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Abstract  
The concept of war has been tied with the security and insecurity issues of 

the involved parties. The war itself creates sub-cultures which influence 

different sides of the society. The dominant code of a culture has a tendency 

toward the center of Semiosphere. As much as this center is more 

homogenous, there is more semiotic security of the subject as well, and in 

contrast, more inhomogeneous center disturbs the relations of the center and 

the margins and makes chaos. The involved parties of war may stand 

continuously in such relations and endanger the security of subject. The 

Iranian Sacred Defense Cinema which has been the image of the courage and 

self-sacrifice of the Iranian warriors always portrays another concept of 

disruption of the predefined dipole of the semiotic security/insecurity. How 

the subject feels safe within the semiotic insecurity, border and chaos?  The 

aim of the current study is to find the narrative macro patterns of security 

and insecurity in Holy Defense Cinema. How the linguistic 

security/insecurity in Holy Defense Cinema encounters us with the semiotic 

security/insecurity conditions? It seems the migrations during the imposed 

war make different relations between itself and the other in the narrative 

process like having no linguistic connection, imitative relation, and linguistic 

link. To study them, a film by Bahram Beyzai has been selected. These 

concepts happen in the different semiotic security/insecurity conditions. The 
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other question of this study is the disruptive circumstance of the semiotic 

security assumptions and specially passing from subject to non-subject. It 

seems the concept of metalanguage and the perceptual relation of subject 

with the point of attack of presence in cinematic narrative leads to pass from 

subject to non-subject and the defamiliarization of semiotic insecurity 

assumptions. 

Keywords: Semiotic security / insecurity; sacred defense cinema; Bashu; the 

little stranger; discoursive subjects; linguistic security / insecurity.  

Introduction 
Imposed war, in addition to invasion and defense, led to an encounter 

between cultures and sub-cultures. Such a phenomenon changed the 

dominants values, not only on both sides of the borders and chaos, but 

also in encountering the sub cultures of one society. Now, when a 

culture or sub-culture works as a sign within a process, we face a 

semiosis which alters the security and insecurity of the subject. The 

Sacred Defense Cinema, during the last four decades of its existence, 

has shown several interrelations of the presence of subject in the battle 

field, society, culture, and life style.    

Objectives, questions, and assumptions 

The aim of the current study is to find the narrative macro-patterns of 

security and insecurity in the Holy Defense Cinema. In this regard, the 

aspects of subject are studied within the security/insecurity linguistic 

and semiotic conditions. Whenever, the condition of subject goes far 

from stability and proximity to the prevailing norm at the center of 

semiosphere to instability. Then, it will converge to insecurity. Given 

that, globally, there is not a big difference in defense concepts and we 

face a tendency to the center of signs codes. Now, the question is: how 

‘Sacred Defense’ Cinema does work on the concepts which are getting 

far from the center?     
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It seems that in the Sacred Defense Cinema, we face with another sort 

of relations of semiotic security/insecurity, for example, changes in 

the narrative defaults, the way of encountering the subject and meta-

values which lead to getting far from the center. To study the other 

macro narrative patterns, some films of ‘Ebrahim Hatamikia’ and 

‘Rasoul Mollagholipour’ have been selected.  

The other question pursued in this study is: how the linguistic 

security/insecurity in the Holy Defense Cinema happens in relation to 

the semiotic security/insecurity conditions? It seems that the 

migrations during the imposed war make the different relations 

between itself and the other in narrative process like having no 

linguistic connection, imitative relation, and linguistic link. To study 

them, a film by Bahram Beyzai has been selected.   

Methodology 

In this study, the Semiotics of Culture and the Semiotics of Subject 

are implemented to investigate several roles and conditions of the 

subject in the context of culture. Cultural semiotic is a sub-set of 

semiotics which deals with culture. Here, the culture is treated as a 

semiosphere, while at the beginning, there is no relation and language 

out of the semiosphere until the matter of conversation and interaction 

between the two semiospheres happens. Semiotics of Subject is a sub-

set of discursive semiotics, borrowed from Paris school of Semiotics 

which studies several conditions of subject in discourse. Jean-Claude 

Coquet, in one of his paper, presents three sorts of subjects and 

according to those terms, he studies the discursive conditions. In his 

work, he introduces subject, quasi-subject, and non-subject. 

Considering this assortment and the aspects of narrative by Greimas, 

we worked on security/insecurity in linguistic and semiosis contexts. 
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Results 

In the current study, we encountered three macro situation in the 

narrative and vision discourses of the films. In the Sacred Defense 

Cinema, the default secure/insecure condition of subject mostly 

applies to comic Cinema. In this Cinema, we mostly face distortion of 

the default security, while in study of ‘Vasl-e Nikan’ and ‘Balami Be 

Soo-ye Sahel’, the secure places, like home and city, change to 

insecure places. The character of ‘Arefi’ in ‘The Scout’ not only 

breaks this dipole of security/insecurity, but also he faces meta-value 

and point of existence in the narrative system. Not only doesn’t he 

converge to none-subject, but he goes to the transcendence. Besides 

the subject roles in the vision systems of the films, we faced the fourth 

macro situation version of the linguistic security/insecurity, and four 

narrative systems of ‘Greimas’ in ‘Bashu, the Little Stranger’ in line 

with semiotic security/insecurity. The characters of ‘Bashu’ and 

‘Naei’ stay constantly in several narrative conditions and we can see 

frequent views of the roles of the subject. 
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 (0/5/0299 پذیرش:   39/3/0299)دریافت: 

 

 چکیده
با مسئلۀ امنیت و ناامنی برای طرفین درگیر آن گره خورده است. جنگ با خود مفهوم جنگ 

گذارد. رمزگان غالب آورد که بر ابعاد مختلف جامعه اثر میوجود میهایی را بهفرهنگخرده

نوبۀ خود گرایش خاصی به مرکز سپهرنشانه دارد. هرچه این مرکز همگن باشد،  یک فرهنگ به

تر باشد، روابط مرکز و حاشیه شود و هرچه ناهمگنسوژه بیشتر می ای برایامنیت نشانه

گیرد. سوژة مرتبط به طرف درگیر جنگ مداوم ممکن نظمی شکل میگردد و بیمخدوش می

خطر افتد. سینمای دفاع مقدس که تصویرگر است در این روابط قرار گیرد و امنیتش به

زنی دوقطبی ره مفهوم دیگری از برهمها و ایثار رزمندگان ایران بوده، هموارشادت

تصویر کشیده است. هدف از این پژوهش ای را بهشدة امنیت/ ناامنی نشانهتعریفازپیش

الگوهای روایی و زبانی امنیت و ناامنی در سینمای دفاع مقدس است. چگونه شناخت کالن

ای یت و ناامنی نشانههای امنامنیت و ناامنی زبانی در سینمای دفاع مقدس ما را با موقعیت

ها روابط مختلفی از خود و دیگری رسد در جنگ تحمیلی مهاجرتنظر میکند؟ بهرو میروبه
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سازند که برای در فرایند روایی؛ همچون عدم ارتباط زبانی، ارتباط تقلیدی و پیوند زبانی می

ست. این مراحل ما ( انتخاب شده ا0230)بهرام بیضایی،  باشو، غریبۀ کوچکها فیلم بررسی آن

رو خواهد کرد. مسئلۀ دیگر پژوهش ای روبههای مختلف امنیت و ناامنی نشانهرا با موقعیت

خصوص عبور سوژه از ناسوژگی است. ای و بههای امنیت نشانهفرضزنی پیشچگونگی برهم

ایی رسد مفهوم فراارزش و ارتباط ادراکی سوژه با بزنگاه حضور در روایت سینمنظر میبه

 شود.ای میهای ناامنی نشانهفرضزدایی از پیشسبب عبور سوژه از ناسوژه و آشنایی

 

های گفتمانی، امنیت و ای، سینمای دفاع مقدس، سوژهامنیت و ناامنی نشانههای کلیدی: واژه

