
 

 

 
 
 
 
 
  
 
ـيلم    در سينما و شعر دفاع مقدس » خويشتن آرماني« ـا تكيـه بـر ف  ب
  هاي قديمي چمدانشعر  مجموعه و »باديگارد«

  )اهدانز دانشگاه فارسي اتادبي و زبان ةدانشكد علمي تئهي عضو( آبادي محمود حسن
  )زاهدان دانشگاه فارسي اتادبي و زبان ةدانشكد علمي تئهي(عضو  زاده مريم شعبان
  )زاهدان دانشگاه فارسي اتادبي و زبان ةدانشكد دانشجوي دكتري(١*زاده ساجده تقي

  چكيده
زيگموند فرويـد اسـت.   » ساختار شخصيت«خويشتن آرماني مفهومي برآمده از نظرية 

» فراخـود «ترين سطح را مربوط بـه   وح گوناگون شخصيت، عاليفرويد، در بررسي سط
سـوي كمـال    فـرد اسـت و بـه    متعـاليِ هـر  » مـنِ «داند كه  يا همان خويشتن آرماني مي

حركت است. در پژوهش حاضر، با توجـه بـه نظريـة مزبـور، نگـاهي شـده اسـت          در
اثـر    ويـژه دو  مفهوم خويشتن آرماني در آثار سينمايي و شـعريِ دفـاع مقـدس و بـه     به

شـعر   كيـا و مجموعـه   سـاختة ابـراهيم حـاتمي   » باديگـارد «توليدشده در دهة نود: فيلم 
دنبال يافتن پاسـخي بـراي    سرودة عليرضا قزوه. در اين پژوهش، به هاي قديمي چمدان

                                                      
* sajede_taghizade@yahoo.com  
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پرسش هسـتيم كـه مفهـوم خويشـتن آرمـاني در دو اثـر مزبـور بـه چـه كيفيتـي            اين
از  ش و تقــالّ بــراي بازيــابي خويشــتن آرمــاني پــسشــده و رزمنــده، در تــال نمايــان
  روست؟ به دهه، با چه مسائلي رو  چهار

 كيا، عليرضا قزوه. خويشتن آرماني، سينما، شعر، دفاع مقدس، ابراهيم حاتميكليدواژگان: 

  ـ مقدمه1
  ـ بيان مسئله1ـ1

. سـت ا فرويـد  تفكّـر  در شخصـيت  نظرية سـاختار  از برآمده آرماني اصطالح خويشتن
 معتقـد  و كنـد  مـي  تقسيم »فراخود« و »خود« ،»نهاد« بخش سه به را انسان شخصيت فرويد
وجود او   در سطح سه اين از يك كدام كه دارد اين به بستگي انسان شخصيت نوع است

  است. تر پيشرفته
خـود   به چيزي جز رسيدن بـه مطالبـات  اي از شخصيت است كه  مرتبه »فرومن«نهاد يا 

ـ اهم يافتن به اميـال  تنها دست اونوزادي است كه نزد  ؛ازدپرد نمي چـارچوبِ   در ؛ت داردي 
را  ها ها و حرام حريم ؛ل التذاذ استصدنبال ا ن بهوة ممكشي به هر ؛گيرد صي قرار نميمشخّ
فرويـد، فـرومن    ديـد   هاي گوناگون است. از نيروه و گسيخت لجامر از غرايز شناسد و پ نمي

»خاستگاه اوغرايز جايگاه و رواني انرژي ةلي« ،» مقسـ «و  »ت فـرد زيربناي شخصـي اسـت آن  »ت تاريـك 
  جا) (همان. »كند مي  طلبد و عمل فقط مي«بلكه  ،»كند فكر نمي«فرومن ؛ )84  (ص

 لـذّت  اصل طبق و ليبيدوست و غرايز مخزن«كه  است شده گفته ديگري از نهاد تعريف در
 وجـه  هـيچ  بـه  را ارضـا  تعويـق  يـا  تـأخير  و كنـد  مـي  تـالش  هـايش نياز ارضاي براي نهاد. كند مي عمل
  )36 ص 2و شولتز، 1(شولتز. »كند نمي تحمل

 عقليِ و منطقي نيروي خود. است »خود« فرويد ديدگاه در شخصيت از ديگري سطح
 را، هـا  خواسـته  ارضـاي  و كند رو به رو ها واقعيت با را نهاد كند مي تالش كه است انسان

                                                      
1. Schultz, Duane P.      2. Schultz, Sydney Ellen 
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جـويي   دنبـالِ لـذّت   كه نهـاد بـه   در شرايطي«بايد توجه داشت . بيندازد تعويق به قعيت،بر وا  بنا
دارد؟ پس،  هاي جهان واقع محفوظ مي است، چه ساختاري آن را در چارچوب منطق و درك محدوديت

. )85 (فرويـد، ص  »عهـده دارد   هاي جهـان واقـع را بـه    گري بين فرومن و واقعيت مسئوليت ميانجي من
  گفتة دوان پي شولتز و سيدني الن شولتز، به

