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ایرانینمایستاریخفیلمترینپربینندههااخراجیگانهسه•
یزیاداستقبالگانهسهاینازمردم.استامروزبهتا

وسینمااهالیشدواقعفراواناقبالموردفیلماینوکردند
گانهسهاینمورددرهاحوزهسایردرصاحبنظران

کردندتحسینراآنبرخیکردند؛متفاوتیاظهارنظرهای
وجودباو.داشتندمنفیقضاوتآنمورددرنیزبرخیو

ازسمقددفاعمورددرمتعددیفیلمهایتاکنوناینکه
هیچااماستشدهساختهکشورمتعددفیلمسازانسوی
جذبدررکوردیچنینبهاندنتوانستهآنهاازکدام

.یابنددستمخاطب



پیردگانهسهاینسمپتوماتیکخوانشطریقازنوشتاراین•
تقبالاسچنینفیلماینازچراکهبودخواهدموضوعاینبررسی
دستبهانمخاطبمیاندرباالییمحبوبیتچنینچراوشدوسیعی

ژاکنظراتوآراازپرسشاینبهپاسخبرایمقالهاین.آورد
اداقتصمطالعهبهوگرفتخواهدبهرهژیژکاسالویولکان

پرداختخواهدکردنداستقبالگانهسهاینازکهمخاطبانیروانی
جنگازر،معاصتاریختروماتیکوقایعکیکروایتبانمکیده
سهاینزاگستردهاستقبالاینرواز.کندمیزداییجوهراسارتو

.ستاجنگدورانکردنفراموشبهجامعهمفرطمیلنشانهگانه
مدرنپستجامعهبنیادینویژگیژیژکتعبیربهاگربنابراین

مونهنبایدرانمکیدهسینمایباشدامورووقایعازجوهرزدایی
.گرفتنظردرمقدسدفاعمدرنپستسینمایاعالی



ناه، اخراجی ها، ده نمکی، جوهر زدایی، انحراف، گفتمان دانشگاه، احساس گ: کلمات کلیدی•
هویت یابی



جنگیرانامعاصرتاریخاتفاقاتتاثیرگذارترینوترینمهمازیکی•
هسالهشتجنگاینمورددر.استبودهعراقکشورباسالههشت

تحتنماییسیازتوانمیکهآنجاتاشدهساختهزیادیفیلمهایتاکنون
ازانفیلمسوکارگردانانبرای.بردناممقدسدفاعسینمایعنوان

ردکهبودهایهنریآثاراصلیموضوعسالههشتجنگمتعددی،
واقعهاینبهایزاویهازکدامهروکردهاندتولیداخیرهایدهه

۵ردامااستداشتهراخودمخاطبهمیشهجنگسینمای.پرداختهاند
دهسعودمکارگردانیبهاخراجیهاگانهسهشدنساختهباگذشتهسال

ایناز.دگذرانسرازرامتفاوتیتجربهایراندرجنگسینماینمکی
شدکشورنماهایسیدرنظیریبیوبینیپیشقابلغیراستقبالگانهسه
تاریخلمفیترینپرفروشرکوردتوانستگانهسهاینکهجاییتا

.آورددستبهراایرانسینمای



است؛تهداشمقدسدفاعوجنگبهکهداندمیمتفاوتینگاهدرراخودموفقیترمزنمکیده•
چنینبهداننتوانستهکدامهیچاماشدهساختهجنگمورددرفراوانیهایفیلمتاکنونکهچرا

دهکمیکونزطروایتاستبرجستهگانهسهایندراولنگاهدرآنچه.کنندپیدادستموفقیتی
ده.ستابودهسابقهبیایرانسینمایدرکهروایتیاست؛سیاستواسارتجنگ،ازنمکی
علترسیده،چاپبه۸۶نوروزدرهمشهریروزنامهنوروزیویژنامهدرکهایمصاحبهدرنمکی

بهکهانیزبداند؛میآدمهامشترکفطرتزبانبازدنحرفبهعالقهراطنززبانازاشاستفاده
گرفتهیمبهرهآنازبودهمشغولنگاریروزنامهحرفهبهکهزمانیپیش،مدتهاازخودشگفته
.داندمیمفیدبسیارعاممخاطبباارتباطبرقراریبرایراآنواست



فیلمازایهگستردوسابقهبیاستقبالچنینجامعهچراکهاستاینمقالهایناصلیپرسش•
مقدسدفاعوجنگمورددرکههاییفیلمسایرازکدامهیچازچراوآوردعملبهاخراجیها

زمینهایندردهشساختههایفیلمسایربااخراجیهاتفاوت.نشداستقبالیچنینبودشدهساخته
.استنگاهکدامداندمیخودموفقیترمزنمکیدهکهمتفاوتینگاهآنوچیست



چارچوب نظری

.واهد کرداین مقاله برای بررسی موضوع مورد نظر از نظریه چهار گفتمان ژاک لکان استفاده خ•
اجتماعیدپیوننوعچهارازروانکاووهیستریک،دانشگاهارباب،گفتمانچهارقالبدرلکان•

