسانهاي از

هستند .طبيعيسازي داراي کارکردي ايدئولوژيک

آن توليد شود .اين فرايند بازنمايي بهواسطه عوامل

است .در فيلم و تلويزيون ،دنيا بهصورت طبيعي به

ايدئولوژيک و مجموعه شرايط تاريخي ،اجتماعي و

شکل دنيايي سفيد ،بورژوازي و پدرساالر نشان داده

سياسي صورت ميگيرد» (فاضلي.)21 :3125 ،

ميشود و بر اين اساس طبيعيسازي وظيفه تقويت
ايدئولوژي مسلط را بر عهده ميگيرد .گفتمانهاي
طبيعي ساز چنان عمل ميکنند که نابرابريهاي طبقاتي،

دو استراتژيهاي مهم در بازنمايي
الف :کليشه سازي

5

نژادي و جنسيتي بهصورت عادي بازنمايي ميشوند.

کليشه در اصل اصطالحي مربوط به دوره صنعت

«تصوير زن به شکل موجود درجه دوم و ابژه نگاه

چاپ است که در اشاره به يک صفحه چاپي به دست

خيره مرد 8نشان داده ميشود .ميل جنسي مردان و زنان

آمده از نمونه چاپي متحرک بکار ميرود که براي

سياهپوست به شکل اغراقآميزي نيرومند و در نتيجه

افزايش شمارگان نسخه چاپي مورد استفاده قرار

خطرناک نشان داده ميشود که ميبايست مهار شود»

ميگرفت .اين اصطالح در سادهترين حالت بر

(هيوارد  831 ،3123و .)835

ويژگيهايي ثابت و تکراري داللت ميکند.
کليشهها در واقع ايدهها و فرضياتي هستند در حال

ديدگاههاي استوارت هال

جريان درباره گروههاي خاصي از افراد .کليشهها به

هال شاخصترين چهره مطالعات فرهنگي است

مانند دو روي يک سکه عمل ميکنند؛ آنها از يک سو

که با رجوع به نظريه «هژموني» گرامشي به احياء نگاه

به طبقهبندي گروهها ميپردازند و از سوي ديگر به

انتقادي گرامشي به فرهنگ ميپردازد .در يک نگاه کلي

ارزيابي آنها اقدام ميکنند .بنابر اين کليشهها در بر

آثار هال در مطالعات فرهنگي را ميتوان به سه دوره

گيرنده سويهاي ارزشي هستند که قضاوتي جهتدار را

تقسيمبندي کرد:

در بر دارند .در حالت کلي کليشهسازي فرايندي است

 -مطالعه تلويزيون (اواسط دهه )0791

که بر اساس آن جهان مادي و جهان ايدهها در راستاي

 -مطالعه پوپوليسم اقتدارگراي تاچري (اواخر دهه

ايجاد معنا ،طبقهبندي ميشود تا مفهومي از جهان شکل
گيرد که منطبق با باورهاي ايدئولوژيکي باشد که در
س پشتِ کليشهها قرار گرفتهاند.
پ ِ

)0781
 پروژه چند فرهنگ گرايي (اواخر دهه  0771و بعد ازآن)

6

هال کليشهسازي را کنشي معنا سازانه ميداند و

دوره دوم مبتني بر شکلگيري ايدههاي هال درباره

معتقداست «اساساً براي درک چگونگي عمل بازنمايي

ايدئولوژي و بازنمايي است و نوشتهها و آثار هال

نيازمند بررسي عميق کليشهسازيها هستيم» (هال

دربارهي بازنمايي و اهميت آن در فرهنگ رسانه محور

.)851 ،3991

امروزي ،اين مفهوم را به يکي از بنياديترين مسائل
حوزه مطالعات فرهنگي مبدل کرده است.

طبيعيسازي

7

هال ،بازنمايي را به همراه توليد ،مصرف ،هويت و

طبيعيسازي به فرايندي اطالق ميشود که از

مقررات ،بخشي از چرخه فرهنگ ميداند .او در ابتدا

طريق آن ساختهاي اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي به

اين ايده را مطرح ميکند که «از نمايي ،معنا و زبان را
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به فرهنگ ربط ميدهد» (هال  .)35 ،3991سپس در

اجتماعي ساخته ميشوند تا بتوان معاني و پيامهاي

ادامه بحث خود ،به بسط ابعاد مختلف ايده بازنمايي

ارسالي از طريق نمادها بازنمايي گردد.

(که مشتمل بر مفاهيم معنا ،زبان و فرهنگ است)
ميپردازد و از خالل تحليلهاي خود نگاهي جديد به

روش تحقيق پژوهش

مفهوم بازنمايي را شکل ميدهد .مفهومي که به گفته

«تحقيقات توصيفي در کشف مسائل اجتماعي و...