 بـه   توجـه   با يا، اندازد تعويق  به را آن كوشد مي بلكه كند نمي جلوگيري نهاد ارضاي از خود
 و درك بينانـه  واقـع  و عملـي  صـورت  بـه  را محيط خود دهد. تغيير را آن مسيرِ ضروريات،

 واقعيـت  اصـل . كنـد  مـي  عمـل  واقعيت اصل با مطابق خاطر،  همين  به و، نموده كاري دست
 هـاي  تكانـه  خـود  بنـابراين، . اسـت  تضـاد   در كند، مي عمل آن مطابقِ نهاد كه لذّت، اصل با

. كـرد  تشبيه اسب روي سواركارِ رابطة به را نهاد و خود رابطة فرويد. كند مي كنترل را نهاد
  )61 (ص .كند مهار و نظارت هدايت، را اسب حيوانيِ و خام نيروي بايد سواركار

 ،»آرماني منِ« ،»آرماني خود« يا فراخود. است »فراخود« فرويد نظرِ  از شخصيت عاليِ سطح اما
 كـه  دارند شخصيت از سطحي به واحدند و اشاره مفهوم يك همه »فرامن« يا »آرماني خويشتن«

  ز، شولت پي شولتز و سيدني الن  گفتة دوان به. كند مي حركت دروني كمال به رسيدن جهت  در
 فقـط  آن تالشِ بينانه. واقع هاي هدف به رسيدن براي نه كند مي تالش لذّت براي نه فراخود
 تـأخير   بـه  را آن كند مي سعي خود آورد، مي فشار ارضا براي نهاداست.  اخالقي كمال براي
 هـيچ  نهـاد  ماننـد  فراخـود . ورزد مـي  اصـرار  اخالقيـات  بـر  همه از باالتر فراخود و اندازد

  )62 (همان، ص. پذيرد نمي هايش درخواست براي را  سازشي
ويژه مفهوم فـرامن را بعـدها    خصوصِ ساختار شخصيت و به البتّه، ديدگاه فرويد در

شناســاني كــه بــا رويكــردي وجــودي و  ميــانِ روان  شناســان تكامــل بخشــيدند. در روان
ي ويژه به مراتـبِ  نگاه 1اند، كارل راجرز مدارانه به تحليلِ رفتارهاي بشري پرداخته انسان

اي اسـت كـه    خودپنـداره « 2»خـود آرمـاني  «نظرية شخصيت راجرز،  شخصيت داشته است. در
. »كند داشته باشد و شامل معاني و اركاني است كه بيشترين اهميت را بـراي فـرد دارنـد    مي انسان آرزو
  )142 (شاملو، ص

                                                      
1. Carl Rogers    2. ideal self 
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عارض آن با سطوحِ خصوص شخصيت آرماني و ت رسد ديدگاه فرويد، در نظر مي  به
 ت خاصس از قهرمان و شخصيت، با تصويري كه سينما و شعر دفاع مقدنازل شخصي

فرد   مثابة يك رزمنده و يك دهد قرابت درخور توجهي دارد: قهرماني كه به رزمنده ارائه مي
هاي سهمگين سياسي، اجتماعي،  معرض طوفان  بحبوحة يك مقطع تاريخي و در انقالبي در

همه   از  بيند بيش را ناعادالنه مي  كشاكش جنگي كه آن خيزد و در و اقتصادي برمينظامي 
ها را ممكن سازد و جهاني  كه سرِ آن دارد ناممكن شود؛ مني رو مي من دروني خود روبه  با

  نو با نظامي عادالنه برقرار كند.
ل جنـگ  سا  اي فراتر از هشت اگر مفهوم دفاع مقدس و هنر دفاع مقدس را در دايره

در دوران جنگ و پس از جنگ با مسـائل و موضـوعات    »من آرماني«تحميلي ببينيم، اين 
مايـة توليـد آثـار     رخ داده دست »من«هايي كه براي  روست و همين دغدغه به متفاوتي رو

  متعددي در سينما و شعر دفاع مقدس شده است.
فيلم   هاي دروني اين قهرمان در يه، ال»من آرماني«در اين جستار، با نگاهي دوباره به مفهوم 

سرودة عليرضا قزوه  هاي قديمي چمدانشعر  كيا و مجموعه ساختة ابراهيم حاتمي» باديگارد«
كيا و قزوه  واكاوي خواهد شد. دليل پرداختن به اين دو اثر اين است كه اوالً همراهي حاتمي

جريانـات فكـري و اجتمـاعي و      بـا  اند) مثابة دو هنرمند كه چهار دهه پس از انقالب را درك كرده (به
هـا،   تواند آينة دغدغـه  حد فراواني مي  اي است كه آثارشان تا گونه فرهنگيِ پس از انقالب به

دو براي ترسيم حوادث   اي كه آن هاي نسل انقالب باشد. ثانياً، نوع زاويه ها و آرمان خواست
بـه    ديگر، مفهوم بازگشت  سوي  ازهم دارد.   كنند شباهت بسياري به و تحليل آن انتخاب مي

بيفتد؛ مثالً، اثري كه محصول دهة شصت يا   گذر زمان اتّفاق  خويشتن آرماني الجرم بايد در
قدر از روزگار آرماني اوايل انقالب فاصله نگرفته اسـت كـه    لحاظ زماني، آن هفتاد باشد، به

محصـول دهـة نـود     دو كـه هـر   كـه دو اثـر يادشـده ـــ     منتقد را متوجه خود كند، درحـالي 
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رو   انعكاسِ مسائلي كه شخصيت رزمنده براي بازيابيِ من آرمانيِ خود پيشِ  اندــ در شمسي
  خواهد داشت بسيار درخور توجه است.