 .باشو، غریبۀ کوچکناامنی زبانی، 

 . مقدمه1

همراه ها را بهفرهنگها و خردهبر تجاوز و تدافع، برخورد فرهنگجنگ تحمیلی عالوه

نظمی، بلکه در برخورد تنها در دو سوی مرز و بیداشت. این برخورد فرهنگی نه

های یک جامعه، رمزگان هنجار غالب را دستخوش تغییر کرده است. حال فرهنگخرده

مثابۀ یک نشانه عمل کند، با فرایند فرهنگی در فرایندی بههرگاه فرهنگ یا خرده

کند. سینمای دفاع رو هستیم که امنیت و ناامنی سوژه را دگرگون میای روبههنشان

مقدس در طی چهار دهه حیات خود، به بازنمایی روابط مختلفی از حضور سوژه در 

میدان نبرد، جامعه، فرهنگ و سبک زندگی پرداخته است. در این پژوهش، قصد بررسی 

ای را داریم. موقعیت امن و زبانی و نشانههای امن و ناامن های سوژه در موقعیتنقش

فرض تعریف شده است. هرگاه وضعیت سوژه از پایداری صورت پیشای بهناامن نشانه

و نزدیکی به عرف و هنجار در مرکز سپهرنشانه دور شود و به ناپایداری میل کند، 

دفاع و سمت ناامنی حرکت خواهد کرد. با توجه به اینکه تفاوت و تمایز مفاهیم به
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-ای روبههای نشانهرنگ است و ما با مسئلۀ مرکزمداری رمزگانمقاومت در جهان کم

رسد در نظر میپردازد؟ بهروییم، چگونه سینمای دفاع مقدس به مفاهیم مرکزگریز می

ای، ازجمله برهم خوردن سینمای دفاع مقدس، با روابط دیگری از امنیت و ناامنی نشانه

نوع مواجهه با موضوع و مسئلۀ فراارزش، طرف هستیم که سوژه  های روایی،فرضپیش

هایی از آثار الگوهای روایی نمونهرود. برای شناخت دیگر کالنسمت مرکزگریزی میبه

( انتخاب 0271و  0231های پور )متمرکز بر آثار دههکیا و رسول مالقلیابراهیم حاتمی

زبانی و فرهنگی سبب تغییر شده است. موضوع مهاجرت در دل جنگ و برخورد 

شود. گاه رمزگان هنجار غالب و درنتیجه تغییر وضعیت امنیت و ناامنی زبانی سوژه می

سمت های مختلف سوژه ما را بهامنیت و ناامنی زبانی در دل نظام روایی و موقعیت

شاید  باشو، غریبۀ کوچک ای در دل وضعیت سینمایی خواهد برد.امنیت و ناامنی نشانه

مونۀ خوبی از این سینما برای بررسی ابعاد مختلف امنیت و ناامنی زبانی در گویش و ن

ای باشد. نخست های روایی درجهت ساخت امنیت و ناامنی نشانهزبان و ساخت جلوه

های مختلف های پیشین و الگوهای مطالعاتی معرفی و سپس جلوهای از پژوهشپیشینه

-الگوهای امنیت و ناامنی نشانهمنی درجهت معرفی کالنای از امنیت و ناازبانی و نشانه

 ای سینمای دفاع مقدس در آثار مذکور بررسی شده است. 

 نظری . پیشینۀ تحقیق و چارچوب4

 . تعاریف و مصادیق1ـ4

کند که را در ارتباط با هرچیزی قلمداد می 3شناسی( علم نشانه7 :1976) 0امبرتو اکو

ای، ژستی، کالمی ناس، هر ابژة کالمی، دیداری، آوایی، اشارهشنشانه باشد. از دید نشانه

ها اعتنایی شناس به روابط مجرد نشانهو هرچیزی که به آن توجه کند، نشانه است. نشانه
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کند. پردازی و گفتمان بررسی میندارد و هر نشانه در ارتباط با یکدیگر در فرایند داللت

خصوص ای بههای نشانه( برخی نظام0291ر، به نقل از پوسن 0932)  2ارنست کاسیرر

های نمادین جامعه، توصیف و ادعا کرد که صورت« های نمادینصورت»را با نام 

شناسی فرهنگی سخن دهد. به این ترتیب، از نشانهفرهنگ آن جامعه را تشکیل می

گ شناسی است که موضوع آن فرهنشناسی فرهنگی زیرشاخۀ نشانهمیان آورد. نشانهبه

شناسی فرهنگی در مطالعات مکتب ( معتقد است نشانه30ـ7: 0235است. پاکتچی )

شناسی شناسی و برخالف نشانهمعناشناسی نه از زبانمسکو ـ تارتو برخالف نشانه

شناسی امریکایی نه از منطق، بلکه از دل نقد ادبی و هنری و تأثیرات مکتب فرهنگ

تارتو مسئلۀ فرد یا سوژه در آفرینش را  پترزبورگ سر برآورد. مکتب مسکو ـسنت

طور جدی مطالعه کرد و آن را با تکیه بر جایگاه فرد و خالقیت در نظام فرهنگ بسط به

گر بصری سوژه و نقش آن در جایگاه روایی، زبانی و فرهنگی داد. سینما نیز جلوه

ای در شانههای امن و ناامن زبانی و ناست. نوع روایت و حرکت سوژه در دل موقعیت

ها را های مختلفی از سوژه مواجه خواهد کرد که ابتدا آنفرایند گفتمانی ما را با نقش

 کنیم. تعریف می

 های سوژه. نقش1ـ1ـ4

شناسی گفتمانی مکتب پاریس است که های نشانهشناسی سوژه از زیرمجموعهنشانه

(، 2007) 0کوکه کند. ژان کلودهای مختلف سوژه را در گفتمان بررسی میوضعیت

شناسی سوژه، سه شناس فرانسوی، در یکی از مقاالت خود درباب نشانهنشانه

های گفتمانی را بررسی دهد و بر آن اساس، وضعیتبندی از سوژه ارائه میتقسیم

 7و ناسوژه 3سوژه، شبه5بندی خود از سوژة گفتمانی، سه قسم سوژهکند. او در تقسیممی
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-( معتقد است سوژه زمانی در نقش سوژه عمل می270 :2007ه )کند. کوکرا معرفی می

گفتمانی « منِ»کند که تسلط کامل بر گفتمان خود داشته باشد و براساس حضور پُررنگ 

 وضعیت خود گفتۀ بر سوژه کنترل ترتیب، زمانی که همین بپردازد. بهبه تولید گفته 

 وضعیت در و بر گفتمان دارد سوژه تسلط کاهش از حکایت کند،می را ترسیم بینابین

 و دهدمی ازدست را محوریتِ خود گفتمانی« منِ»حالت  این گیرد. درمی قرار سوژهشبه

هرگاه سوژه در چالشی گفتمانی، هویت سوژه بودن  .شویممواجه می سوژهشبه با ما

 خود را ازدست بدهد و در وضعیتی قرار گیرد که دیگر نتوان آن را از دیدگاه کنشگری

وقت شخصیت در وضعیت ناسوژه به وضعیت گفتمانی قدرتمند شناسایی نمود، آن

( با تحلیل نظریۀ کوکه بُعد 07ـ0: 0239جعفری و شعیری )رسد. رحیمیصفر می

ها معتقدند هرگاه سوژه از دیگری از وضعیت گفتمانی سوژه را شناسایی کردند. آن

ان سلطه بر آن به کمترین حالت خود حالت و اختیارات گفتمانی خود فراتر رود و میز

شناسی خواهد رسید. در نشانه 3سازی به حالت ابرسوژهبرسد، در وضعیت برجسته

ای، با توجه به مزایا و مضراتی که فرد مثابۀ یک نظام نشانهفرهنگی، مطالعۀ فرهنگ به

د پذیرد. بر همین اساس، نقش فرکند، صورت میدر تعلق به فرهنگی خاص تجربه می

های سوژه، ارتباط خاصی با جان( در وضعیت گفتمانی و نقش)در اینجا باشو،  نایی

 تواند داشته باشد. ای میهای امنیت و ناامنی نشانهشناسی فرهنگی و موقعیتنشانه

 ای. امنیت و ناامنی زبانی و نشانه4ـ1ـ4

الگوی مطالعاتی آن ناامنی و امنیت ابتدا در بُعد زبانی مطرح شد و سپس با اقتباس از 

91 :1965-) 9شناسی شد. نخستین بار ویلیام لباومانند برخی دیگر از مفاهیم وارد نشانه

هایی که از افراد مختلف کار گرفت. لباو در آزمونناامنی زبانی را در مطالعاتش به (114

 پایین نیویورک گرفت، به تمایز دو ویژگی زبانی اشاره کرد: آنچهبهطبقات متوسط
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انگارد و آنچه خود از روی عادت ادا گو به زبانی مشخص آن را ادای درست میسخن