خود هال فرايندي «ساده و سرراست» نيست .هال براي

نيز برجستهسازي وجوه مختلف آنها نقش مهمي دارد

بيان چگونگي ارتباط ميان بازنمايي ،معنا ،زبان و

که اين امر ميتواند مقدمه و محرک کنشهاي اجتماعي

فرهنگ سعي ميکند برداشتهاي متفاوت از بازنمايي

در جهت بهبود شرايط باشد .به عبارت ديگر با تأمل در

را در يک طبقهبندي نظري کلي بيان کند.

نتايج اين تحقيقات گاهي ميتوان خود مسائل را کشف

از اين منظر ،نظريههاي بازنمايي در سه دسته کلي
قرار ميگيرند.

 -نظريههاي بازتابي

کرد و دريافت که اصوالً چه چيزهايي مسئله و مشکل
هستند تا بتوان بر ايشان به دنبال راهحل بود .در واقع

7

مشکالتي که از پيش موجود اما از ديد ما پنهان هستند

01

 -نظريههاي تعمدي

00

 -نظريههاي برساختي

در نگاه بازتابي ،ادعا بر اين است که زبان به شکل
سادهاي بازتابي از معنايي است که از قبل در جهان

از خالل تأمل در نتايج اين تحقيقات ميتوانند بهعنوان
مشکل در ذهن پژوهشگران و افکار عمومي
موضوعيت پيدا کنند .امري که الزمه و زمينه هرگونه
اقدامي بهبود بخش است» (دواس .)15 ،3126

خارجي وجود دارد .در نگاه تعمدي يا ارجاعي گفته

 -چرا از روش تحليل محتوا استفاده شد؟

ميشود که زبان صرفاً بيان کننده چيزي است که

از طريق اين روش ميتوان به تحليل گفتار،

نويسنده يا نقاش قصد بيان آن را دارد .نگاه برساختي

نوشتار ،از قبيل مقاالت ،کتابها ،سخنرانيها ،فيلم،

به بازنمايي مدعي است که معنا «در» و «بهوسيله» زبان

تصاوير ،حرکات ،نحوه اداي کلمات ،تکرار کلمات،

ساخته ميشود (هال .)36 ،3991

لحن بکار رفته در کالم و غيره پرداخت.

از آنجا که رويکرد برساختگرايانه به تلقي موجود

تحليل محتوا به محقق کمک ميکند تا اليههاي

از بازنمايي در علوم اجتماعي نزديکتر است و نيز

پنهان و زيرين پديدههاي مرتبط با موضوعِ پژوهش را

تلقي دقيقتر و قابل تأملتري از مفهوم بازنمايي را در

به دست آورده ،به اهدافي که پژوهش در راستاي آن

بر دارد لذا رويکرد نظري بازنمايي در اين پژوهش

انجام ميگيرد ،نزديک شود .اين مقاله با رويکرد

منطبق بر رويکرد برساختگرايانه خواهد بود .در اين

تحليلي و اسنادي به بررسي کم و کيف تحليل محتوا

پژوهش فيلم به مثابه متن در نظر گرفته ميشود و از

ميپردازد.

طريق نمادها و نشانهها و معاني که برساخته شدهاند و

 -جامعه آماري ،جامعه آماري در اين پژوهش تمامي

حامل معني و پيام هستند مورد بازنمايي قرار ميگيرد.

فيلمهاي ساخته شده توسط رسول مالقليپور ميباشد.

بر اساس اين رويکرد شاخص فرهنگي اجتماعي

 -دليل انتخاب فيلمها:

استخراج و متناسب با وضعيت موجود آن دوره و

 -3مقبوليت در بين خبرگان حوزه س ينماي دف اع

مقتضيات زماني مؤلفهها با درونمايه فرهنگي و

مقدس (کارگردان و ساير بخشها)؛  -8کس ب ج وايز
در جشنوارهها؛  -1مقبوليت در بين عامه در زمان اکران
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فيلمها؛  -1تناسب زمان س اخت ف يلمه ا ب ا موض وع

يافتههاي تحقيق

فيلمها؛  -5توجه بسيار منتقدان سينما

دوره اول :فيلم افق

 نمون ه آم اري :ف يلم اف ق ( ،)3161ف يلم هي وا( )3111مزرعه پدري ( )3128ميباشد.

تحليل يافتههاي به دست آمده از فيلم افق
 فرهنگ ايثار و مقاومت ،در بيست و يک دقيقه ازفيلم مؤلفه ايثار و مقاومت در گونههاي مختلف

 -واحد تحليل

مانند نماز ،ادعيهها ،نيايش ،تضرع ،تأسي به اسامي

در اين پژوهش واحد تحليل کل فيلم است و ولي

ائمه اطهار ،نصب پرچمهاي مزين به اسامي ائمه

صحنهها بر اساس مقوله فرهنگي اجتم اعي انتخ اب و

اطهار ،روزها و وقايع تاريخ شيعه کارگردان تالش

مورد سنجش قرار گرفتهاند.