 و رسانده پيروزي به را انقالب كه نسلي شخصيتيِ تيپ از ايضاح بحث، جهت ادامه،  در
 »رزمنـده «  بـه  بيند مي درون  و  بيرون دشمنِ با نبرد صحنة در را خود كنون  تا انقالب ابتداي  از
  .شد  خواهد  ياد

  ـ ضرورت و اهميت تحقيق2ـ1
هاي  اي وسيع از توليدات هنريِ سال پرداختن به آثار سينمايي و ادبي دفاع مقدس، كه عرصه

سـاختن زوايـاي گونـاگون     دهـد، ضـمن روشـن    از انقالب را به خود اختصـاص مـي    پس
توانـد تـأثير شـگرف جريانـات و      شـناختي، مـي   ظرِ علمي و روانمن  شخصيت رزمندگان از

  كشد.  تصوير  تحوالت سياسي و اجتماعي و فرهنگي را بر چرخش مضامين آثار هنري به

 تحقيق ـ پيشينة3ـ1

اسـت،   مقايسة سينما و شعر موضوعي جـذّاب بـراي پژوهشـگران و نويسـندگان بـوده     
رسـد   نظـر مـي    ن حوزه خالي است. بههاي گسترده و اساسي در اي اگرچه جاي پژوهش

 )1385 الـدين طباطبـائي، هـرمس، تهـران     (ترجمة عـالء  1نوشتة پير پائولو پازوليني سينماي شعر
واقع، پازوليني سـعي    ايِ شعر و سينماست. در رشته هاي ميان شروع خوبي براي پژوهش

  )12 زوليني، صپا  (هنر ديگري شباهت دارد.  از هر داشت نشان دهد سينما به شعر بيش
سـمت   شود، بيشتر، ذهن محقّقان به در ادبيات فارسي، وقتي صحبت از سينما و شعر مي

بازآفرينيِ «شوند. مقالة  مي  اساسِ آثار مهم ادبي خلق  رود كه بر هايي مي و فيلم 2اقتباس ادبي
يش هويـت  مقـاالت همـا   چكيده(در » ادبيات كهن فارسي در سينما؛ احياي بخشي از هويت ملّي

نوشـتة زهـرا   ) 39- 28  ، ص1383مـدرس، تهـران، اسـفند     ، دانشگاه تربيتها و راهبردهـا)  (مفاهيم، مؤلّفهايراني 
                                                      

1. Pier Paolo Pasolini      2. adaptation 
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از اين آثار است. موضوع ديگر مورد توجه پژوهشـگران تـأثير سـينما و شـعر       حياتي يكي
، سـال  ادبـي فنـون  (» هاي روايت سينمايي در غزل امروز شيوه«يكديگر است. مقاالتي چون   بر

آ صفايي،  نوشتة محسن محمدي فشاركي و پانته )128- 113  ، ص1393، بهار و تابستان 1  ششم، ش
(منتشرشــده در وبگــاه راســخون، » تصــوير و توصــيف ســينمايي در شــعر كالســيك پارســي «

هاي ادبي  نسبت بيان سينمايي با تمثيل«نوشتة احمدرضا ضابطي جهرمي،  )1395ارديبهشت   26
نوشـتة تقـي    )76- 53  ، ص1388  ، زمسـتان 26  ، دورة هفـتم، ش هـاي ادبـي   پژوهش(» موالنادر اشعار 

  اند. جمله  اين  پورنامداريان و زهرا حياتي از
حوزة ادبيات و سينماي انقالب و دفاع مقدس و مشخّصـاً آثـار عليرضـا قـزوه و       در

مزبـور پرداختـه   طور مجزّا بـه هريـك از آثـار     هايي كه به كيا نيز پژوهش ابراهيم حاتمي
شناسي هنر  جامعه(» كيا هاي حاتمي شناختي به فيلم نگاهي جامعه«مقالة  باشند كم نيست. در

، نوشتة اعظـم راودراد، نويسـنده   )126-97 ، ص1388، بهار و تابسـتان  1 ، سال اول، شو ادبيات
ـ   شناسي آثـار ايـن كـارگردان داشـته اسـت. همچنـين، در       نگاهي متفاوت به نشانه ة مقال

، 33 ، دورة نهـم، ش مطالعات فرهنگـي و ارتباطـات  (» تحوالت بازتاب جنگ در سينماي ايران«
ــتان ــران  )80-57 ، ص1392 زمس ــپيده حي ــم راودراد و س ــتة اعظ ــندگان   ، نوش ــور، نويس پ