میاشارهشگاهدانگفتمانبهصرفامقالهشدنطوالنیازاجتناببرایکهگویدمیسخنمختلف
.شود



پیوندیکبهکهاستبنیادیرابطهیکتجسمگفتمانهر•
یکان،گفتمهرازایبهبنابراینمیشودمنجرخاصاجتماعی

هکداردقسمتچهارگفتمانهر.داردوجوداجتماعیپیوند
ایگاهجقسمتهااینبه.دادقرارچیزهاییتوانمیقسمتهردر
کهسیکباگفتمانهر.میشودگفته«عبارت»چیزهااینبهو

املهعراآنلکانکهکسیشود؛میشروعکندمیصحبت
یمسخنکسیباداردگویدمیسخنکسیاگر.نامدمی

دواین.استدیگریموقعیتدوم،موقعیتاینبنابر.گوید
ویساز.دارندوجودآگاهانهشکلبهرابطهایهردرموقعیت

.داردنیزخاصینتیجهومحصولایرابطههردیگر



حقیقتهبمتعلقچهارمجایگاه.شودمیآشکارچهارمموقعیتدرلکاننظریهروانکاوانهوجهاما•
میوافتنگسخنبهراعاملآنچهچون.گرفتنظردراولجایگاهراآنبایدعبارتیبهکهاست
ومحرکرموتوکهاستحقیقتجایگاه.استناشناختهعاملخودبرایکهاستحقیقتیدارد
یکظاهرهبفقطعاملکهمیدهدنشانحقیقتجایگاه.آیدمیحساببهگفتمانهرشروعنقطه

انجری.آوردمیسخنبهرااوکهاستحقیقتاینبلکهگویدنمیسخنعامل.استعامل
کهاستچیزیآنازبیشهموارهسوژههایگفتهمعنایچگونهکهمیدهدنشانآزادتداعی
.بگویدمیخواهدسوژه





بهکوممحدلیلبهتوانمیهایی،جایگاهچنینفرضبا•
انلکنظریهدر.بردپیایرابطههربودنشکست
موارهه.شودآوردهزبانبهتمامیبهتواندنمیحقیقت

انندتونمیکهدارندقرارواقعیامرساحتدرعناصری
بالکاننگفتمانظریهدربنابراین.شوندآوردهزبانبه

دراختاللنشانهدوهرکهمواجهیمانفصالنوعدو
:استارتباطفرایند



به،بودناممکننازناشیانفصالمبنایبرناتوانیازناشیانفصالوبودنناممکنازناشیانفصال•
تواندمینحقیقتاینچوناما.سازدمیرااوحقیقتکهرودمیپیشبهمیلیباعاملاصطالح

.کندمنتقلدیگریبهرامیلشکاملطوربهتواندنمیگاههیچعاملآیددرزبانبهکاملطوربه
دهدمیاننشلکانکهاستایندربودنناممکنایناهمیت.روبروستناممکنمیلیکباعامل

بعدیانفصالاستناممکنمیلیکحولسوژهاشدنجمعهمگرداساسبراجتماعیپیوندهر
حقیقتوتماعیاجپیوندیکمحصولبینارتباطیهیچلکاننظراز.استناتوانیازناشیانفصال

توانستمینیزدیگریکندبیانکاملطوربهراحقیقتتوانستمیعاملاگر.نداردوجودآن
محصولیچهیارتباطدرشودنمیمحققگاههیچشرطپیشاینچوناما.کندارائهدرستیپاسخ

شودنمیمنطبقداردقرارحقیقتجایگاهدرآنچهبا



رایب.گیردمیقرارجایگاههاایندرکهداردوجودنیزعبارتچهارموقعیتچهاراینازایبه•
یاS1:اشدبداشتهوجوددالدوحداقلبایدباشدداشتهوجودزبانیحداقلیساختاریکاینکه

.ستااولیهفقدانکردنمخفیوپوشاندناعظمدالکارکردنمادینزنجیرهیاS2واعظمدال
S2آنجااز.ارددوجودزنجیرهایندرکهاستدانشیبرایدیگرینامنیزنمادینزنجیرهعنوانبه
میکندمیبازنماییدیگردالیکبرایراآندالیککهاستچیزیآنسوژهلکانبرایکه

آخریناستسومعبارتعنوانبهخوردهخطسوژهیکظهوردالدوایننتیجهکهگفتتوان
درعلیرابطههرگونهبنایسنگکهایابژههماناست؛aپتیابژهیاشدهگمابژهنیزعبارت
مییحاتتوضاینبا.آورددستبهزبانورایراآنتاکندمیتالشسوژهواستبشریزندگی

:کردترسیمصورتاینبهرادانشگاهگفتمانتوان





میقرارابخطموردراواقعیامرپسماندهوشودمیبیانخنثیدانشجایگاهازدانشگاهگفتمان•
تا(ستهوابهسروبازیگوشهایبچهآوردنعقلسربهمسئولینوظیفهمدرسهدرمثال)دهد
استنهفتهپایینمحوردرکهدانشگاهگفتمانحقیقت.کندخوردهخطسوژهبهتبدیلراآنها