کند. او میزان انحراف این دو ویژگی را شاخص ناامنی زبانی خواند و در نتایج می

های خاص خود را پس پایین در نیویورک ویژگیبهها بیان کرد: طبقۀ متوسطآزمون

کند. لباو این مسئله گفتاری طبقۀ باالتر تصحیح می زند و گفتارش را براساس الگویمی

ها درمورد ناامنی و قطب مقابل آن نامیده است. اغلب پژوهش 01را تصحیح افراطی

در  (1974) 00ای به همین صورت است. در همین زمینه، پیتر ترادگیلامنیت نشانه

معۀ آماریِ خود انگلستان پژوهش مفصّلی انجام داده است. او تلفظ واژگان منتخب جا

خواست ها میداد و سپس از آنها قرار میهای متفاوتی از همان واژهروی تلفظرا روبه

اند، انتخاب کنند. درنتیجه مشخص شد برخی از افراد مورد تلفظی را که ادا کرده

هایی که هایی با اغراق بیشتر و برخی دیگر تلفظبررسی تلفظ خود، برخی دیگر تلفظ

، 03کنند. ژان لویی کلوههمراه داشت، انتخاب میوکاسته شدن لهجه را بهدر گویش فر

های شناس مکتب پاریس در فرانسه که زودتر از لباو به پژوهششناس و نشانهزبان

های اجتماعی و جنسیت ترادگیل دسترسی داشت، زوج امنیت/ ناامنی را در موقعیت

سوژه هنجار خود را هنجار عام ــ  ( معتقد است چنانچه37: 0279بررسی کرد. کلوه )

فرهنگ غالب در مرکز ــ بداند و نیازی به افزایش اعتبار خود نداند، در امنیت زبانی 

قرار دارد و درمقابل هنگامی که سوژه خود را به دوری از هنجار بپندارد ــ نزدیکی به 

 برد.  سر میحاشیه و مرز ــ در ناامنی به

-های ژان ماری کلنشناسی را باید مرهون کوششنشانه ورود بحث ناامنی زبانی به

برگ کنشناسی در بلژیک( دانست. از نظر کلن)گروه نشانه 00از گروه مو 02برگکن

یابد که ای زمانی بروز می(، امنیت نشانه003ـ005: 0239معین، به نقل از بابک 0993)

ارد و عدم تطابق ما را با ناامنی ای از نظر خود، با هنجار عرف تطابق درفتار کاربرنشانه
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برگ کنسازد و او از این عدم سازش و تطابق آگاهی ندارد.  کلنرو میای روبهنشانه

های اجتماعی ناامنی را در حوزة وسیعی از نظام داللتی در حوزة طبقات و موقعیت

حیح . تص0متفاوت میان کاربران بررسی و سه الگو را در شرایط ناامنی معرفی کرد: 

که براساس  05. خاموشی3شناسان اجتماعی وام گرفته بود؛ افراطی که آن را از زبان

آید؛ وجود میکاری در ارتباط و حتی منفعل شدن بهای کمنحوة ارتباط و نابرابری نشانه

ای و برهم زدن رابطۀ نابرابر، که شخص سعی دارد با تغییرات مناسبات نشانه 03. تالفی2

 یط مغلوب نجات دهد و حتی به مقابله برخیزد.خود را از شرا

دار گیری برپایۀ امنیت و ناامنی زبانی، وامبر شکلای عالوهامنیت و ناامنی نشانه

-رود. سوژه در موقعیتشمار میسازی نیز بهشناسی فرهنگی و خودی و دیگرینشانه

 ار خواهد گرفت.آیی با دیگری قردر تقابل، تعامل و هم 07ایهای مختلف سپهرنشانه

 ای. سپهرنشانه3ـ1ـ4

شناختی است که فرایند نشانگی، شامل کنش و تفسیر ای، آن فضای نشانهسپهرنشانه»

)لیونگبرگ، « کند. این فضا محل قرار گرفتن فرهنگ و زبان استها، را تعیین مینشانه

این  (، واضع050ـ009به نقل از همان،  030: 3110) 03(. یوری لوتمان037: 0291

ای ای، نه ارتباط وجود دارد و نه زبان. سپهرنشانهنظریه، معتقد است بیرون از سپهرنشانه

فضایی دوگانه، نامتقارن و ناهمگن است. مرکز جایی است که متون فرهنگی تولید 

کند. حاشیه نظمی فرهنگ را تهدید میشوند؛ درحالی که در حاشیه، آشوب و بیمی

ت؛ زیرا درواقع تنش میان مرکز و حاشیه است که به ایجاد محل خالقیت و نوآوری اس

شود. این انجامد و درنهایت به تغییر مرکز موجود منتج میمعنا و فرهنگ جدید می

 شود. شناسی فرهنگی شناخته میالگوی لوتمان الگوی متداول نشانه

 لوتمان معتقد است:
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 31هایبندیعۀ صورتغیرممکن است. مجمو 09ای، نشانگیبیرون از سپهرنشانه

اند و شرط وجود و هستی آن لحاظ عملکرد بر زبان منفرد واحد مقدمای بهنشانه

تنها نقش ندارد، بلکه وجود هم ای، زبان نهآیند. بدون سپهرنشانهشمار میزبان به

های آورد؛ مرز یک سازوکار دوزبانه است که ارتباطندارد. او درمورد مرز نیز می

کند. مرز معرف عملکرد جداسازی ای و بالعکس را ترجمه میشانهدرونی سپهرن

های بیرونی و ترجمۀ آن به زبان خود و نیز تبدیل خود از دیگری، پاالیش ارتباط

ها ای کردن مواد واردشونده و تبدیل آنعدم ارتباط بیرونی به ارتباط، در مثل نشانه

 (. 357ـ330: 0291به اطالعات )

یف و مصادیق این پژوهش و رویکرد کلی خوانش آثار، امنیت و با روشن شدن تعار

ای است. در این میان، از امنیت و ای و جایگاه سوژه در دل سپهرنشانهناامنی نشانه

ایم که وجوه چهارگانۀ استفاده کرده باشو، غریبۀ کوچکناامنی زبانی نیز در تحلیل 

: 0293تنیده( )شعیری، آمیخته یا هممروایی گِرِمس )روایت تقابلی، تطابقی، تعاملی و ه

ها ای خواهد کرد که در دل تحلیل بیشتر به آنهای نشانه( سوژه را وارد وضعیت23ـ22

 خواهیم پرداخت.

 شناسی در سینمای دفاع مقدس. نشانه4ـ4

سالۀ ایران و عراق در داخل و حتی خارج، و ابعاد هشت 30اهمیت جنگ تحمیلی

های داخلی نگ، اقتصاد، سبک زندگی، روابط اجتماعی و سیاستتأثیرگذاری آن بر فره

و خارجی بر کسی پوشیده نیست. سینمای ایران نیز در همان اوان جنگ، باوجود 

ها و ایثار رزمندگان در خطوط های مختلف در ابزار، به استقبال ثبت رشادتمحدودیت

ای یگر کشورها، گونهمختلف نبرد رفت. ابتدا این سینما، همچون سینمای جنگ در د

رفت، اما خیلی سریع با پایان یافتن شمار میهای مختلف رزمندگان بهتبلیغاتی از آرمان
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دلیل گستردگی و تنوع جنگ، چهره عوض کرد و ابعاد گوناگونی به خود گرفت. به

ی جنگ داد، چه برسد به 33توان به آن عنوان گونهدر این سینما، دیگر نمیموضوع 

هایی همچون مقاومت یا دفاع. اغلب سینماگران شاخص این سینما، همچون 32زیرگونه

رفته به پرداختند، رفتهکیا که در طول جنگ بیشتر به جبهۀ نبرد میابراهیم حاتمی

اثرگذاری جنگ در دل اجتماع و روابط اجتماعی نیز روی آوردند. به همین واسطه و 

ساجنگ، عنوان سینمای دفاع مقدس برای های مرتبط با جنگ و پطول عمر پُردوام فیلم

 آن درنظر گرفته شده است.