حـوزة بازنمـاييِ موضـوع جنـگ      هاي گوناگون در اند كه در دهه هايي پرداخته تفاوت  به
مايـة اعتـراض در شـعر احمـد مطـر و       بررسـي تطبيقـي درون  «است. مقالة  اتّفاق افتاده

، )66-39 ، ص1395، پاييز و زمستان 2 ، دورة اول، شعربي  ـ  مطالعات تطبيقي فارسي(» عليرضا قزوه
حسيني و سيدحميد نجات، پژوهشـي ديگـر اسـت كـه نويسـندگان       نوشتة سيدمحسن

  اند. قزوه پرداختهمفهوم اعتراض در وجوه سياسي و اجتماعي آن در شعر   به
بررسـي جريـان اعتـراض در شـعر و     «نظر ما مقالة   ترين پژوهش به موضوع مد نزديك

پژوهش زبان و ادبيـات  (» كيا سينماي دفاع مقدس؛ با تكيه بر آثار عليرضا قزوه و ابراهيم حاتمي
  زاده و غالمرضا كافي است. نوشتة ساجده تقي )48- 25  ، ص1392، پاييز 30  ، شفارسي
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اثـر    شـناختي، بـه تحليـل دو    پژوهش حاضر، نويسندگان، با اتّكا به يك مفهـوم روان  رد
يكـديگر    بار اسـت كـه ايـن دو اثـر بـا      واقع اولين  شعري و سينمايي خواهند پرداخت و در

 شوند. مي  مقايسه

  ـ بحث2
  مفهوم خويشتن آرماني در سينما و شعر دفاع مقدسـ 1ـ2

اجتماعي   ـ  تواند خيزشي باشد با ابعاد مختلف سياسي مياين گفتمان، كه انقالب اسالمي 
زبـانِ    هـا قبـل از پيـروزي انقـالب، از     و نقطة عطفي در تاريخ جهان معاصر، حتّي سـال 

بـود.   دادند طرح شده را مي »بازگشت به خويشتن«از نخبگان فكري جامعه كه شعار  بعضي
  گفتة شريعتي، جمله، به  از

اش و  اش بيرون بيايـد و از رابطـة فـردي    امد و قرون وسطاييخواهد از پوستة ج اسالم مي
مـوج،   صـورت يـك   اش خارج شود و بـه  محدودة اخالقي و رواني و شخصي و دروني  از

صورت يك عامل ساختن انسان و جذب نسل  دعوت، يك رسالت، يك مسئوليت و به يك
  )13  (صزمان طرح شود.   و  جديد درآيد و در وسط زمين

 داشت  وجود فراواني و فرهنگي ايدئولوژيك سياسي، شناختي، جامعه هاي هريش واقع  در
 مقتدر حكومت  يك استقرار براي استثنائي حركت يك انقالبيون، نظرِ  در اسالمي، انقالب كه

ون وظيفـة خـود         تلقّـي  جهان عرصة  در شيعي شـود و در ايـن مسـير رزمنـدگان و انقالبيـ
و نُرِيد أن نَمنَّ علَي الَّذينَ استُضعفوا في األرضِ و نَجعلَهـم  ﴿نيِ دانستند كه، براي تحقّق وعدة قرآ مي
  ، حتّي از جان خود نيز مايه بگذارند.)5(القصص:  ﴾و نَجعلَهم الوارِثينَ ئمةًأ

هاي گوناگون مـدني و   انقالب اسالمي جوششي ساختارشكنانه بود كه، عالوه بر عرصه
حوزة فردي نيز موجد يك استحالة اعتقادي و رفتاريِ عميـق   بود در مظاهر بيروني، توانسته
هـايي   داد و بـر شاخصـه   هاي انقالبي كه باور رزمندگان را تشكيل مي شود؛ نظامي از ارزش

محوري، دنياگريزي و... تأكيـد   طلبي، واليتمداري، فداكاري، دين زيستي، شهادت چون ساده



108
3/1ادبيات انقالب اسالمي

 مقاله    
در سينما و شعر ...»خويشتن آرماني«

 

 

نظر داشتند بايد به چنان صفاتي متخلّق   ي كه در»مـن «ورزيد و رزمندگان براي رسيدن به  مي
سمت مبارزه  بيرون، رزمنده را به و درون  شد نيرويي مضاعف، از همه سبب مي شدند. اين مي
سوق دهد. شروع جنگ و اتّفاق تلخ تهاجم اگرچه بالذّات واقعيتي  »جهاد«تعبيرِ اسالمي  يا به

برابـر دشـمن     العادة ارادة جامعه براي دفاع در آن، تجلّيِ خارق  پسِ  شد، در تلخ محسوب مي
شناسي، وجه مثبت جنگ  كه گفته شده، اين خصيصه، در مباحث جامعه چشمگير بود. چنان

از   حراسـت   ملّت را بـا  تواند آگاهي اجتماعي هر نظرِ هگل، جنگ عاملي است كه مي به«تلقّي شده است. 
ديگـر،    سـوي   . از)76  (جهـانبگلو، ص » ه فردگرايـي اسـتحكام بخشـد   برابر هرگون  وحدت معنويِ آن در