میارانکراخوداجراییبعدکهاستآنگفتمانایناصلیدروغ.استاعلمدالهمانیاقدرت
قدرتودالیکمداخلهمحصولکندمیدفاعآنازکهواقعیتیبپذیردآنکهجایبهوکند

اینمحصولاما.کندمیقلمدادچیزهاطبیعیوعینینظممعادلراواقعیتاست،آناجرایی
ازکهتاسمازادییاپسماندهباشدحاکمروابطکارومنقادسازایسوژهآنکهجایبهگفتمان

واسطهیبطوربهدانشدانشگاه،گفتمانباالیمحوردر.زندمیسربازگفتماندرشدنادغام
کند؛میکاراشابژهروی



ونمادیننجیرهزناممکنرابطهبااینجادر.شودمیبرهنهحیاتبهانسانشدنتبدیلبهمنجرکهایرابطه•
بهیابیدستبرایدانشطریقازسوژهچههربنابرایناستدانورایابژهاینکهآنجااز.مواجهیمaابژه
میتجربهخودابنااینهمانوخوردهشکافموجودیعنوانبهراخودبیشترکندمیتالشبیشترابژهاین

پذیرشوخوردهخطسوژهباSشدنمرتبطیعنییابیهویتبودنناممکنبانیزپایینیمحوردر.کند
ارزششهکایهستیشود؛میفروکاستهمحضهستیبهسوژهنتیجهدر.مواجهیمنمادینفرمانیک

بایابیهویتعدم.بدهدنمادینفرمانیکمشقاتوهامحدودیتبهتنبخواهدکهاستاینازباالتر
وپراگوفرمانس.دهدمیسوپراگوقانونبهراجایشنمادینقانونکهاستاینمعنایبهنمادینفرمان
دروندانشبهنسبتکهمطلقیونامشروطفرماناست؛S2دروندرنهفتهS1بلکهنیستS1فرمان

امشروطنلذتاینبهرسیدنبرایامامیدهد؛فرماننامشروطلذتبهراسوژهاگرسوپر.استماندگار
عاملهماننتیجهدر.(۲۰۰۵باتلر،ازنقلبهژیژک)کندمیبمبارانهانهیوامراقساموانواعباراسوژه

کهشودمیقلبیالقسیزندانیانبهتبدیلکندبازسوژهپایازبنداستقرارکهباریوبندبیظاهربه
.گیردمیسوژهازرابردنلذتامکان





شدنرفربدتباعثدانشگاهگفتماندرهادالشدنانباشته•
شافزایبهکمکیهیچانباشتگیایناما.شودمیدانش

.میشودتقویتکهاستSتنهاوکندنمیسوژهژوئیسانس
همان.داندمیدیگریژوئیسانسبامساویرادانشاینلکان
داردجودودانشیناخوداگاهدربودمعتقدنیزفرویدکهگونه

وامیابیککهاستدانشهمینواستناشناختهسوژهبرایکه
.کندمیایجادسوژهدسترسیرایوکیفی



روش تحقیق

کلیتماتیکسمپتوخوانشدر.استسمپتوماتیکخوانشتحقیق،ایندرشدهبردهکاربهروش•
ازیکییقطرازهموارهکلعنوانبهواقعیتونداردتفاوتبیوخنثیحالتاجزایشبهنسبت

انیزمواقعیتکهاستاینتفسیرازشکلاینمهمپیامد.(13۸۵مایرز،)شودمیتعییناجزایش
منسجمرامواقعیت.میدهددستازراانسجامشوتعادلیابدمیموضوعیتواقعیتعنوانبهکه

مییداپمازادحالتکلبهنسبتواقعیتاجزایازیکیهموارهکهچرانیست؛اییکپارچهو
خاطربههکداردوجودجزئیوندارندبرابرومساوینسبتورابطهکل،بااجزانتیجه،در.کند

برساختهازشکلاین.شودمیواقعیتگرفتنشکلباعثکردهبرقرارکلباکهنامتقارنیرابطه
.دهدمیقرارخودالشعاعتحترافرایندتمامیتجزءیککهمعناستاینبهکلیتشدن



رااشظاهریجامانسنیزمتنبگیریمنظردررامطالعهموردمتنیاواقعیترویکرداینطبقبراگر•
نسبتوجهیچهبهوآوردمیدستبهکلباویکدیگربااجزانامتوازنونامتعادلرابطهنتیجهدر
مدیونرااشییکپارچگوانسجاممتنیکاگر.نیستخنثیوتفاوتبیکندمیبیانآنچهبه

.شودبیاناصخمتنیکدرتواندنمینیزمحتواییهرنتیجهدراجزاستبینبرابریوتعادلعدم
کهاینروستاز.باشدکردنشانحلبهقادرکهدهدمیشدنبیانامکانمسایلیبهصرفامتنیک
اینازارجخکهمسایلیکندحفظداردخودبرایکهچارچوبیومحدودهبتواندآنکهبرایمتن