دارد که اين فرهنگ را بهصورت طبيعي و برجسته

 -کدگذاري پژوهش

بازنمايي کند .براي مثال ميتوان به قايقي به نام

پس از آنکه مؤلفهه اي ه ر س ه ف يلم ب ر اس اس

عاشورا ،سينهزني ،مداحي اشاره نمود .کارگردان با

شاخص اجتماعي فرهنگي مشخص شد ،تهيه کدنام ه،

استفاده از نمادها نشانههاي ايدئولوژيک مذهب

دستورالعمل کدگذاري و فرم ثبت دادهها آماده گردي د.

تشيع درصدد آن است فضاي اجتماعي دوران

از آنجا که در تحلي ل محت وا دادهه اي انب وهي وج ود

جنگ کامالً رنگ بويي شيعي پيدا کند و در سراسر

دارد ،معموالً يک نفر به تنهايي قادر به کدگذاري هم ه
پيامها در زمان محدود نيست ،در نتيجه نياز به اس تفاده
از چند کدگذار است.

فيلم اين نمادها و نشانهها بهکرات مشاهده ميشود.
 شهادت ،با استفاده از وجوه گوناگون در بسياري ازدقايق فيلم مفهوم شهادت و شهادتطلبي برجسته

جدول  :3تحليل آماري شاخص فرهنگي – اجتماعي فيلم افق با کد 3
مؤلفههاي شاخص

فراواني دقايق اختصاص

مؤلفههاي شاخص

فراواني دقايق اختصاص

فرهنگي اجتماعي

يافته به هر مؤلفه

فرهنگي اجتماعي

يافته به هر مؤلفه

83

هنر و موسيقي

33

شهادتطلبي

31

طنز و فکاهي

33

سبک زندگي اسالمي

1

نقش خانواده

5

عدم توجه به تعلقات مادي و دنيوي

1

نقش زنان

5

ميهندوستي و مليگرايي روحيه جهادگري

35

سرمايه اجتماعي

33

احساس وظيفه و حضور داوطلبانه

31

فرهنگ ايثار و مقاومت (تشيع و نمادهاي
اسالمي نماز ،دعا و)...
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و بازنمايي ميکند و اين مفهوم را در دوره اول (جنگ)

 -طنز و فکاهي :در فيلم افق ،مالقليپور سعي دارد با

امري طبيعي براي بيننده جلوهگر ميسازد که بازتاب

به تصوير کشيدن شوخيها و طنازي رزمندگان در

شرايط اجتماعي آن دوران ميباشد .براي مثال ميتوان

قالب سکانس طنز ،تصويري صميمي از روابط و

به چگونگي شهادت چهرههايي چون حميد ،احمد و

فضاي حاکم بر رزمندگان ارائه دهد و اينگونه

مجتبي در اين فيلم اشاره نمود.

بازنمايي ميکند که ذوق و اشتياق و آرامش عليرغم
قرار داشتن در يک محيط تنشزا ،ايمان و ديگر

 سبک زندگي و پوشش اسالمي ،سومين مؤلفه ازشاخص فرهنگي اجتماعي مربوط به سبک زندگي

دوستي رزمندگان ايراني تحت هر شرايطي غالب بر
هر موضوع ديگر است.

اسالمي است .هر چند دقايق کوتاهي از فيلم به اين

 -نقش خانواده :در اين فيلم کارگردان با نشان دادن

مؤلفه اختصاص يافته است و ليکن با استفاده از

چندين صحنه از روابط خانوادگي احمد و

مراودات ،کنشها و آداب رسوم که بين کنشگران

همسرش اهميت اين مؤلفه را به نحو بارزتري

فيلم اتفاق ميافتد ،بازنمايي ميکند .زندگي ساده و

عليرغم کوتاه بودن سکانسها بهخوبي نمايان

بدون تجمالت خانواده احمد و يا نحوه زندگي

ميسازد و نگراني و دلواپسي همسر احمد در اين

رزمندگان در طول فيلم مصداق اين مدعا ميباشد.

فيلم بهخوبي نمايان است ،اما حضور در جبهه

نحوه پوشش اسالمي که همان چادر و مانتو

بهعنوان يک تکليف الهي بر هر چيز مقدمتر است.

ميباشد در لباس معصومه (زن احمد) به نمايش در
ميآيد.

 سرمايه اجتماعي در اين مورد هم ميتوان بهمشارکت و اخالق و اعتماد و فضاي صميمي

 -ميهندوستي ،مليگرايي روحيه جهادگري ،احساس

رزمندگان اشاره کرد که يک شبکه اجتماعي را

وظيفه و حضور داوطلبانه ،اين دو مؤلفه به دليل

شکل ميدهند و اين نشان از يک سرمايه اجتماعي

همپوشاني و نزديکي معني بهمديگر در يکجا

بسيار باال در بين نيروهاي ايراني دارد.