حقيقـت، فرصـت جنـگ فرصـت       خـود گرفـت. در    بعد عرفـاني بـه   رفته، جنگ يك رفته
خودسازي، وصال به محبوب ازلي و پيوستن به كـاروان آزادگـان و شـهيدان تـاريخ تلقّـي      

خلـق    سـت كـه هنرمنـد در   توان در مفهـومي ج  را مي »حماسة عرفاني«شد. اصطالح ادبي  مي
دادن ديـوِ   در اين گونه حماسه، قهرمان، بعد از شكست«تعبيرِ شميسا،  دهد. به مي  تصوير رزمنده ارائه

اهللا   فـي   طريـق فنـاء    جادة طريقت، نهايتاً به پيروزي كه همانا جاودانگي در  آميز در نفس و طي سفري مخاطره
(شهادت كرد به سرمنزل مقصود  ميان تالش مي  اين  ي كه در»خود«. )80  (ص »يابد مي  است دست

از   برابر هيچ مانعي دست  آيد خويشتن آرماني رزمنده بود؛ خويشتني كه در  نائل و وصال حق)
  داشت. داشت و تا رسيدن به منتهاإليه شهود گام برمي مجاهدت برنمي

واده، داد اعم از گذشتن از جـان و خـان   اي كه در جنگ رخ مي العاده همة حوادث خارق
بستگي به مظاهر حيات دنيـوي، پـذيرش عـوارض جنـگ و      فداكاري تا پاي جان، قطع دل

با انتخاب خويشـتنِ آرمـانيِ رزمنـده     (مجروحيت، قطع عضو، اسارت و...)ها  حتّي استقبال از آن
هرچه الزم است   هاي خود از گرفت؛ خويشتني كه، بدون ترس، در راه خواست مي  صورت

از جنگ   كند. اما اين خويشتنِ آرماني چقدر بعد بر آنچه بايد، مقاومت ميبرا  گذرد و، در مي
اي كـه آرمـان    گيرنده است؟ آيا رزمنده دوام آورده است و همچنان در درون رزمنده تصميم

همين   هاي بعد از جنگ نيز با پرورانده در دهه سر مي  هاي انقالب را در كردن ارزش  جهاني
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رفته است؟ براي يافتن اين پرسش، به شعر و سينماي   تكار پيشاطمينان و ابتكار عمل و پش
مقـدس،    هنر اصلي انقالب و دفـاع   نماي گفتمان انقالب و دو مثابة آينة تمام دهه، به  اين سه

  افكنيم. مي  نظر
دهة شصت، كه   آيد اين است كه از همان زمان جنگ و در چشم مي آنچه در نگاه اول به

شـعر    آرمـاني در   طلبي رزمندگان بود، تضاد خود و خود شهادت گري و اوج هيجان انقالبي
(زمـاني  همان دهة شصت   حركت از  خورد. در شعر، اين چشم مي بيش به   و   دفاع مقدس كم
آغاز شد. شاعراني مثل سلمان هراتي و بعدها عليرضا قـزوه،   پايان نرسيده بود) كه هنوز جنگ به

فاصــله بــا آرمــان حقيقــي جنــگ   تن خــود، بــهدانســ تمركــز بــر خوداتّهــامي و مــتّهم  بــا
رو  به كردند. اين اعتراف لحني دردآلود داشت و شاعر، در خلوت خود، با مني رو مي  اعتراف

  دور افتاده: شتاب به  و  شد كه گرفتار در وادي سالمت و عافيت است و از شور مي
دلِ مـن/   ن/ آه ايام/ با روحي سرگردان در فاصلة آفتـاب و لجـ   زمين ايستاده و مثل آسمان

تاريـك/   آيـم/ از  شده در من/ مگر به سيالب بپيوندي/ من از سـكوت مـي   نشين آب ته اي
  )64 آيم. (هراتي، ص سالي/ من از عاقبت بيهودگي مي خالي/ از خشك از
كرد. وجه بيان حماسه، مظلوميت،  مقطع، سينما در وادي ديگري سير مي همين اما، در

هييج و احتماالً نگاه به بيرون بر نگاه درون غلبه داشت. اگرچه آثار كلّي ت طور رشادت و به
شعر   اي كه در اندازه نگاه به  گرايانة عرفاني دارند، اين سينمايي دفاع مقدس بعضاً نگاه درون

  گسترش يافته است در سينما مطرح نيست.
ن به مفهـوم  منظرِ پرداخت  گرايي در شعر و سينماي دفاع مقدس، از در دهة هفتاد، هم

زعم نويسنده، دهة هفتـاد را در هنـر انقـالب و     شود. به تر و بيشتر مي منِ آرماني، جدي
كه هستم  منِ انقالبي«دانست. تمركز آثار بر اين است كه  »دهة خودتشريحي«مقدس بايد  دفاع