ها، ها و رسالهنامهدر حوزة مقاالت پژوهشی در نشریات علمی ـ پژوهشی و پایان

های بسیار اندکی مرتبط با هنر دفاع مقدس وجود دارد. در نشریات غیرعلمی، پژوهش

به سینمای دفاع مقدس  های گوناگونخصوص نشریات ژورنالیستی، به مناسبتبه

ها زیاد قابل اعتنا نیستند. باوجود هشت سال قبیل نوشتهپرداخته شده است؛ اما این

جنگ تحمیلی و تأثیر و نقش آن در زندگی و تحوالت کشورمان و سینمای دفاع 

ــ از  30(0231ی، )جمشید حیدر مرزــ با ساخت فیلم  مقدسی که نزدیک به چهار دهه

 رسد.نظر می، خوانش علمی از آثارش عجیب بهگذردعمر آن می

طبع با وزة سینمای دفاع مقدس، بههای بسیار اندک در حبا توجه به پژوهش

رو هستیم. در شناسی سینمای دفاع مقدس روبههای اندکی نیز در زمینۀ نشانهپژوهش

نویسی نامهلمنویسی و فینامهشناختی نمایشنشانهبررسی توان از ها مینامهحوزة پایان

نامه، با گزینش چهار ( نام برد. در این پایان0235)سیاهپور،  (31ـ71 ۀ)ده دفاع مقدس

ای شده است منظور بسط موقعیتِ دراماتیک نگاه ویژههای زبانی بهاثر، به بررسی نشانه

 شود. در حوزةهای بصری تبدیل مینامه به نشانههای زبانی در فیلمکه چگونه این نشانه

ها در سینمای دفاع تصویر عراقی»توان به مقالۀ های علمی ـ پژوهشی نیز میمقاله
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و « خودی»( اشاره کرد که با برداشت 017ـ37: 0291)گیویان و توکلی، « مقدس

شود، تقابل شناسی فرهنگی نیز محسوب میهای نشانهکه از کلیدواژه« دیگری»

، همچون گرفته است. در حوزة کتابرزمندگان ایران و دشمن در مرکز توجه قرار 

شناسی بر دیگر رویکردها روییم و رویکرد جامعهمقاالت، بازهم با کمبود منابع روبه

شناسی مقاالتی در حوزة نشانهشناسی، مجموعهغلبه دارد. تنها کتاب مرتبط با نشانه

قاله اشاره توان به دو مقالۀ مرتبط با رویکرد پژوهشی این مسینمای مستند است که می

« شناسی فرهنگی، بازنمایی مفهوم مرز در سینمای مستند مقاوت ایرانتحلیل نشانه»کرد: 

های مختلف مرزی و تقابل زبانی ( که به اقوام و فرهنگ03ـ32: 0295جعفری، )رحیمی

شناسی فرهنگی فیلم مستند نشانه»ها در جنگ تحمیلی پرداخته و مقالۀ و فرهنگی آن

-طور مشخص با رویکرد نشانه( که به031ـ059: 0295)کامران، « هنامبدون وصیت

 شناسی فرهنگی، مورد مطالعه را بررسی کرده است. 

اول پژوهشی در حوزة سینمای دفاع مقدس با توجه به اینکه با کمبود منابع دست

شناسی در تحلیل آثار سینمایی مواجهیم، سعی شده است الگوی مهمی از رویکرد نشانه

 خصوص کالمی، پرداخته شود. ای، بههای نشانهی و سپس به بررسی ابعاد نظاممعرف

 ای در سینمای دفاع مقدسهای امنیت و ناامنی نشانه. جلوه3

بندی یا دلیل گستردگی آثار در سینمای دفاع مقدس، برخی از پژوهشگران به بخشبه

( در 91ـ39: 0291) تقلیل آن به برخی مفاهیم مختلف پرداختند. گیویان و توکلی

شناسی سینمای دفاع مقدس از نظر مضمون به سه جریان اصلی رسیدند: الف. جریان

-های جنگی خارجی است و از واقعای و اکشن که الگوبرداری از فیلمسینمای حادثه

-نمایی و جنبۀ رئالیستی دور بود. ب. دورة شهری پس از پایان جنگ که به مسائل آدم

که براساس تغییر  0231پرداخت. ج. سینمای دهۀ شهری می های جنگ در زندگی
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های آن اغلب کارگردان این سینما ذائقۀ فرهنگی شکل جدیدی گرفت و کارگردان فیلم

( نیز سینمای دفاع 039: 0291قهی و منادی )شدند. از سوی دیگر مرتضویشناخته نمی

دان نبرد و حماسۀ جنگ مقدس را به دو دستۀ کلی الف. گونۀ جنگی )که مرتبط با می

 اند.پرداختند( تقسیم کردهبودند(؛ ب. گونۀ منتقد جنگ )که به تأثیرات پساجنگ می

گونۀ جنگ قرار هایی که موضوعشان جنگ است، در کالنطور مشخص تمام فیلمبه

های بارزی در مواجهه با موضوع جنگ در این سینما و سینمای گیرد؛ اما تفاوتمی

توان با تقلیل سینمای دفاع مقدس به گونۀ جنگ از آن ود دارد که نمیدیگر کشورها وج

گنجد؛ شک پرداختن به وجوه مختلف افتراق این سینما در این فرصت نمیگذر کرد. بی

های مختلفی از گونۀ فرضزدایی از پیشوبیش در دل این بررسی متوجه آشناییاما کم

دت نبرد در کشورهای مختلف وجهۀ های گونۀ جنگ در طول مشویم. فیلمجنگ می

نفس برای ها و تشویق نیروهای تازهتبلیغاتی داشتند و در راستای نمایش رشادت

 33ها در زیرگونۀ تبلیغاتی )پروپاگاندا(قبیل فیلماین 35ها به میدان نبرد بودند.پیوستن آن

دیگری در های پرشمار پور و فیلمهای آغازین رسول مالقلیگیرند. فیلمقرار می

سادگی از کنار آن توان بهسینمای دفاع مقدس چنین خاصیتی داشتند. موردی که نمی

 37های ضدجنگعنوان وجه افتراق سینمای دفاع مقدس و گونۀ جنگ گذر کرد، فیلمبه

طور که در آرای دیگر پژوهشگران یاد شد، سینمای دفاع مقدس به دو قسم است. همان

: 0293پور )ود. در همین زمینه، راودراد و حیرانشجنگی و ضدجنگ تقسیم می

سبب ظهور سینمای  0231( نیز بر همین عقیده هستند که بازشدن فضا در دهۀ 31ـ57

 طلبانه شده است.  جدی ضدجنگ و صلح

ای )ژنریک( ضدجنگ تصویر کشیدن مصائب جنگ بر رزمندگان تنها ویژگی گونهبه

مایۀ ضدجنگ و انتقاد صریح به سینما درونترین مؤلفه در این نیست، بلکه مهم
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به نام کند. برای مثال در فیلم طلبانه است که کشور را وارد جنگ میهای جنگسیاست

رود ( حبیبه پایش روی مین )که ناشی از جنگ است( می0230کیا، )ابراهیم حاتمیپدر 

م( فیلم دهد. شکل )فرهای جنگِ پدرش )ناصر( را مورد تردید قرار میو ارزش

برد؛ بلکه تصویرگر های جنگ نمیسمت سیاستمایه، پیکان انتقاد را بههمچون درون

های پساجنگ را که ها و خوانش هریک از جنگ است. فیلم سیاستتفاوت میانِ نسل

دهد. در راحتی مخدوش شده است، مورد انتقاد قرار میهای جنگ بهچگونه ارزش

ها به قبیل فیلمممیزی و چه اعتقاد سازندگان فیلم، ایندلیل سینمای دفاع مقدس، چه به

های دفاع و مقاومت در فیلمشان افروزی انتقاد داشتند و حمایت خود را از ارزشجنگ

های دیگر در سینمای گونهاند. مثال مهم دیگر در وجه افتراق، دربرگیری کالننشان داده

تواند های گونۀ دیگر میشنامایهواسطۀ آدفاع مقدس است. گاه فیلمِ گونۀ جنگ به

 ،39)استنلی کوبریک 33دکتر استرنج الوهای آن گونه را دربر گیرد. برای مثال خصیصه

آنکه فیلم کمدی شناخته شود و درمقابل های کمدی را در خود دارد، بی( مایه0930

ان ( دراصل کمدی است و داست3113 ،20)بن استیلر 21تندر استواییهایی همچون فیلم

ها نیز ممکن است در خط نبرد دنبال شود. برخالف آن، در سینمای دفاع مقدس کمدی

های گونۀ جنگ )ژانر یا خصایص های دفاع مقدس تا دغدغهدرنهایت درپی ارزش

ها اخراجی( و 0270)کمال تبریزی، لیلی با من است ژنریک( هستند. برای مثال در  

دق مشکینی و مجید سوزوکی( در روند ها )صا(، شخصیت0235نمکی، )مسعود ده

ها در سینمای دفاع شوند. این تفاوتها دچار تغییر میهای دیگر رزمندهمشاهدة رشادت

ای در های امنیت و ناامنی نشانهفرضتواند در تغییر پیشمقدس و گونۀ جنگ می

 جایگاه سوژه نقش اساسی بازی کند.  
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نسبت به همسایۀ متخاصم ــ و حاال  مرور حافظۀ جمعیپس از جنگ تحمیلی، به