تهایمحدودیوچارچوباینبنابرگیردمینادیدهیاکردهسرکوبراشوندمیمطرحمحدوده
وانشخشودمیتعیینداردنمیبیانآنچهحیثازهموداردمیبیانآنچهحیثازهممتنیک

سپسوآشکارمتنخواندننخست:استوجهیدوقرائتیکمستلزممتنیهرسمپتماتیک
طریقزادیگربیانبهیا)آشکارمتنتناقضاتطریقازاستغایبومسکوتآنچهقرائت

تولیدنهفتهنمتطریق،اینازتاشودمطرحممکننحوهربهتاکوشدمیکهایمسئلهسمپتمهای
(3:13۸3استوری،)«شودقرائتو



یافته های تحقیق 

هورظمدرنپستفرهنگمهمویژگیاستمعتقدژیژکاسالوی•
تهیانزیانبارشهایویژگیازکهاستهاییپدیدهواشیاکاالها،

.(13۸۵ژیژک،)...وکافئینبدونقهوهچربی،بدونخامه:اندشده
هآنچ.کندمیصدقنیزنمکیدهسینمایمورددرویژگیاین

درکهاستاینکندمیجذابراجنگازنمکیدهروایت
صحنههیچشاهداندکسکانسچندازغیربه۲و1هااخراجی

کمیکیصورتبهراجنگنمکیده.نیستیمجنگدرخشونتباری
جهتنایاز.کشدمیتصویربهتروماتیکرویدادنوعهرازفارغو

نگجدربارهگاندایسهیاجنگضدفیلمیرااخراجیهاتوانمی
علتمورددرسرنخیتواندمیمسئلهاین.دانستجنگبدون

.دهددستبهاخراجیهافیلمازمردماستقبال



یرویدادراجنگوکندمیخالیزاآسیبوتروماتیکتجربهنوعهرازراجنگاخراجیها•
:استنایکردنداستقبالاخراجیهاازکهآنهاییپیاماینرواز.دهدمیجلوهدارخندهوکمیک

بدطراتخاتمامکهبهترچه.بشنویمگذشتهناگوارحوادثمورددرچیزیخواهیمنمیدیگر
وجنگومایترازروگردانیشکلترینموفقاخراجیهابسپاریم،فراموشیدستبهراگذشته
مشتاقحدچهاتکهدهدمینشاننیزمردمنظیربیاستقبال.استجامعهاززداییسیاستتشدید

.اندگذشتهسپردنفراموشیبه



یابدمیادامهپایانبیشکلیبهآندرزندگیکهاستاینکمیکجهانویژگیژیژیکزعمبه•
زندگییکبلکهواالزندگییکنهزندگیایناما.کندویرانراآنتواندنمینیروییهیچو

درمرگ.اردگذسرپشترامحدودیتینوعهرتواندمیکهاستزمینیوعامیانهطلبانه،فرصت
براییراهنهایتدرآیدپیشزندگیدرکهبستیبنومخمصههرونداردجاییکمیکجهان

.شودمیپیداکردنشحل



اززداییجوهرهمیناستمربوطاسارتوجنگدورانبهکه۲و1اخراجیهااصلیویژگی•
راجیاخداستان.استآنکردنکمیکطریقازاسارتوجنگمنحرفانهروایتامور،وووقایع

لینمسئونظرازکهمشکلیاما.اندآمدهجبههبهاوباشواراذلازایعدهکهاستاین۲و1ها
رابههجدرحضوربرایالزماخالقیودینیصالحیتافراداینکهاستاینداردوجودمربوطه
معراجیهبتبدیلاخراجیهاچگونهکهاستاینفیلمخودتعبیربه1اخراجیهااصلیمحور.ندارند

ودینهه،جبروحانیتعبیربه.استغایبفیلمروایتازجنگ،هولناکیوویرانیاما.شدندها
القیاخودینیتربیتواصالحبهنیزفیلماعظمبخش.آدمهاستهمیناصالحبرایجبهه

صلیاهدفچون.هستیمجنگهایصحنهشاهدفیلمپایاندرصرفاودارداختصاصاخراجیها
...ونکنندرقمانکشند،سیگاربخوانندنمازدهندیاداخراجیهابهکهاستاینجبههدرفرماندهان



شدهتهساخموردایندرکهفیلمهاییسایرروایتازاسارت،ازنمکیدهروایتنیز۲اخراجیهادر•
،اسارتوهواپیماگیریگروگانیعنیدردناکوتلخاتفاقدو۲اخراجیهادر.استمتفاوت

کهاریکحساسیتواهمیتازگروگانگیرانخودحتی.استتماشاگرتفریحوخندهباعث
ازآمیزموفقیتخروجازپسکهاستاینشانانگیزهترینمهموخبرندبیکنندمیدارند

رفتنحاشیههبوهواپیمامسافرانلودگیوشوخیدستمایهقضیههمینوکنندازدواجهمباکشور
.شودمیگیریگروگانیعنیقضیهاصل