؛ نمايـد  مـي  گروه رخ  همه، زير فشار دو  از  . اين پاسخ و تشريح، بيش»كنم و چگونه فكر مي
قيمـت جنـگ و    هاي جهـاني بـه   برابر قدرت  يكي طبقة روشنفكر كه با اصل مقاومت در
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را  زدگي مخالف است و ديگـري نسـل جـوان كـه روح پرسشـگري و اعتـراض       جنگ
نشـده و حقيقـت باورهـاي او      ديـر   اينكـه تـا    تصور دهد. هنرمند، به جامعه اشاعه مي در

مواردي فضـاي هنـري     رود كه در ش مياست بايد كاري كند، تا جايي پي تحريف نشده
تـدريج، موضـوع    شـود. در ايـن دهـه، بـه     حساب دو تفكّر بدل مي جايي براي تسويه به

شـود و نسـل جـوان،     جبهـه و منـاطق شـهري جـايگزين مـي      ها از جبهه به پشت فيلم
هـاي فكـريِ گونـاگون،     شـوند. تيـپ   مثابة قهرمان داستان انتخـاب مـي   ها و... به خانواده

گفتند و موضوع آثار فقط رزمنده  شده، از جنگ سخن مي هاي شناخته لبِ شخصيتقا  در
و جبهه نبود، بلكه سياسيون و روشنفكران و نسل جوان و زنان و حتّي سربازان دشـمن  

  شدند. مي مثابة موضوع فيلم انتخاب به
 دخو شود. اصطالح بدل مي »خود متروك«اي است كه خود آرماني به  دهة هشتاد دهه

 يا فكري رفتاريِ الگوهاي به دارد اشاره و برد كار به 1جيمز ويليام بار   را اولين  متروك
  )118 پورافكاري، ص (است.  داشته گذشته در فرد كه احساسي
خـورد نـوعي    چشـم مـي    چيـزي بـه    هـر   از  اي كه در سينماي دهة هشتاد بـيش  مسئله

هـاي ارزشـي    هـا و تعـارض   تنـاقض  دادنِ به موضوع دفاع مقدس است. نشـان  »دگرانديشي«
ساله، تلطيف چهرة دشـمن و   جامعة پس از جنگ، تشكيك در اصلِ جنگ و دفاع هشت  در

جامعـة    كشـيدنِ فجـايع موجـود در     تصـوير   اي انساني و نـاگزير بـه او، بـه    بخشيدن وجهه
هاي موجود در زمـان جنـگ، رياكـاري و تغييـر      اعتقاديِ نسل جوان به ارزش زده، بي جنگ
دهـه    هـاي ايـن   منصبان قدرت امروز عمدة مضامين فـيلم  رة رزمندگانِ ديروز به صاحبچه

طـور   نهـد و، بـه   گام را از اين نيـز فراتـر مـي    در دهة مزبور است. جريان شعر دفاع مقدس
  آورد. مي  روي »بيان شفّاف و نقد و اعتراض علني«برانگيزي، به  تأمل

                                                      
1. William James 
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سـال    د چهار دهه از انقـالب و نزديـك بـه سـي    اما، در دهة نود، در موقعيتي كه حدو
نسـل    گذرد، دو هنرمند كه وابسـتگيِ فكـري و عقيـدتيِ خـود را بـه      جنگ تحميلي مي  از

يعني سينما و شـعر، نسـل    اند، در دو هنرِ همواره همراه با انقالب  كرده  انقالب بارها اثبات
مثابـة   (بـه ليرضـا قـزوه   كننـد؟ ع  مقدس و نسل رزمندگان را در چه فضايي تصوير مي  دفاع

هـاي انقـالب و دفـاع مقـدس را در اشـعارش       دارانـة آرمـان   شاعري كه، از ابتداي جنـگ، موضـع جانـب   
هـاي جنـگ حضـور     ، در جبهـه 1359(سينماگري كه از آغاز جنگ، در كيا  و ابراهيم حاتمي داده)  نشان

رمانِ آن همان شخصيت ثابـت رزمنـده   اثر ديد كه قه صورت يك كالن توان به را مي  تك آثارِ او يافت و تك
  كنند؟ دهة نود چه تعارضي بين خود و خود آرمانيِ رزمنده تصوير مي  در است)

 هاي قديمي چمدانشعر  و مجموعه» باديگارد«تحليل فرامتنيِ فيلم ـ 2ـ2

و » باديگـارد «اگر بنا باشـد در يـك جملـه فراينـد خلـق معنـا و ارسـال پيـام در فـيلم          
؛ »شـدن!   ديگـر   دغدغـة چيـزِ  «را تعريف كنيم، بايد بگوييم:  هاي قديمي دانچمشعر  مجموعه
روي تفكّـر جديـد قـرار     به كيا و عليرضا قزوه را رو اي كه همواره ابراهيم حاتمي دغدغه
  زعمِ هنرمندان انقالب زيرپوستي اما خطرناك است. است؛ تفكّري كه به داده

شناسـيِ   حوزة جامعه توان در ار مشابه را ميشناختي، دو اثر مزبور و آث لحاظ جامعه به
ا دقيقـاً بـه چـه عنصـري        ل نظام ارزشي مطالعه كـرد؛ امـگفتـه   »ارزش«دگرگوني و تحو