زنی آن تنفر دوست ــ عوض شد و سینمای دفاع مقدس با تنوع گونه سعی در برهم

تأثیر نبود. به همین های فرهنگی، مذهبی و عقیدتی نیز در این رویکرد بیداشت. ریشه

ها وگوی میان فرهنگتوان مرزهای فرهنگ را قطعی دانست. همواره در گفتدالیل نمی

توان سبب تغییر تفکر غالب مرکز شد. برای مثال ای میدر دو سوی غشای سپهرنشانه

وگوی شدة مرکز در گفتپس از پایان حکمرانی رژیم بعث در عراق، وضعیت تثبیت

فرهنگی ایرانی/ عراقی برهم زده شد و سینمای دفاع مقدس نیز دشمن را در دورة 

کشید؛ بنابراین مرزهای فرهنگ ناگسستنی تصویر جدید حکومت عراق طور دیگری به

وگو میان مرکز و حاشیه و میان دو جایی و گفتپارچه نیست. در این جابهو یک

 آید.وجود میای بههای متمایزی از امنیت و ناامنی نشانهسپهرنشانه، جلوه

 فرضای پیش. امنیت و ناامنی نشانه1ـ3

و یک خانواده است. هرچه از جامعۀ خود فرض، سوژه متعلق به یک جامعه طور پیشبه

ای دور و به ناامنی خطر بیندازد، از امنیت نشانهفاصله بگیرد یا هرچه جامعه او را به

برگ، کلوه و کنفرض ما از این نوع امنیت همان تعاریف کلنشود. )پیشتر مینزدیک

اامنی حرکت کند، سمت نتر بیان شد.( هرچه سوژه از امنیت بهمعین است که پیشبابک

تر باشد، دارای نقش آن نیز متفاوت خواهد شد. درکل هرچه سوژه به خانۀ خود نزدیک

نسبت هرچه این فاصله از خانه، محله و شهر ای است و بهباالترین سطح امنیت نشانه

دورتر شود، دارای ناامنی است. در سینما نیز، سوژه در کنشمندی، تقابل، تطابق، تعامل 

ی روایی، چه از لحاظ زبانی )لکنت، گویش، لهجه و حتی ادای کلمات( و چه از آیو هم

لحاظ نظام دیداری )ظاهر، آرایش و رفتار( ممکن است امنیت و پایداری خود را 

ازدست بدهد. شاید نمونۀ بارز آن تصویر و نوع گویش مجید سوزوکی و همراهانش 
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ود داشتن فاصلۀ امن به موقعیت باوج است.ها اخراجیدر مسجد محلۀ خود در فیلم 

ها یا کنایهومکانی، با ناپایداری سوژه طرف هستیم. سوژه و همراهانش درمقابل نیش

گیرند و از وضعیت پایدار به وضعیت ناپایدارتری های گزینشی لکنت میسؤال

های تواند دستخوش مؤلفهفرض ــ در اینجا تقابل ــ میرسند؛ پس امنیتِ پیشمی

 باشد.دیگری 

فرض مواجه ها بیشتر ما را با امنیت و ناامنی پیشها و تطابقدر گونۀ کمدی، تقابل

برای تقابل با خط مقدم، به  لیلی با من است،کند. شخصیت صادق مشکینی در فیلم می

کند آقای کمالی برای او ــ اگرچه در اشتباه است شود. او گمان میهر کنشی متوسل می

سد تقابل است. آقای کمالی خود نیز سعی بر حفظ وضعیت امن ــ در روایت همان 

ای و در نقطۀ مقابل نوع دیگری از تقابل دارد که این یک خودی/ دیگری نهفته نشانه

دهد. هرگاه آورد. همین تضاد و کشمکش کمدی فیلم را شکل میوجود میدر هر دو به

لکنت زبانی نیز پیدا شود، حتی صادق مشکینی متوجه انتخاب اشتباه مسیرش می

اشتباه مسیر کند که چرا بهکند؛ برای نمونه در سکانسی که از رزمندة دیگر گالیه میمی

فرض را حرکت یک نفربر را اهواز اعالم کرده است. کارکرد امنیت و ناامنی پیش

که طور تقریبی به تمامی رزمندگانی تعمیم داد که نه به اشتیاق و داوطلبانه، بلتوان بهمی

اند. علت مسائل دیگری غیر از سیرة جهاد و شهادت پای به میدان نبرد گذاشتهبه

کند. فرض تبعیت میبازنمایی چنین رزمندگانی در سینمای دفاع مقدس از همین پیش

( 0277پور، )رسول مالقلیهیوا  توان یاد کرد، امیر کریمی در فیلمهایی که میاز نمونه

ای بازگردد. علی آهنگساز کند به هر وسیلهه است و آرزو میاست که در کانال گیر کرد

( نیز دارای همین ویژگی است و از 0270پور، )رسول مالقلیسفر به چزابه در فیلم 

 خواهد رهایی یابد. موقعیت سوررئال جنگ می
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کند، وضعیت استراتژیک جنگی در نمونۀ دیگری که از این وضعیت تبعیت می

البته در جنگ از پذیرش خطر ناگزیر است ــ که ست. گاه سوژه ــ بازنمایی سینمایی ا

)ابراهیم مهاجر وسیلۀ ابزار جنگ به مقابله بپردازد. فیلم تواند دور از میدان نبرد بهمی

شونده )پهباد( است ( داستان کنترل هواپیماهای بدون سرنشین کنترل0239کیا، حاتمی

فرض امنیت و ناامنی سوژه در وضعیت پیششود. پس که برای شناسایی استفاده می

کند که سبب کنشمندی آن برای حفظ ای تقابلی و درنهایت تطابقی عمل مینشانه

 شود.وضعیت پایدار می

 ایفرض به ناامنی نشانه. سوژۀ تقابلی و نقش آن در دگرگونی وضعیت امن پیش4ـ3

ترین ه آن مرتبط است، امنطور که گفتیم، خانه، محله، شهر و فرهنگی که سوژه بهمان

تواند سوژه را از شود؛ اما وضعیت جنگی میای برای سوژه شناخته میوضعیت نشانه

 وصل نیکانای خارج کند. در فیلم فرض، هنجار غالب و مرکز سپهرنشانهوضعیت پیش

باران شهر هستیم و در این وضع، امیر و مریم (، شاهد موشک0271کیا، )ابراهیم حاتمی

رفته شهر با ناامنی کنند. رفتههای مراسم ازدواج خود را پخش میبینیم که کارتمیرا 

شود و شهروندانی که باید در خانه و محل خود احساس امنیت کنند، دست مواجه می

زنند. برخی از اقوام حتی حاضر به خداحافظی از امیر و مریم نیستند به فرار از آنجا می

ای در جنگ کنند. بدین صورت، وضعیت امن نشانهرا ترک میتر موقعیت ناامن و سریع

 شود. و بازنمایی سینمایی برای سوژه به وضعیت ناامن بدل می

( 0230پور، )رسول مالقلی سوی ساحلبلمی بهنمونۀ مهم دیگر در این زمینه فیلم 

ه همراپردازد. مرتضی بهدر جنگ تحمیلی می 0259است که به سقوط خرمشهر در سال 

دو بازمانده از شهر، عبداهلل )مسلط به موقعیت شهری( و صالح )مسلط به زبان عربی(، 

کند. هر دو بازماندة اهل برای شناسایی استحکامات دشمن به خرمشهر نفوذ می
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خرمشهر حال برای ورود به شهرشان باید دست به نفوذ و خطر بزنند. خانه، محله و 

ای است و سوژه در روایت کنشی وضعیت تقابلی شهر برای سوژه دارای ناامنی نشانه

دارد. در سکانس اختفای هر سه نفر در یک خانه، دیالوگ عبداهلل گویای تغییر وضعیت 

 ای امنیت به ناامنی است:  نشانه

ها شده انداز عراقیمون بغل خمپارهمون را بگو، اگه به بابام بگم خونهخونه»عبداهلل:     

 «  مون داغون بشه.زدم خونهجی داشتم و میخواست یه آرپیمیکنه! دلم باور نمی

رفتۀ خود و تمامی مردمانی هستند که شاید آن امنیت ها شاهد امنیت ازدستآن

یاد نیاورند. در تصویر غارت یک خانه و ربودن دوچرخه از آن، این امر فرض را بهپیش

دست آورده سختی دوچرخه را بهکامالً مشهود است که آیا آن بچه که ممکن است به

ای افتد. به این صورت، مرز هنجارها در مرکز سپهرنشانهباشد، به یاد آن امنیت سابق می

شود. در این وضعیت تقابلی، تقابل و کنش میان سوژة خودی و دیگری عوض می

نیست؛ بلکه تقابل سوژه با وضعیت خودی است که حال تبدیل به دیگری شده است. 