تحليل آن آورده ميشود .در اين فيلم تمام يا بيشتر
دغدغه کارگردان اين ميباشد تا عرق به ميهن (مام

دوره دوم :فيلم هيوا

وطن) و احساس وظيفه در مقابله با دشمني که

تحليل يافتههاي به دست آمده از فيلم هيوا

مجهز به پيشرفتهترين امکانات ميباشد در

 -در اين فيلم کارگردان مؤلفه فرهنگ و ايثار را مانند

رزمندگان ايراني نشان دهد .تمايل و داوطلبانه بودن

افق را زياد بازنمايي نميکند و يا بهتر است که اينگونه

اين احساس وظيفه را با گذشتن از جان و زندگي

گفته شود که هدف اصلي از پرداختن به اين مؤلفه

جواناني که هدف آنها جهادگري و دفاع از مهين

تکميل نوع نگاه وي به مؤلفههاي ديگر است( .نقش

است ،برجسته و به صورتي کامالً طبيعي بازنمايي

خانواده ،زن و سبک زندگي) .مقاومت گردان کميل با

سازد.

هدايت حميد باکري از مهمترين جلوههاي بازنمايي

 -هنر و موسيقي ،کارگردان تالش کرده است شور و

اين مؤلفه ميباشد .در اين مقاومت که همراه با ايثار و

اشتياق و روحيه باالي رزمندگان ايراني براي مقابله

جانفشاني رزمندگان گردان ميباشد اوج اين مفهوم را

با دشمن را با بهرهگيري از فضاي هنر ،موسيقي و

به مخاطب انتقال ميدهد

مداحي با منشأ اسالمي و مذهبي نشان دهد.
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جدول  :8تحليل آماري شاخصهاي فرهنگي – اجتماعي فيلم هيوا با کد 8
مؤلفههاي شاخص

فراواني دقايق اختصاص

مؤلفههاي شاخص

فراواني دقايق اختصاص

فرهنگي  -اجتماعي

يافته به هر مؤلفه

فرهنگي  -اجتماعي

يافته به هر مؤلفه

فرهنگ ايثار و مقاومت (تشيع و نمادهاي
اسالمي نماز ،دعا و)...

35

احساس وظيفه و حضور
داوطلبانه

5

شهادتطلبي

6

هنر و موسيقي

6

سبک زندگي اسالمي

9

طنز و فکاهي

6

عدم توجه به تعلقات مادي و دنيوي

2

نقش خانواده

33

ميهندوستي و مليگرايي روحيه جهادگري

8

نقش زنان

2

اجبار

1

سرمايه اجتماعي

8

 -شهادتطلبي ،از مؤلفههاي ميباشد که بهمانند مؤلفه

-هنر و موسيقي :از مهمترين اتفاقات در اين فيلم آواز

ايثار و مقاومت بهانهاي است که جنبهها و نوع رويکرد

خواندن ،خواننده زن ،البته با رويکرد عرفاني -حماسي

دوران سازندگي به مخاطرات و آسيبهاي بعد از

ميباشد .به نظر ميرسد ،استفاده از خواننده زن در اين

جنگ که هم افراد شرکت کننده در جنگ با آن درگير

فيلم ،در راستاي تحوالت رخ داده شده در پهنه

ميباشند و هم خانواده افرادي که در جنگ شهيد شده-

فرهنگي اجتماعي ايران در دوره سازندگي و هم توجه

اند .وليکن شهادتطلبي با زوايا پنهان آن بازنمايي

به نقش زن و برجسته نمودن آن است .از نمونههاي

ميگردد.

ديگر موسيقي ميتوان موسيقي فولکلور آذري که

 -سبک زندگي :اين مؤلفه با اينکه چندان برجسته

بهصورت دسته جمعي توسط رزمندگان گردان کميل

نميشود .ولي در سکانسها و پالنهاي کوتاه تغييرات

خوانده ميشود .موسيقي در اين فيلم جنبه ايدئولوژيک

افتاده که منشأ تحوالت اجتماعي در دوران سازندگي

و مذهبي ندارد ،بلکه مکمل و بهعنوان تفريح و

دارد به نمايش در ميآيد .براي نمونه ميتوان زندگي

سرگرمي بازنمايي ميشود.

امير کرمي (از رزمندگان گردان کميل) اشاره نمود؛ که

-طنز و فکاهي :در اين فيلم با نوعي قوميتي (آذريها)

جلوههايي از تغييرات در زندگي افراد اين دوره

آميخته شده ،در حالي که گردان در يک محيط بسته

بازنمايي ميگردد .مثال اينگونه تغييرات به ماشين

(کانال سر پوشيده) محاصره شده و هر آن بيم کشته

شخصي ،موبايل و پست و مقام اشاره کرد.