شالودهکهفرهنگمفهومتناقضاتازیکیژیژکنظراز•
کسانییانمتقابل-دهدمیتشکیلرالیبرالیدیدگاهکل

جبرراسیکامالودارندقرارفرهنگفرمانتحتکهاست
انیکسوهستنداندآمدهدنیابهآندرکهجهانیزیست

و«برندمیبهره»صرفاخودشانفرهنگازکهاست
فرهنگانتخابآزادیوگیرندمیقرارآنباالدست
میدیبعنمایتناقضبهترتیببدین.دارندراخودشان

ویتیههموفرهنگخودبربریت،نهاییسرچشمه:رسیم
دیگربهتنسبرااوکهاستخاصیفرهنگبافردمستقیم

.سازدمینامتساهلومدارابیفرهنگها



طیکرداهدهمشوضوحبهتوانمیتلویزیونهایسریالحتیونمکیدهسینمایدرراتقابلاین•
جنگوانقالبمورددرهاییسریالوفیلمهاآن،ازپیشهایسالبرخالفاخیردههیک

خودافکاروعقایدوپیرامونوضعیتدربازاندیشیحالدرمدامآنشخصیتهایکهمیشودساخته
خودجهانتزیسجذبکامالفیلمشخصیتهایاخیر،دههازپیشهایسریالوهافیلمدر.هستند
جهانیستزاینهنجارهایوهاارزشازداشتنفاصلهازنشانیهیچگفتارشانورفتاردروبودند
درکهیتیموقعگیردرفردزندگیوشخصیتتمامگاههیچاخیرفیلمهایدراما.شدنمیدیده

گیرد،نجدیراموقعیتنیزشرایطترینوخیمدرتواندمیفرداینرواز.شودنمیداردقرارآن
.کندحفظراآمیزشکنایهرفتاروباشدگوبذله



وجنگهایسختیبرابردرمقاومتمنبعوسرچشمهپیشدهههایهایسریالوهافیلمدر•
.یدبخشمیمشروعیتفردهنجارهایوهاارزشبهکهبودجهانیزیستدرشدنادغاممبارزه،

هاتننهاخیرهایفیلموهاسریالدراما.بودفرهنگدرکاملادغامرزمندگانپیروزیرمز
کشیدهتصویربهفضیلتعنوانبهآنچهبلکهکنندنمیتجربهراادغامیچنینفیلمهایشخصیت

نمکیدهمایسینجذابیت.استآنباخودفاصلهحفظوداشتنقرارفرهنگاینفرازبرمیشود
رشدآندرکهاستجهانیزیستوجنگازفیلمشخصیتهایگیریفاصلههمینمخاطببرای
سعیکندیابیهویتجهانشزیستوفرهنگباآنکهازبیشسوژهواقعدر.ماندبالیدوکرده

مطلقیابییتهواینآیا.کنداستفادهخودبقایحفظبرایفاصلهحفظباآنقواعدازتاکندمی
یاآونیستتروماتیکتساهلاهلگرایمصرفمخاطببرایکافیاندازهبهنامشروطو

چنینبرایارگذشتهروایتطلب،فرصتوخونسردسوژهیکباسوژهایچنینکردنجایگزین
کند؟نمیدلپذیرترمخاطبی



میایرانجمهوریریاستانتخاباتوقایعبه3اخراجیها.کندمیتغییر3اخراجیهادروضعیتاین•
بهجنگایقحقتحریففیلماصلیمضمون.گذارمینمایشبهرااصلیرقیبدورقابتوپردازد

حاالاندکردههافداکاریجنگزماندرکهکسانیواستقدرتبهدستیابیبرایرقبامنافعنفع
تهنکاماکنندمیاستفادهسوءآنهاهایتالشازطلقدرتوسودجوایعدهواندشدهمنزوی

.استمنزویرزمندگاندوپهلویوضعیتمهم



یاابخطموردبینبایدکهمیدهدنشانآلتوسرنقددرژیژک•
وژیایدئولظهورودیگری،سویازسوژهشدنواقعاستیضاح
دوایندگویمیآلتوسرکهآنچهبرخالف.شدقائلتفکیک

توالی،کیآنهابینبایدوافتندنمیاتفاقلحظهیکدرمرحله
دیگریخطابباسوژهابتدا.گرفتنظردرزمانیتاخروتقدمیا

ازیدیگردهدنمینشانوجههیچبهکهخطابیشود؛میمواجه
بردممقاستیضاحبااینجادیگرعبارتبه.خواهدمیچهسوژه

رسشپایجادباعثفرمالخطاباین.هستیمروبرویابیهویت
راچداندنمیسوژه.میشودسوژهدر«میخواهی؟چه»هیستریک

خطابمورددیگریکسنهواوچراشده،واقعخطابمورد
.خواهدمیچهاوازخطاباینکهداندنمیوشدهواقع



برنامهدرکهایرزمنده.کرددرکراسکوتهاایندرنهفتهحقیقتتوانمینکاتاینبهتوجهبا•
زمانییگردسویازوپردازدمیلودگیبهبرنامهدرسویکازکندمیشرکتتلویزیونیزنده