کند و تقابل را از مرز ای سوژه خارج میفرض امنیت نشانهنشی ما را از پیشروایت ک

کوشد از آن موقعیت امن دهد. سوژه میای جهت عکس میبه مرکز سپهرنشانه

ها و ترک های آن مهاجرتهای مورد اشاره خود را برهاند که نمونهفرض در فیلمپیش

 دیار در طول جنگ تحمیلی بوده است. 

فرض )امنیت/ ناامنی زدایی از دوقطبی پیشبطۀ ادراکی سوژه در آشنایی. را3ـ3

 ای( در سینمای دفاع مقدسنشانه

پردازند، شاهد بُعد دیگری از های دفاع مقدس که به روایت میدان نبرد میدر اغلب فیلم

ی ای هستیم. سوژه باوجود تزلزل و ناپایداررفتار سوژه در دوقطبی امنیت و ناامنی نشانه

طور کامل متفاوت با خطر وسو بهکند. این سمتسمت آن میل میدر وضعیت خود به
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( ارتباط 0233کیا، )ابراهیم حاتمیبان دیدهکردن برای فداکاری و ایثار است. در فیلم 

بان خط کمین با نیروهای خودی قطع شده و منطقه درحال فروپاشی است. عارفیِ دیده

وجه تعریفی هیچرو بهات منطقه عبور کند. موقعیت روبهباید از دل خط آتش برای نج

گونه دهد. ایناز وضعیت امن و پایدار برای سوژه ندارد؛ اما عارفی به مسیرش ادامه می

-( که شباهت3109، 23سم مندس) 0907خصوص در فیلم ایثار در سینمای غرب ــ به

ها زنمایی روایی و مفهومی در آنشود؛ اما نوع بادارد ــ نیز دیده می باندیدههایی به 

گیرد، های مشابه، سوژه در نظام تقابلی قرار مییا نمونه 0907متفاوت است. در فیلم 

زیرا در جهان رقابت قرار دارد و باید با غلبه بر آن، خود را فاتح داستان سازد؛ اما در 

ر این نوع د»های مشابه، همچون عارفی، با روایت حسی ـ ادراکی مواجهیم. نمونه

(. در این نوع روایت، 20: 0293)شعیری، « روایت، کنش اهمیت ندارد و قهرمان نداریم

های مهم فیلم جایی است که موشکی گیرد. یکی از سکانسچیز در لحظه شکل میهمه

طور ایستد و در جایی که بهگرفتگی قرار دارد؛ عارفی کنار آن مینکرده در آبعمل

سوژه گذار کند، حتی لبخندی نیز بر لب دارد. در وضعیت شبهمعمول باید سوژه به 

: 0290)به نقل از شعیری،  20مواجهیم. از نظر گِرِمس 22گیری فراارزشاینجا ما با شکل

های شناختی در نظام روایی با توجه به کنشهای نشانههای زبانی و ارزش(، ارزش502

است که نظام ارزشی  باندیدهایی شود. موقعیت عارفی در فرم روسوژه معنادار می

سازد. در این میان، تفاوت دو نگاه سینمای دفاع مقدس و سینمای گونۀ گفتمان را می

محور شود: نگاه سینمای غرب انسانرو شدن با نظام ارزشی مشخص میجنگ در روبه

که انسان برای آن  25های دیگر استو نگاه سینمای دفاع مقدس ارزشی مافوق ارزش

. نگاه یابدزند و در میان روابط حسی ـ ادراکی، گفتمان معنا میت به تالش میدس

خورد که او مجدد به همان نکرده به سکانس پایانی پیوند میبان به موشک عملدیده
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چیز در فاصلۀ شود. همهرو مینکرده روبهتر، با یک موشک عملشکل، این بار نزدیک

برد. در اینجا ما کننده که به سوژه هجوم میخیره گیرد؛ همچون نوریلبخندی شکل می

آن بر سوژه حادث چیز در یکشاهد بزنگاه حضور تا حضور کمّی کیفی هستیم. همه

گیرد ــ و این شود. رابطۀ ادراکی سوژه با جهان هستی در اینجا در لحظه شکل میمی

های وقایع قابل ههمان لحظۀ آنِ حضور است ــ بدون هیچ فرایندی و یا ایجاد زنجیر

سمت ناسوژه ای که بهگیرد. سوژهشمارش، ناگهان رابطۀ سوژه با جهان هستی شکل می

آن به چیزی غیرخود، باره در یککند، یکای میل میشدن و نیستی در ناامنی نشانه

 شود. یعنی سوژة استعالیی، تبدیل می

باشو، ای در اامنی نشانهآیی در امنیت و نهای زبانی و نقش تعاملی و هم. جلوه2

 غریبۀ کوچک

سالۀ جنوبی است که پدر و مادرش را در جنگ تحمیلی ازدست داده و باشو کودک ده

باران است. در همان لحظه، کامیونی برای برطرف کردن مشکل درحال فرار از موشک

 کند و باشو تنها راه چاره را مخفی کردن خود پشت این کامیونالستیک خود توقف می

باران ادامه دارد و صدای زنان بیند. در حین حرکت خودرو، همچنان موشکمی

شود. مسیر خودرو کنند، شنیده میجمعی شیون و سوگواری میزبانی که دستهعرب

محض توقف خودرو، باشو زارهاست. بههای سرسبز و برنجشمال ایران، در میان جنگل

قوس وجان پس از کمی کشبرد. ناییپناه میجان پرد و سپس به خانۀ ناییبه پایین می

گیرد و به این ترتیب، تا بازگشت پدر خانواده که برای کار به باالخره با باشو ارتباط می

 شود. ها تبدیل میسفر رفته است، باشو به عضوی از خانوادة آن
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 های سوژه. نظام تقابلی و تغییرپذیری مداوم نقش1ـ2

رود و مادری که در آتش بیند که در زمین فرومیش را میباشو در خانۀ خود، پدر 

رو هستیم. سوزد. در همان سکانس آغازین، با ناپایداری موقعیت سوژه روبهجنگ می

گریزد؛ اما با دنبال موقعیت امن میفرض بهباشو با مشاهدة ناامنی در امنیت پیش

. اگر موقعیت امن قبلی عزیمتش به فرهنگ دیگر همچنان دارای موقعیت ناپایدار است

نظمی مرکزمداری را ترسیم کند، جنگ تحمیلی برای سوژة مرزنشین فاصلۀ مرکز تا بی

کند تا مرکز نیز ناهمگن و وضعیت سوژه در همان گرایش به مرکز را بسیار کوتاه می

ناپایدار شود. موفقیت سوژه در گریز باشو رسیدن به وضعیت پایدار است. در روایت 

ی سوژه چیزی برای فتح وجود دارد و آن دستیابی به وضعیت پایدار و امنیت کنشی برا

 ای است. به این ترتیب، با نظام تقابلی سروکار داریم.نشانه

ای باشد ــ تواند دارای امنیت نشانهعزیمت باشو به شمال ایران ــ که سوژه می

سپهری دیگر از وضعیت دهد؛ زیرا سوژه در بازهم سوژه را در وضعیت پایدار قرار نمی

دانیم. سوژة مستأصلی که سوژه میای قرار گرفته است و ما در اینجا سوژه را شبهنشانه

دار و جنگل انبوه در عجب های شیروانیهمه سرسبزی، خانهاز جنوب آمده، از این

اش در جنگ تحمیلی واسطه روانِ رنجوری که از مرگ دهشتناک خانوادهاست. او به

شود. اینجاست که صدای انفجارِ ساخت تونل، صحنۀ جنگ برایش تداعی می دارد، با

سوژه به ناسوژه هستیم؛ این روند جایی سوژه از وضعیت شبهمجدد شاهد جابه

سوم از فیلم در روایت کنشی برقرار است. با جایی موقعیت سوژه و برعکس تا یکجابه

مترها با شمال ایران فاصله دارد. افتد که کیلوهر صدای غرشی سوژه به یاد جنگی می

ای او هایی است که امنیت نشانهای جدید، دیگری برای او ناشناختهحال در سپهرنشانه
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پذیری قرار کند و سوژه مجدد در وضعیت تقابل و در کنار آن تطبیقرا تهدید می