شدن و اسارت وجود دارد .ولي رزمندگان با استفاده از

 -اجبار و ترس از جنگ :يکي از مهمترين مؤلفههايي

آواز خواندن سعي در تلطيف روحيه خود و رزمندگان

که مالقليپور سعي ميکند در اين فيلم بازنمايي و

ديگر دارند .اين در حالي است که افرادي به اجبار و

برجسته کند اجبار و ترس از کشته شدن در جنگ مي-

ترس از کشته شدن در بين آنها قرار دارند در

باشد .شخصيتهاي متفاوت از رزمندگان بهمانند (امير

بحثهاي طنز ،پايکوپي و آواز خواندن مشارکت

کرمي ،عطا و مهندس) ،با رويکرد اجبار به جنگيدن و

ندارند و اين شور و اشتياق در بين کساني مشاهده

ترس از کشته شدن بازنمايي ميشوند که مخاطب را

ميشود که روحيه جهادگري و ميهندوستي آنها بيشتر

با اليههاي پنهان جنگ آشنا سازد.

است ،بازنمايي و برجسته ميشود.

28

مجله مديريت فرهنگي /سال هشتم /شماره بيست و پنجم /پاييز 9313

بررسی تحول بازنمایی جنگ در آثار سینمایی دفاع مقدس ...

نقش خانواده :اين مؤلفه را کارگردان سعي کرده است

بعد از جنگ را به تصوير بکشد .ولي در سکانسهاي

با به تصوير کشيدن خانوادههاي داغدار و افرادي که

گوناگون کارگردان تالش دارد بخشهايي از واقعيت

خودشان از جنگ سالم برگشتهاند ،ولي کانون گرم

پنهان جنگ را به تصوير بکشد؛ که با وجود ايثار و

خانوادهشان ديگر مثل گذشته نيست؛ و دچار آسيب

فداکاري و شهادتطلبي نيروها ،عدهاي از حاضرين در

روحي و رواني شدهاند را نشان دهد که اين امر اهميت

جنگ گريزان و مخالف حضور در جنگ بودند و به

نقش خانواده را در بستر تحوالت و آرامش جامعه

انحاء مختلف تالش داشتند که از فضاي جنگ و ترس

بهخصوص انسانها برجسته ميسازد.

از کشته شدن خود را نجات دهند .شخصيتهايي

در اين فيلم تالش شده است که تأثير جنگ بر روي

همچون عطاء (بيسيم چي در گردان کميل) که خود را

انسانها و خانواده را به تصوير کشيده شود .نقش

از رويارويي با دشمن دور نگاه ميداشت و سعي

موردي زن و خانواده و آسيبي که از اين جنگ بر آنها

ميکند که به هر نحو ممکن خود را نجات دهد و يا

وارده شده است ،نشان داده شود.

شخصي که به بهانه عکس يادگاري گرفتن در جنگ

زنان در اين فيلم در دو نقش جستجوگر واقعيات

حضور يافته است ولي به دليل شرايط پيش آمده

جنگ بازنمايي ميگردند .از يکسو نقش خانم اکبري

گرفتار شده بود و تالش دارد هر طور که شده از جنگ

که نماينده زناني ميباشد که شوهرانشان را در جنگ از

فرار کند .وسعي ميکند با شليک گلوله به پاي خود

دست دادهاند و دچار آسيبهاي روحي و رواني

بهعنوان فرد زخمي به بيمارستان منتقل شود .يا جايي

شدهاند؛ و هميشه خود را همراه همسرانشان که براي

که سعي ميکند با دادن پول (رشوه) به ميرآب از او

آنها نقش حامي را داشتهاند ،ميبينند؛ و پذيرش از

خواهش ميکند که او را نيز با خود ببرد؛ و يا

دست دادن همسر و به دنبال آن تغيير نوع نگاه جامعه

شخصيت مهندس در فيلم که با نزديک شدن نيروهاي

و خانواده به اينگونه افراد براي آنها سخت و دشوار

عراقي ،خود را مخفي ميکند و از اسلحه و تيراندازي

مينمايد و تالش دارند که خود به دنبال واقعيت

هراس داشت .از ديگر زواياي پنهان جنگ به

موجود و موقعيت همسرانشان ميگردد .تا بخشي از

ناهماهنگي در بين نيروها و عدم پيروي از دستور

نگاه جامعه و خانواده را نسبت به زن بيوه کاهش داده

مافوق را ميتوان اشاره کرد .جنبه ديگري از فضاي

و از فضاي ناخوشايند و استرسزا رهايي يابند؛ اما از

جنگ که کارگردان سعي کرده آن را بازنمايي کند .به

سويي ديگر دختر جواني را به تصوير ميکشد که

پست و مقام رسيدن افرادي است که در جنگ افرادي

نماينده نسلي ميباشد که در جنگ حضور نداشته يا

منفعل بودند ولي بعد از جنگ و به بهانه حضور در

فعال نبودهاند و در عرصه دانشگاهي تالش دارد جنگ

جنگ به پستهاي مهمي رسيدهاند.