حرفشددهننمیاجازهچراکهکندمیاعتراضکنندمیقطعلودگیهایشخاطربهرابرنامهکه
استقیقتحشدنپایمالبهاعتراضحالدرهموارهاینکهبانیزکریمیعنیدیگررزمنده.بزندرا
همراهشدوستلودگیبهحیرتوبهتباوزندنمیحرفیهیچتلویزیونیزندهبرنامهدراما

واندتمیکهداردگفتنبرایزیادیهایحرفکهکندمیادعاهموارهکریم.کندمینگاه
درجابارزمصداقوضعیتیچنینآیا.زندنمیحرفیگاههیچاماکندروراطلبانفرصتدست

گفتنبرایحرفیچونزندنمیحرفیرزمندهنیست؟یابیهویتبرمقدماستیضاحدرزدن
حقیقت.دکنافشاراحقیقتحرفهایشباتواندمیکهگیردمیراکسیژستهموارهاماندارد؛

واقعیوفادارانانعنوبهراکسانیچهفیلمکارگردانببینیمکهشودمیآشکارزمانیسکوتاین
کندمیمعرفیجنگهایآرمانوهاارزشبه



درباشدنجابتسرازسکوتمخالفقطبکهرسدمینظربهچهاگرلودگیسرازسکوتاما•
توانمیرادرسمینظربهاندیشیمصلحتیانجابتسرازکهسکوتی.استآنمکملحقیقت

مشخصیکناییداللتکهاسمی)ایران.دادربط۲اواخراجیهادرواقعیتاززداییجوهربه
ازنباید،(باشدداشتهمشخصیکناییداللتتواندمیهمبازکهاسمی)رسولحاجدختر(دارد

هبرااونمادینامنجهانتواندمیکهاستخطرناکآگاهیهمینچونبداندچیزیگذشته
حتی.تاسواقعیتکمیکبازنماییاصلیویژگیکهنمادینیامنجهانهمانبکشاند؛مخاطره

آنازحمایتازرااوومشاجرهکاندیدایکازحمایتمورددرایرانبارسولحاجکهزمانی
بیکهخواهدمیایرانازودهدنمیایرانبهموردایندرتوضیحیهیچکندمیمنعکاندیدا

رامحتواییبدونوتهیخطابژسترسولحاجنیزصحنهایندر.کنداطاعتچراوچون
.کندمیترکراخانهقهرباایران.کندمیهیستریکراایرانکهکندمیتکرار



روایت معنویت گرا

واستنمکیدهسینمایویژگیمهمترینجنگاززداییجوهر•
وردمدرکهفیلمهاییسایرازرااخراجیهاکهاستویژگیهمین
نمایسیدرایرویهچنین.کندمیمتمایزاستشدهساختهجنگ
رجوهاینسکهرویآناما.استبودهسابقهبیایراندرجنگ
ایتروآنواستبودهفعالجنگبازنماییدراینازپیشزدایی
جنگمورددرکهمستندیهایبرنامهدر.استجنگازمعنوی
وجنگهایصحنهکشیدنتصویربهجایبهشدهساخته

راسخمیعزوباالایروحیهباکهمیبینیمرارزمندگانیخونریزی،
باااینجدر.نشستنخواهندپایازدشمننیروهایکاملانهدامتا

.هستیمروبرومتخاصمنیروهایتقابلوستیزحذف



روایت ویرانی

یلمهافایندر.استمتفاوتکامالوضعیتمقدسدفاعسینمایفیلمهایازبسیاریدراما•
این.نندکمیتجربهناپذیرجبرانایضایعههمچونراجنگاند،رفتهجنگبهکهرزمندگانی

درناکتریهولشکلبهحتیونکردهرهایشاننیزجنگشدنتمامازپسهاسالتاحتیضایعه
دگویمیکهآوردیادبهراژیژکجملهبایداینجادر.گرددبازمیجنگازپسهایسال

استبودهازرحکمدرنیزمصریانخودبرایبلکهآیندگانبرایتنهانهباستانمصریانرازهای
اندهکردپیشهایسالدرخودکهکاریتفسیروکردننمادینازرزمندگان.(1999ژیژک،)

رورغاحساسوسربلندیمایهنهکهخاطراتیکند؛نمیرهاراآنهاجنگخاطرات.اندناتوان
.استناباوریووحشتسرازسکوتیباهمراهبلکه



دربنیامینلتروارابحراناین.استسهیمجنگازپسنسلباحیرانیایندرنیزجنگنسلفیلمها•
نکتهاینآیا:استکردهبیانروشنیبهگشتندمیبازاولجهانیجنگازکهسربازانیتوصیف

لببهیخاموشمهربازگشتند،نبردمیدانازکهمردانیجنگ،پایاندرکهنبودتوجهخوردر
دهکهتابهاییکسیلشدند؟فقیرترکهترغنینهمبادله،قابلهایتجربهداشتنلحافبهوزدند
منتقلهاندبهدهانکهتجربهایآنمگرداشتخودباچیزهمهشدمنتشرجنگبابدربعدسال
بهچنینتجربهگاههیچاینازپیشچونبرنینگیخت،راکسهیچشگفتیوتوجهامراینو.شود