 گیرد. می

م )نظام کالمی، های زبانی فیلآغاز روند ارتباطی و جلوه 23جانتقابل باشو و نایی

جان نیز وقتی باشو را در خانۀ خود تواند باشد. ناییآوایی و زبان بصری فیلم( می

رو ای قرار دارد، با آشوب روبهای که در امنیت نشانهبیند، در مرکز سپهرنشانهمی

جان چنین و نایی 27نزدیک شده« خودی»است که به حریم « دیگری»شود. باشو می

جان با نمایاند. ناییای را میخوبی این ناامنی نشانهدارد. زبان بصری بهتصویری از فرد ن

هریک از دستانش یک طرف روسری را نگه داشته و با چشمانش نگران فرزندانش از 

جان و اهالی روستا گیلکی حرف حضور دیگری است. باشو عربی خوزی و نایی

کدام از روند. هیچشمار میوژه بهزنند. زبان و گویش عامل امنیت و ناامنی زبانی سمی

شناسند ها در ظاهر و رفتارشان نمیدو طرف زبان و گویش یکدیگر را در کنار تفاوت

 طور کامل مشخص است:جان بهکه در دیالوگ نایی

 «تو چرا سیاه چرک چغندری. کیستی؟ قحطه جا بود؟»جان: نایی

 «سم که نداری!تو را چه اسم؟ سیاه که هستی، الل هم که هستی، ا» 

دلیل عدم ارتباط کالمی، گنگ و سوژه )باشو( باوجود داشتن موقعیت امن، به

تواند گیرد. این میزبان شده است و به همین سبب در موقعیت ناسوژه قرار میبی

ای سوژه، او را وجود آورد: نظام کالمی باوجود امنیت نشانهوضعیت چهارمی را بهکالن

 دهد.نی و ناسوژه را در روایتی کنشی قرار میدر موقعیت ناامن زبا

 سوژه. نظام تعاملی و گذر از ناسوژه به شبه4ـ2

لب به سخن گشودن باشو به زبان عربی، بازگو کردن روایت جنگ و ازدست رفتن 

کند. او گریان است و همچنان گنگ. این موقعیت چیزش چندان ارتباطی ایجاد نمیهمه

شود. او جان نیز تکرار میحضور اهالی روستا در خانۀ نایی های روستا ودرمقابل بچه
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جان پاهایش را در بغل گرفته و از عدم ارتباط کالمی و نوع واکنش در مهمانی نایی

ها اهالی روستا بسیار هراسان است. جایی که نظام کالمی راه ارتباطی را میان سوژه

باشو صدای قطار و عنصری از  تواند جایگزین شود.بسته، نظام آوایی و تقلیدی می

کند و جان صدای سگ را با سگ و صدای اسب را با اسب تقلید میجنوب و نایی

کم وضعیت باشو را از دهد او از جنس طبیعت است. این ارتباطات آوایی کمنشان می

سوژه رساند تا مسیر قرارگیری باشو در وضعیت شبهسوژة ناپایدار به ثبات نسبی می

جای شوند. در این نظام، بهجان وارد نظام تعاملی روایت می. باشو و ناییهموار شود

های فرهنگی است که وگوی سپهرنشانهرقابت و دیگری ساختن، تفاوت اصلی در گفت

پذیرد و تأکید بر نظام ارتباطی شود. خودی، دیگری را میسبب تلطیف مرز فرهنگی می

 سازی و تعامل است.  در راستای مجاب

 ای. نظام تطابقی و امنیت نسبی نشانه3ـ2

رو هستیم. در اوایل فیلم، روی مرز در کنار نظام آوایی، با ارتباط تقلیدی نیز روبه

زنند و هایش کاسه و قاشق به هم میدهد و بچهای را تکان میجان زنگولهزار ناییبرنج

گویش سر درنیاورد، ولی  باشو شاید از زبان و«. ایمزمین بجنب که ما گرسنه»گویند: می

فهمد. در جنوب نیز، مراسمی به همین نحو برای باروری زمین شکل ارتباط آیینی را می

زند. دارند. کمی جلوتر، در سکانسی دیگر، باشو برای شکرگزاری از باروری، طبل می

وگویی بینافرهنگی برای جانشینی زبان ایجاد دارد و گفتآیین مرز زبانی را برمی

شود، کند. به این ترتیب، مرزهای گویشی، فرهنگی، ظاهری و عقیدتی شکسته میمی

شود و روابط حسی ـ عاطفی جای آن را در ارتباط کم حجاب زبان کنار نهاده میکم

 گیرد. می
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کند. حال پایدار میسوژه و نیمهجانشینیِ نظام زبانی، سوژه را وارد وضعیت شبه

اهد ارتباط کالمی را با باشو برقرار کند. بااینکه این نظام خوجان میزمانی است که نایی

جان رود، برای باشو و ناییشمار میهای زبانی بهزبانی راه ارتباطی اصلی در جلوه

سوی خانۀ چوبی، سنگ بهیاد بیاوریم که باشو با پرتاب یک پارهرود. بهکُندتر پیش می

توان به سکانس مشهوری نمایاند. میجان میاش را به ما و ناییویرانی خانه و خانواده

ما به این »گوید: گیرد و به او میمرغ را درمقابل باشو میجان تخماشاره کرد که نایی

گرچه باشو پس از این سکانس خنده بر لب دارد و « گیم مرغانه؛ شما چی گویی؟می

نرسیده است. بیضایی ای اند، همچنان سوژه به امنیت نشانهدو طرف یکدیگر را پذیرفته

گر اوست، عقابی در آسمان که گون از مادر باشو که نظارهبا خلق یک فضای وهم

 دهد.های ناامن قرار میگر جنگ است، سوژه را در روایت تصویری در موقعیتتداعی

سوژه به سوژة دارای اقتدار در فیلم با چند موقعیت طی روند طی شدن مسیر شبه

وجود داشتن نظام کالمی هنجار و جان، باشود ناییو سبب میشود. گم شدن باشمی

ای کند و فضای امن گویش مشابه با اهالی روستا، در نظام تقابلی، احساس ناامنی نشانه

داند و در وکتاب میزبان نیست. باشو حسابرا در کنار شخصی یابد که با او هم

ان مشترک در کتاب فارسی کند. رمزگشایی از زبجان میکارهای خانه کمک نایی

ای نگاری قدم مهمی برای ارتباط و همگن شدن مرکز سپهرنشانهمدرسه و زبان نامه

کنند، آنچه بیش زاری که نایی و مادر باشو از کنار هم عبور میاست. در سکانس برنج

چیز در کند، حضور است؛ حضور براساس شرایط ادراکی و همهاز زبان نقش بازی می

شود و از آن سکانس به بعد دیگر گیرد. گویی جای دو مادر عوض میمی لحظه شکل

ایم. حال سوژه از بینیم؛ به همین دلیل وارد نظام تطابقی روایت شدهمادرِ باشو نمی

شود. نظام تطابقی بر جایگاه کنشگر به شوِشگر تبدیل و مسیر پایدارتر برایش هموار می
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محور است. مکان و زمان رئالیستی معنا ندارد ستیتعامل و مذاکره منطبق نیست، بلکه ه

 دهد.ترین اتفاق برای باشو رخ میترین و مهمشود و بزرگو زمان به یک نقطه بدل می

 ایآمیخته و امنیت کامل نشانه. نظام هم2ـ2

جان به تر از همه اتکای ناییگیری ارتباط و مهمارتباطی و تعاملی و شکلبا یافتن راه 

خواهد جان میای که ناییشود. این اتکا در نامهای میسوژه دارای امنیت نشانهباشو، 

 برای شوهر از طریق باشو بنویسد، مشخص است:

را برای من برای نوشتن این نامه، از همسایه کمک نگرفتم. باشو آن »جان: نایی   

ش حرفی که او ها فرزند آفتاب و زمین است... حاال از شنویسد. او مثل همۀ بچهمی

 « شود...زند، سه حرف آن مرا حالی میمی

حال باشو از دیگری به خودی تبدیل شده و وضعیت پایدارتری یافته است. اوست که 

همان چوبی را که برای تنبیه و نجاتش از آب توسط نایی استفاده شده، برای نجات از 

که در بازگشت خود  امیای در دست دارد. پدر نیز هنگزمین خودی و حریم امن نشانه

ایستد، او مثابۀ دیگری برای حفاظت از خانه میشود باشو حتی درمقابل او بهمتوجه می

 آید.وجود میآمیختگی بهآیی و همپذیرد و یک همرا می

پردازد؛ مهاجرتی که به مسئلۀ مهم مهاجرت در جنگ میباشو، غریبۀ کوچک 

افتد. در ای برای سوژه اتفاق میی به ناامنی نشانهادنبال تبدیل شدن فضای امن نشانهبه

های یکدیگر را ای ممکن است شخصیتهای مختلف نشانههای نظامدلیل فاصلهابتدا به

آید که در حین جنگ بیش از وجود مینپذیرند؛ اما زبانی مشترک برای مردم سرزمینی به

های روستا، راه ارتباط را زبان بستگی نیاز دارند. باشو در میان تمسخر بچهپیش به هم

ایران سرزمین ماست. ما همه از یک »خواند: داند و از روی کتاب فارسی میمشترک می

جان نشانۀ آب باشو فرزند آفتاب و زمین و نایی«. آب و خاکیم. ما فرزندان ایران هستیم
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ایجاد توانند و طبیعت است که در کنار هم و با اتحاد مردمان در وضعیت جنگ می

ها در یک هدف ایم و سوژهتر رفتهباروری کنند. در این نوع روایت، از تطابق پیش

 ها عین هستی آب و خاک و سرزمین هستند.اند. سوژهتر ذوب شدهگبزر

   . نتیجه2

ای سوژه در های مختلف امنیت و ناامنی نشانههدف از این پژوهش بررسی جلوه

وضعیت در نظام روایی و دیداری پژوهش، با سه کالن سینمای دفاع مقدس بود. در این

ای همواره برای سوژة رو شدیم. دوقطبی امنیت و ناامنی نشانهها روبهگفتمان فیلم

فرض مشخصی است که در سینمای دفاع مقدس کمتر شاهد آن هنجارپذیر دارای پیش

وقطبی وارونه های سوژه را در این دتواند موقعیتهستیم. جنگ تحمیلی و دفاع می

تواند سبب دهد، میای قرار میکند. خانه و شهری که سوژه را در موقعیت امن نشانه

ها شود. برای این مورد های اجباری یا تغییر وضعیت آنتقابل سوژه و مهاجرت

فرض نیز را بررسی کردیم. موقعیت پیش سوی ساحلبلمی بهو  وصل نیکانهای فیلم

مدی این سینما و بازنمایی رزمندگانی که با فقدان شناخت طور معمول در گونۀ کبه

ها همچون کند. آناند، بیشتر صدق میمعرفتی پای به عرصۀ جنگ تحمیلی گذاشته

دانند موقعیت امن را جایی می سفر به چزابهو  هیوا، لیلی با من استهایی از شخصیت

سپهرنشانه و هنجار  ترین حالت به موقعیت همگن هستۀکه وضعیت پایدار و نزدیک

تنها این دوقطبی را متوجه شدیم سوژه نهبان دیدهغالب داشته باشند. با بررسی فیلم 

سمت وضعیت ناپایدار نیز میل زند، بلکه بهبراساس نظام تطابقی روایت برهم می

جای سوق یافتن به وضعیت کند؛ اما در مواجهه با فراارزش و بزنگاه حضور، بهمی

کند. در اینجا سوژه عین هستی و مت وضعیت سوژة استعالیی حرکت میسناسوژه به

ها، با های سوژه در نظام دیداری گفتمان فیلمهستی عین سوژه است. در کنار نقش
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وضعیت چهارمی از خوانش امنیت و ناامنی زبانی و چهار نظام روایی گِرِمس، در کالن

در رکن اول، باشو، غریبۀ کوچک، ر فیلم روییم. دای روبهراستای امنیت و ناامنی نشانه

شود و سوژه برای نجات و دلیل حضور در نظام تقابلی دگرگون مینقش سوژه مدام به

زند. رهایی دست به کنش و تقابل با دیگری موقعیتی یا دیگری فرهنگی و زبانی می

ان شود و جایی که نظام کالمی راه ارتباطی را میسپس نظام تعاملی وارد عمل می

های شمال و جنوب که در ها مسدود کرده، نظام آوایی و تقلیدی )همچون آیینسوژه

دارند و ها مرز زبانی را برمیشود. آیینشود( جایگزین میتصویر کشیده میفیلم به

کنند که حجاب زبان را کنار گویی بینافرهنگی برای جانشینی زبان ایجاد میوگفت

شود. مسیر گذار باشو به سوژه تبدیل میزبان اولیه به شبهنهد و باشو از ناسوژة بیمی

آمیخته نهفته سوژة دارای اقتدار و نزدیک به هنجار غالب در دو نظام تطابقی و هم

رود و باشو است؛ زمانی که مادر باشو در زمانی غیرروایی و لحظۀ آنی به غیاب می

کند. بیضایی در این ا پیدا مینگاری ــ رفارسی معیار ــ کتاب فارسی مدرسه و نامه

عنوان عامل همدلی، آشوب مناطق مرزی و مردمان شمالی استفاده کرده فیلم از زبان به

های زبانی فرهنگی در کنار ذوب اند. باشو و دیگریطور کامل از جنگ دور بودهکه به

 توانند همگی خودی شوند.شدن در طبیعت و یکی شدن می

 هانوشتپی

1.  Umberto Eco 

2.  semiotics 

3.  Ernst Cassirer 

4.  Jean-Claude Coquet 

5.  subject 

6.  quasi-subject 

7.  non-subject 

8.  hyper-subject 

9.  William Labov 
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10.  hypercorrection 

11.  Peter Trudgill 

12.  Louis-Jean Calvet 

13.  Jean-Marie Klinkenberg 

14.  Groupe µ 
15. mutisme 

16. compensation 

17. semiospher 

18. Juri Lotman 

توان عملی برای مفهوم نشانگی استفاده کرده است. در کنار آن، این معادل را می semiosis. مترجم از 09

معنایی ترجمه کرده است ( این معادل را نشانه02: 0233دهد. شعیری )دانست که نشانه را به معنا پیوند می

 رود.شمار مییا عملی میان پالن صورت و محتوا به که دیالوگ

20. formations 

21. imposed war 

22. genre 

23. subgenre 

 .30: 0297 منش،رک. عرفان .30

 . 305ـ320: 0230 سینمایی رک. هیوارد، ۀگیری این گونبیشتر درمورد آغاز و روند شکل ۀبرای مطالع. 35

26. propaganda  

27. anti-war 

28. Dr. Strangelove 

29. Stanley Kubrick 

30. Tropic Thunder 

31. Ben Stiller 

32. Sam Mendes 

33. meta-value 

34. Algirdas Julien Greimas 
مافوق  ،یردگفضای تنشی گفتمان شکل می ۀواسطمعتقد است فراارزش که بیشتر به (00ـ001 :0235شعیری ). 25

 هاست.آن ةی دیگر و دربرگیرندهای برای بروز ارزشاینهزمی رایج، پیشهاارزش

جان بازتابی از ایزدبانوی زنان و جان یعنی زن ـ زمین ـ مادر. نایینایی»وگویی آورده، . بیضایی در گفت23

 (. 333: 0273)قوکاسیان،  «دارندة آب، یعنی ناهید استنگهدهندة باروری و پاکپشتیبان کودکان و افزون

، عنصر بیگانه بسیار پُررنگ است؛ باشو، غریبۀ کوچک( تا 0250) رگبارهای بهرام بیضایی، از ب فیلم. در اغل27

ای آورد. درنهایت بیگانه یا سوژهوجود میشود و روابط مختلفی را بهای که به حریم خودی نزدیک میبیگانه

( ازدست رفته، یا 0250) کالغتۀ ای است که همچون فرد ناشناخدهد، یا گذشتهاست که رفتن را ترجیح می

 دهد. ای است که همچون باشو ماندن را ترجیح میبیگانه
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