را واکاوي نمايد و تأثير آن را به افراد جامعه و

اين فيلم در نهايت تالش دارد تا روايتي تصويري از

خانوادههايي که فرزندان آنها در جنگ حضور داشته

وصيتنامه حميد باکري را بازنمايي کند تا براي هدف

بسنجد .وارد کردن نسل جوان اين دوره مبين همان

خود که يعني بازنمايي زواياي مخفي و پنهان بعد از

نقشي است که جوانان دوره اول آن را در جنگ ايفا

جنگ بپردازد .براي تکميل اين بحث به مضمون

کردند و حال اين بخش از جامعه در تالش است که

وصيتنامه باکري اشاره ميشود .دعا كنيد خداوند

بعد از جنگ ،آن فضا را بهگونهاي ديگر تحليل و تفسير

شهادت را نصيب شما كند در غير اين صورت زماني

نمايد .هر چند که تم اصلي فيلم تالش دارد اتفاقات
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 -شهادتطلبي و فرهنگ ايثار و مقاومت از

فرا ميرسد كه جنگ تمام ميشود و رزمندگان امروز
سه دسته ميشوند:

مؤلفههايي ميباشد که در فيلم مزرعه پدري فراواني

دستهاي به مخالفت با گذشته خود برميخيزند و از

زيادي را به خود اختصاص داده است .هر چند در

گذشته خود پشيمان ميشوند! دستهاي راه بيتفاوتي را

ابتداي فيلم به نظر ميرسد که کارگردان قصد بازنمايي

برميگزينند و در زندگي مادي غرق ميشوند و همه

خود جنگ را داشته باشد و نوع نگاه به جنگ اين باز

چيز را فراموش ميكنند و دسته سوم به گذشته خود

درونمايه اجتماعي ميباشد؛ اما کارگردان عالقه خاصي

وفادار ميمانند و احساس مسئوليت ميكنند كه از

دارد که در هر دوره فيلم ميسازد بخشي از فيلم به

شدت مصائب و غصهها دق خواهند كرد.

صحنههايي از جنگ متناسب با دورهاي که زندگي

پس از خدا بخواهيد كه با وصال شهادت از عواقب

ميکند .برجسته ميکند .شهادت در اين فيلم گذشته

زندگي بعد از جنگ در امان بمانيد چون عاقبت دو

کامالً مشهود است و کارگردان در يک سکانس که

دسته اول ختم به خير نخواهد شد و جزء دسته سوم

نيروهاي فرار عراقي را نشان ميدهد و همزمان تصوير

ماندن بسيار سخت و دشوار خواهد بود.

افراد ايراني که داوطلبانه در جنگ حاضر ميباشند.
فرهنگ مقاومت و ايثار را بازنمايي ميکند.
 -نقش خانواده :خانواده در اين فيلم با ادبيات

دوره سوم :فيلم مزرعه پدري
تحليل يافتههاي به دست آمده از فيلم مزرعه پدري

متناسب با دوره ساخت فيلم مورد توجه ميباشد .هر

در اين فيلم نيز همچون دو فيلم گذشته کارگردان

چند در اين فيلم خانواده شوکتيان (والدين ،فرزندان)

تالش دارد مؤلفه ميهنپرستي و مام وطن را شاخصه

بهصورت انتزاعي و در قالب وهم و خيال در شخصيت

اصلي فيلم باشد؛ و اين بار به سراغ قوميت عرب نشين

اول فيلم که از جنگ سالم برگشته است ،ولي آنها در

خوزستان رفته تا ميزان وفاداري و ميهنپرستي آنها را

گلوله باران شهر دزفول کشته ميشود؛ اما تا آخر فيلم

بازنماي کند؛ که برجستهترين نمونه از مؤلفه ،جوانان

پدر خانواده را حمايت ميکند.

عربزبان ،راننده کاميون که با فرزندش در جنگ
حضور دارد.
جدول  :1تحليل آماري شاخصهاي فرهنگي – اجتماعي فيلم مزرعه پدري با کد 1
فراواني دقايق اختصاص

مؤلفههاي شاخص فرهنگي

فراواني دقايق اختصاص

يافته به هر مؤلفه

– اجتماعي

يافته به هر مؤلفه

19

هنر و موسيقي

8

شهادتطلبي

19

طنز و فکاهي

33

سبک زندگي اسالمي

9

نقش خانواده

36

عدم توجه به تعلقات مادي و دنيوي

88

نقش زنان

9

ميهندوستي و مليگرايي روحيه جهادگري

11

انتقاد از جنگ

38

احساس وظيفه و حضور داوطلبانه

6

سرمايه اجتماعي

38

مؤلفههاي شاخص فرهنگي  -اجتماعي
فرهنگ ايثار و مقاومت (تشيع و نمادهاي
اسالمي نماز ،دعا و)...
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 اعتراض و انتقاد از جنگ :اين مؤلفه به گونه درفيلم بازنمايي و برجسته ميگردد .کساني که خود در