بنـديِ   مقولة تعريف ارزش اتّفاق نظر ندارند، اما شايد با جمع شناسان در شود؟ جامعه مي
  دست داد: ها بتوان اين تعريف را از ارزش به اكثر نظريه

عقيده يا باورِ نسبتاً پايداري است كه فرد، با تكيه بر آن، يك شيوة رفتاريِ خاص يا  شارز
ديگر،   تعبيرِ  دهد. به ــ بر ديگري ترجيح مي كه شخصي يا اجتماعي است حالت غايي را ــ  يك

اهداف و مقاصد مطلوب و مورد نظر جامعه است كه براي دستيابي بدان  هاي اجتماعي ارزش
   )133  مهر، ص د. (شايانشو تالش مي
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ه   را مهـم  1تـوان رونالـد اينگلهـارت    رسد مـي  نظر مي  به حـوزة    پـرداز در  تـرين نظريـ
شناسيِ تحول در نظام ارزشي در دورة اخير دانست. او مسئلة دگرگـونيِ ارزشـي    جامعه

 كه  معنا  داند. بدين ها مي اي طبيعي و معلول توسعه و شكاف نسل همة نهادها را مسئله در
را براي دگرگـونيِ نظـام    هاي پيشرفت در يك نهاد زمينه رشد جامعه و افزايش شاخص

شـود   كنـد و، بـا ظهـورِ نسـل جديـد، ايـن كـنش عملـي مـي          ارزشيِ آن نهاد فراهم مي
) اي  بنا به تحليلِ او، اگر نسلي بـراي نظـام ارزشـيِ موجـود هزينـه     . )76 اينگلهارت، ص

بـه تغييـرِ    كند، بلكه متمايـل  ا براي حفظ آن تالشي نميتنه پرداخت نكرده باشد، طبعاً نه
توانـد   كـرده نمـي   ديگر نسلي كه، بـراي آن، هزينـه پرداخـت     سوي  شود و از آن نيز مي

ة سياسـيون در    دورة  فروپاشي نظام ارزشي را ببيند. اين موضوع را بايد كنار تغييـر رويـ
دربارة تغييـرات   سعه و تضادتوپور در كتاب  گذاشت. در پژوهشي كه رفيع از جنگ بعد

  شود: گيري مي اجتماعي انجام داده است چنين نتيجه
گرفـت، ابتـدا     ها از ابعاد مختلف صورت ، كه يك حركت تغيير ارزش68در فرايند بعد از سال 

هاي قشر باال  ــ ارزش آن  موازات زمان به هم   زدوده و ــ  هاي مذهبي تضعيف و آثار جنگ ارزش
مـذهبي را تهديـد و گـاه      ـ  هاي انقالبـي  ارزش هاي مادي كه ارزش  حدي  شد؛ تا و مادي تقويت

هاي  بعد، وقتي اين غلبة كامل انجام گرفت و ارزش  به  اينجا  رسد بر آن غلبه كردند. از نظر مي  به
بـه    كردن تصاوير مربوط  رسيد، ظاهر نظر نمي  جديد تثبيت شد و ديگر خطري براي تغييرِ آن به

عنـوانِ پوشـش مشـروعي     عكس به رساند، بلكه به ديگر به اين مسير آسيبي نمي دتجنگ و عبا
را   كـرد و ايـن تصـوير     هـاي مـادي عمـل    هـا و تثبيـت ارزش   براي ادامـة فراينـد تغييـر ارزش   

  )265  م. (صمذهبي پايبندي  ـ  هاي انقالبي كرد كه ما به ارزش مي  تداعي
همان ابتداي   يرات فرهنگي و اجتماعي ازتوان چنين نتيجه گرفت كه تغي حقيقت، مي  در

نرمك توسعه يافت تا جايي كـه خـود قهرمـان     دهة هفتاد شكل گرفت و يا علني شد و نرم
  »آيا من همان هستم كه بودم؟«پرسد:  شود و از خود مي رو مي به داستان در دهة نود با خود رو

                                                      
1. Ronald Inglehart    
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سـت كـه اذعـان    روي مخاطـب ه   فضايي پيشِ ،»باديگارد«و  هاي قديمي چمدان در
خواهـد   حال تغيير است و فقـط قهرمـان اسـت كـه مـي       كس در چيز و همه كند همه مي
از  خـالي  كـردن   علـم   شـدن و روزمرّگـي قـد علـم كنـد. طبعـاً ايـن قـد          مقابل هضم  در
  بود. فرسا نخواهد هاي طاقت رويي  در  رو

اضطراب  معتقدند اساساً اند كرده مطالعه مبحث اين در را فرويد ديدگاه كه شناساني روان
 هرچقدر يعني است؛ شخصيت ساختار گانة سه سطوح گرفتن فاصله محصول رواني فشار و

 برخـوردار  بيشـتري  اطمينان و آرامش از شخص باشند، تر نزديك يكديگر به سطح  سه اين
  واقع،  است؛ در

 ابد وي مي كاهش بالقوه اضطراب باشد، تر نزديك واقعي به خويشتن آرماني خويشتن چه هر
 آرمـاني  و واقعـي  خودهـاي  بـين  ناهمـاهنگي  هرچه .بود خواهد خشنودتر و تر راضي فرد

 خودپنـدارة  چراكـه  بـود،  خواهـد  بيشـتر  ناسازگاري ميزان و كمتر نفس باشد، عزّت بيشتر
 قائـل  بسـياري  ارزش هـا  آن براي فرد است و ثابت نسبتاً و مداوم آگاهانه، جرياني شخص

  )36 ص شولتز و شولتز،( است.