.بودنشدهنقضتمامی
هیچکهبودتادهایسدشتیفراخآسمانزیراکنونبود،رفتهمدرسهبهاسبیواگنباکهنسلیآن•

بارشرانگروینیرویمیداندرابرها،اینزیروابرهایشمگربودنماندهجایبرتغییربیآنچیز
«.(۲۰۰۷بنیامین،بودایستادهانسانشکنندهونحیفتنانفجارها،وگلولدها



ندهفرمایک،سالورسامانساختهنهوپنجاهسیزدهدر•
پزشکان.آیدمیبیرونکماازسال۲۰ازپسجنگ
رااوگذشتهسال۲۰شرایطبازسازیباتاکنندمیتالش

شناآآمدههوشبهآندرکهجدیدیمحیطباتدریجبه
درکهمدتیطولدررامردایندخترآنچه.کنند

منپدرگویدمیکهاستایندهندمیآزارکماست
چهیبمیردپدرماگرودارموجودمنکهداندنمیحتی
نایدرپدر.استداشتهدختریکهفهمیدنخواهدگاه
است؛نامردهیکفیلم



افتخارسردارهگذشتدرکهکسی.مردگانقلمروبهنهوداردتعلقزندگانقلمروبهنهکهکسی•
تنها.ستاناتوانپدریکعنوانبهنمادینشمنزلتگرفتنعهدهبهازامروزبودهجنگآفرین

استتنگرفقرارخطابمورداینواسطهبه.آوردزبانبررااونامپدرکهاستاینبارانآرزوی
بهازرفتهگقرارواقعیامرقلمرودرکهپدریاما.گیردقرارپدرناملوایتحتتواندمیبارانکه

دوبارهخودهفرماندبرابردرسابقهمرزمانکهفیلمپایاندر.استناتوانفرزندشنامآوردنزبان
.نیستخبریجنگدورانشوقوشورازدیگرگذارندمیاحترامومیشوندصفبه



جوهربا۲و1اخراجیهادر.هاستاخراجیگانهسهاصلیفریبنهاییحددواینبیننوسان•
رابمخاطنمکیده.بیندمیرهاجنگترومایفشارازراخودبینندهاسارت،وجنگاززدایی

واقعیامرکهاست3اخراجیهادردقیقااما.کندمیخالصنهاییحددواینازیکیفشارزیراز
.گرددمیازبکندمیتحمیلگناهاحساسوطلبدمیقربانیکهوقیحیسوپراگویهیئتدر

نادانیبرراثندمیاینحامالنکهآنهاونیستشنیدنشبرایگوشیکهماندهجابهجنگازمیراثی
نگفتهنایرابهگاههیچرسولحاج.دهندمیدلداریخودبهومیخورندافسوسدیگرانغفلتو

بگوید؛نایرابهآخرلحظهدرراحقیقتاینداشتقصداما.نیستاوواقعیدخترایرانکهبود
آگاهیقتحقازتازهکهایراندادهانجامدوربینمقابلدراوازنیابتبهمرتضیسیدکهکاری

حاج.استشدهشهیدرسولحاجامامیرساندرسولحاجدیدنبرایبیمارستانبهراخودشده
بهجزرانایبرایراهیوشدهدیردیگرکهوقتیاما.گویدمیایرانبهراحقیقتنهایتارسول
.استنماندهباقیگناهبارکشیدندوش





نتیجه گیری

راهیتنهایاوندارندگفتنبرایحرفییادارندراحقیقتدانستنادعایکهآنهاییفیلمایندر•
ده.استدیگریمیلنهاییابژهعنوانبهفیزیکیشانحضورتحمیلدارندحقانیتشاناثباتبرایکه

ازراجنگ،رزمندگاندلیریهایورشادتهاکشیدنتصویربهبرایوهاارزشازدفاعبراینمکی
اینکهازیشباخراجیهافیلمدیدن.کندمیخالیخشونتازیعنیزایشآسیبوتروماتیکجوهر

وگذرانیوقتوخندهباعثکندمواجهناپذیرشاجتنابویرانیوجنگهولناکیباراتماشاگر
.استخاطرانبساط



راآنبایددزنمیسینهبهراآنسنگکارگردانکهدورانیازپاسداریبرایچراپرسیدبایداما•
کسانیرگیمسخولودگیبهراجایشجنگدهشتوجدیتبایدچراوکشیدتصویربهمبتذل
انامکجنگاززداییجوهرباکهاستاینپاسخ.ندارندرااوضاعوخامتدرکتوانکهبدهد
تبدیلراجنگنمکیدهکهاستامکاناینشدنفراهمباوشودمیمیسرجنگازگفتنسخن

جایگزینانیکسباهستندخودگذشتهاعمالروایتازناتوانکهکسانی.کندمیمیراثیکبه
بهنیستیانبقابلچونالبتهکههاییداستاندارند؛گفتنبرایزیادیهایداستانکهشوندمی