جدول  :1جدول تطبيقي مقولههاي فيلمهاي مورد
مطالعه

جنگ حضور داشتهاند و کساني که بعد از جنگ
بهعنوان نسل جوان به انتقاد از جنگ با توجه به

مؤلفهها

فيلم
افق

فيلم هيوا

فيلم مزرعه
پدري

شهادتطلبي

زياد

زياد

زياد

فرهنگ ايثار و مقاومت

زياد

زياد

زياد

سکانسهاي پاياني فيلم اسلحه خود را چند بار به

نقش خانواده

متوسط

زياد

متوسط

نقش زنان

متوسط

زياد

متوسط

تانک ميکوبد و بيزاري خود را از جنگ و کشتن آدمها

اجبار

ضعيف

متوسط

زياد

اعالم ميکند .در سکانس ديگر انتقاد و اعتراض به نحو

انتقاد و اعتراض

ضعيف

متوسط

زياد

مصائب که گريبانگيرشان شده است .در بخش اول
محمود شوکتيان بازيگر اصلي فيلم در يکي از

ديگر بازنمايي ميشود .جايي که يکي از رزمندگان به
خاطر فرزندش در جنگ حضور يافته در سکانس از

نتيجهگيري

فيلم ديالوگي مبني بر اينکه اين کشور مگر سپاه و

بازنمايي جنگ در سه اثر سينمايي که مورد مطالعه

ارتش ندارد نارضايتي خود را از نحوه مديريت جنگ

قرار گرفت تحت شرايط اجتماعي برخاسته از

اعالم ميکند و يا سکانسي که خواهر حمود در

جريانهاي اجتماعي و فکري حاکم بر جامعه بود و

سميناري در رابطه با جنگ ،به نشانه از دست دادن

سعي ميکند با برگشت به گذشته ابعاد و ويژگيهاي

مزرعه پدري (آباء و اجداديش) به نشانه اعتراض

جنگ را نشان دهد .شناسايي گفتمان انقالب اسالمي

جلسه را ترک ميکند .بهطور کلي ميتوان گفت دغدغه

در دوره اول در فيلم افق با استفاده از المانها و

اصلي کارگردان پرداختن به موضوعاتي است که

نشانههايي که بکار ميگيرد براي مخاطب فيلم کار

شرايط و فضاي اجتماعي و سياسي جامعه ايران را

سختي نيست .تالش دارد که اين گفتمان را با تقابل-

برجسته ميکند ،موضوعاتي مانند فرار از جنگ،

هايي چون دشمن و کنشهاي سربازان آن بازنمايي

قوميت ،اعتراض ،حضور داوطلبانه در جنگ ،انتقاد از

کند .وي براي بازنمايي دوره دوم يعني دوره بازسازي

کشته شدن آدمها و سردرگمي و بحران شخصيتي و

و به تصوير کشيدن مؤلفههاي رايج مرتبط با جنگ اين

رواني که افراد حاضر در جنگ ،بعد از جنگ با آن

دوره نقش خانواده ،زنان ،قشر جوان جامعه و همچنين

روبهرو ميشوند ،اعتراض نسل جديد به جنگ و از

رزمندگاني که بازمانده جنگ محسوب ميشوند سراغ

دست دادن بسياري از سرمايههاي انساني و از دست

اينها ميرود تا بخشهاي ديگر از جنگ که مستتر

دادن خانوادهها اشاره کرد و در پايان فيلم نيز چگونگي

مانده به نماياند و در بخشهاي گوناگون مؤلفههاي

نحوه شهادت رزمندگان را بازنمايي ميکند که کمتر

رايج شاخص فرهنگي اجتماعي را بازنمايي کند .براي

ميتوان در فيلمهاي گذشته و حال ميتوان ديد که

بازنمايي دوره سوم که مرسوم به اصالحات است از

جهت فتح استحکامات دشمن ،بسياري از رزمندگان

مقتضيات و شرايط اجتماعي بهره ميگيرد و با برگشت

توسط نيروهاي دشمن با استفاده از سالحهاي قويتر

به گذشته اليههاي ديگري از جنگ در حين و زمان

کشته ميشوند .کارگردان سعي کرده است با نشان دادن

ساحت فيلم را براي مخاطب آشکار و بازنما ميکند و

اين سکانس برتري ايمان و اعتقاد رزمندگان ايراني را

با اين حال ،از آنجا که هر اثر هنري به فراخور ظرفيتي

نشان و آن را زمينهساز پيروزي در جنگ بازنمايي کند.