غفلتچاردتاکردآگاهشحقایقازبایدکهجوانینسلایده.انجامدمیآمیزخشونترفتارهای
کهلینس.شودمیتولیدواقعیتاززداییجوهرواسطهبهنرودغلطراراهونشودفهمیکجو

باردنکشیدوشبهجزکاریروبروستدانندمیشودمیفرضکهآنهاییمگویرازباچون
نداردگناه



افتخاروراندبهتبدیلراجنگگرددبازمیمدامکهخاطراتیوهاضربهاینکردنپاکباجنگ•
سینمایاینرواز.کندمیپیروزوسرافرازهمیشهرزمندگانآمیزغروروپایانبیهایآفرینی

رفانهمنحروایتامکانجنگاززداییجوهربا.استجنگازفاتحانروایتسینمایدهنمکی
بهتبدیلواندتمیراحتیبهنداردتروماتیکیوواقعیهستههیچجنگچون.شودمیمیسرجنگ
وانددیگریخواستواوامرمجریکهرزمندگانیاست؛رزمندگانتملکدرکهشودمیراثی

کهتصوریناحفظباجنگاززداییجوهربنابراین.کنندمنتقلبعدنسلبهبایدرامیراثاین
اهآدمنمادینامنجهانبهبتواندکهایواقعهجنگدر.داردمهمیپیوندداردوجوددیگری
آنشاهدکهداردوجودکسانیبرایباشدداشتهوجوداگریانداردوجودکندواردایخدشه

دهبدعتنای.نشودواردآنهابهآسیبیتاگیرندقرارمراقبتموردبایدهمینبرایوداندنبود
جنگازککودهایبرنامهروایتدرحتیاینازپیشکهبدعتیاست؛جنگسینمایدرنمکی

شد؛نمیدیدهآنازنشانینیز



نگرانهسواپشکلیبهکهاستایدیگریاست،راهنماییوهدایتدنبالبهکهایدیگریآن•
پیشاگر.دهدمیشکلتغییرS2بهS1ازدیگریجنگ،اززداییجوهربااست؛شدهبرساخته

رمانهایآووظیفهبهمتعهدوزدودهمرکزسوژهیکبازنماییمعنایبهجنگبازنماییاین،از
ازوکندینمتجربهراخلئیوفقدانهیچکهداریمکاروسرسوژهایبااخراجیهادربودمتعالی
رانشتماشاگبانمکیدهاستکارانتازهومبتدیانراهنماییوهدایتکاردرامناندازیچشم
برابردرشمخاطبانازدنمکی.کردبرقرارایرانبارسولحاجکهکندمیبرقرارراایرابطههمان

ماندنفاعدبیوتنهاوتکبهنهایتدرکهمحافظتیکند؛میمحافظتجنگمهلکضربات
ینمایساعالینمونهاخراجیها.شودمیمنجردارانمیراثجوییکاموکیفبرابردرتماشاگر

وکیفمعرضدراشگذشتهبایابیهویتعدمبامخاطبآندرکهاستمقدسدفاعپستمدرن
.آنهاستمالحقایقشوگذشتهکهگیردمیقرارکسانیکامجویی



دموردرتاملوبازاندیشیاماکنجنگازنمکیدهروایت•
خاطبمازرامعاصرتاریخرویدادهایترینتروماتیکازیکی
قابلیلمفهایشخصیتدرخوبیبهناتوانیاین.کندمیسلب

مفهوممتاخر،داریسرمایهشدهادارهجهاندرآدورنونظراز
حددونبیواسطعاملمثابهبهدیگرخودکالسیکفرویدی

محدودیتهایوایدمحرکهایبینیعنیکند،نمیکار
بهتشخصیعنوانبهامروزهماکهچیزی.سوپراگواجتماعی
مستقیموواسطهبیپیوندمواجهیمآنباخودشیفتهاصطالح

.تاس«خود»شدنقربانیبهایبه«اید»و«اگوسوپر»بین



نیروهایهکاستاینتوتالیتاریانیسماصطالحبهاساسیدرس•
وند،شمیبازنماییفراخودفشارهایقالبدرکهایاجتماعی

یراندهامستقیمامعقول،مستقل«خود»عاملیتزدندوربا
.(۵۰۶:13۸4ژیژک،)کنندمیکاریدستراسوژهوقیحانه

درواقعیرزمندهیکعنوانبهکریمکهسترونیخشمآیا
برایاوسالحتنهاکهخشمیشود؛میدچارش3اخراجیها
سوءازجلوگیریوجنگهایارزشوهاآرمانازحفاخلت

بدوناگورسوپوایدبیناتصالینشانهاست،مغرضاناستفاده
ریمککهاستاتصالیهمیندلیلبهنیست؟خودوساطت

انتایپرخاشگراعمالبهدستومیدهددستازراخودکنترل
کانیلمعنایبهعملبهگذارجزچیزیتواندنمیکهزندمی

.باشدکلمه