که نوع هنر و سبک و مضمون به کار گرفته شده در آن
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در اختيارش ميگذارد از ميان موضوعات و مسائل

معنا ميبخشند .در سطح بعدي مجموعهاي از تطابقها

گوناگوني که قابليت تبديل شدن به هنر را دارند،

ميان چارچوب مفهومي مخاطب و مجموعههاي از

بخشي را برگزيده و موارد ديگر را ناديده ميگيرد،

نشانهها را ايجاد ميكند .نشانههايي که در غالب

هرگز نميتوان با مطالعه يک اثر ،يا حتي تعدادي از

زبانهاي گوناگون ترتيب يافته و ساماندهي شدهاند و

آثار يک هنرمند خاص ،به فهم کليت جامعه رسيد .از

اين زبانها دال يا بازنما کننده آن مفاهيم هستند .اين

اين رو براي شناخت جامعه بايد مجموعهاي از آثار

روابط ميان چيزها ،مفاهيم و نشانهها در قلب توليد معنا

يک کارگردان يا مجموعهاي از آثار كارگردانان متفاوت

در زبان قرار دارد .فرايندي که اين سه عنصر را به هم

مطالعه شوند تا بتوان به تصوير كاملتري از گروههاي

پيوند ميدهد همان چيزي است که هال «بازنمايي»

اجتماعي و نيز رابطه آنها با هم و تصورات و اعتقادات

مينامد.

هر يک درباره شرايط اجتماعي هم زمان به دست آورد.

تجربه زيسته مالقليپور در جنگ به مدد وي

رسول مالقليپ ور نش ان م يده د ك ه او در مق ام

ميآيد تا تصوير روشنتري نسبت ديگر کارگردانان از

هنرمندي كه از متن جامعه برخاسته است ،نقش رس انه-

کنشها ،رفتارها ،اتفاقات نشان دهد .مالقليپور در اين

اي سينما را بهخوبي درك ك رده و خ ود را متعه د ب ه

سه فيلمي که بهعنوان نمونه پژوهشي از ميان آثار وي

انعكاس واقعيت جامعه جنگ ميداند.

انتخاب گرديد تالش دارد متناسب با هر دوره بخشي

در اين پژوهش نشان داده شده که آثار هنري و

از وقايع و جريانهاي متداول در جبههها را بازنمايي

بهخصوص سينمايي و بهواسطه شناخت هنرمند و

کند .به استفاده از امکاناتي که در اختيار داشته

فيلمساز از شرايط اجتماعي زمانه خود ،آگاهانه يا

جنبههاي حماسي و عرفاني (بهويژه در دوره اول را

ناخودآگاه اين شرايط را در خود مجسم ميسازند و

بازنما و برجسته کند) دفاع مقدس را نشان ميدهد .در

مستقيم يا غيرمستقيم به آن اشاره دارند .اين ايده در

دو دوره بعد مالقليپور تبعات تلخ جنگ که رزمندگان

نظريه بازنمايي در حوزه فرهنگ و هنر بهخوبي پرورده

و خانوادهها و جامعه را درگير خودش کرده بازنمايي

شده است و در اين پژوهش سعي شد نظريه بازنمايي

ميکند و هدف وي از به تصوير کشيدن تجربيات تلخ

با مثالي از جامعه ايران ،مستند شده و روشنتر شود.

جنگ ،محکوم نمودن جنگ نيست بلکه تالش دارد

مطالعه سه فيلم سينمايي از آثار رسول مالقليپور نشان

جنبه واقعنگري در آثار خود را افزايش دهد .در اين دو

داد که فيلمهاي او متون مناسبي براي شناخت مهمترين

دوره صداي انتقاد و اعتراض نسبت به جنگ و تبعات

مسائل جنگ و فضاي نشانهاند .موضوع اصلي اين

آن را بازنمايي ميکند .تقابل بازنماييها يکي از نکات

فيلمها دغدغه اصلي زمان است که جامعه را در

قوت دوره دوم و سوم است که با استفاده از

چارچوب کلي آن به نمايش ميگذارد.

گفتمانهاي مختلف تالش دارد با توجه به شخصيت

در پايان آنچه مالقليپور با استفاده از ابزار سينما

افراد رزمنده ،انديشه و طرز تفکر آنها از جنگ آنها را

تالش دارد با معنا بخشيدن به زيست جهان پيرامون

به تصوير بکشد .نقش بارز جوانان و نگاه تحليلي به

خود واقعيات را براي مخاطب ممكن سازد .مخاطبان

جنگ و پيامدهاي آن اين بخش از جامعه در بعد از

با ساختن مجموعهاي از تطابقها با زنجيرهاي از معادل-

جنگ که آن را تجربه نکردند به تصوير بکشد.

ها ميان چيزها مردم ،اشيا ،اتفاقات ،ايدههاي مجرد و...
و نظام مفاهيم بشر و نقشههاي مفهوميشان ،به جهان
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