  هاي قديمي چمدانشعر  و مجموعه» باديگارد«تحليل متنيِ فيلم ـ 3ـ2
گامـان شـعر دفـاع مقـدس و صـاحب پـانزده        از پيش ، گرمسار)1342(متولّد عليرضا قزوه 

 اعتـراض  از اي دردمندانه و آميز كنايه تند و زبان با همواره كه شعر است. قزوه، مجموعه
 اسـت  مانـده  بـاقي  او بـراي  كه حقّي تنها عدالتي بي دركند كه  سروده، اذعان مي و گفته
  است: امروز به اعتراض و ديروز به ورزيدن عشق

  ماست حقّ عشق و اعتراض آري گفتم آري
  رسـد نمي نان به دستشـان كـه مردمي حقّ

  )35 ، ص2(قزوه 
ـ   سو مربوط  يك  با ديگر آثار قزوه دارد از هاي قديمي چمدانشعر  كه مجموعه تفاوتي ه ب

شـده    خارج از كشـور سـروده   دوراني است كه او ايران را ترك كرده و اغلب اشعارش در
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را   پـيش، شـاعر    از  شـدن از مسـكن مـألوف و زنـدگي در غربـت، بـيش        است. شايد جـدا 
نوستالژي و بازكاوي گذشته غرق كند و تلويحاً در گذشته به جسـتجوي مـنِ آرمـاني و      در

با آثار   مقايسه  نظير اشعار در در مجموعة مزبور، كيفيت بي منِ متروك خود برآيد. نكتة ديگر،
پيشين است. قزوه، پس از چند دهه شعرگويي، به زبـاني سـليس و سـبكي روشـن دسـت      

نخـي    طلبي، مضامين سياسي و اجتماعي و آييني بـا  عرفاني، شهادت  هاي است كه مايه  يافته
نظـرِ نويسـنده،     ند. اين ناخرسـندي، از ا هم وصل شده  نامِ اعتراض و ناخرسندي به نامرئي به

تـرين و   انـدوهناك   را بـه   آن گرفتن خود و فراخودي است كه شـاعر  محصول همان فاصله
  كند. اثرگذارترين شيوه نقل مي

نمـاد   »چمـدان «خود تأييـدي بـر ادعـاي نويسـنده اسـت.       هاي قديمي چمدانعنوان 
هـاي ارزشـمند و    است از داشته تعبيري »چمدان قديمي«هاي ضروري و ارزشمند و  داشته

همـه    از  ارث رسيده است. درِ چمدان كه گشوده شود، شاعر بيش الزمي كه از گذشته به
  بيند و حسرت خويشتن آرماني خويش را: را مي خود

تنگيِ ياران صميمي هاي من و دل عكسهـاي قـديمي   چمدانسراغِ  بعد رفتم به

  )5، ص 1(همو 
  شود: رو مي به زند و با خود رو هاي قديمي را ورق مي اين عكس آرام، شاعر و بعد، آرام
يكي ماند، گرفتندش در خانـة تيمـي   اينكرد از غربت فكّـه   اي وا يكي پنجره آن

هـاي قـديمي   چمدانيكي باز منم در  اينتنگـيِ يـاران   يكي باز منم شاعر دل اين

  جا) (همان
كيـا نيـز    كنـد حـاتمي   پيـدا مـي   هاي قديمي چمداننهايت، قزوه در   كه، در همان عكسي

  يابد. مي» باديگارد« در
اي  ؛ رزمنـده »حيـدر ذبيحـي  «توليد شده و روايتي است از زندگي  1394 در» باديگارد«

هـاي   آميـز محافظـت از شخصـيت    هاي جنگ، امروز مسئوليت مخـاطره  از سال كه، پس
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خصيت مورد محافظت او، كه معاون ها ش را دارد و در يكي از اين عمليات بلندپاية نظام
بيند. فيلم از همين درگيري آغـاز و يـك پرسـش بـزرگ      جمهور است، آسيب مي رئيس
  هاي من است يا خير؟ روم در مسير آرمان شود كه آيا راهي كه من مي مي مطرح

رو  بـه  هايي در خـانواده، جامعـه، مسـئولين، نگـاه كلّـي نظـام و... رو       حيدر با دغدغه
خواستن از حيدرنـد   حال پاسخ  تمام فيلم، همه در ها پاسخ دهد. در بايد به آن شود كه مي

دنبال اثبات حقّانيت و يافتن مسير درست و پاسـخ مناسـب اسـت. قهرمـان،      و حيدر به
فـرامن  «و  »فرامن سياسي«، »فرامن فردي«دو اثر، خويشتن آرمانيِ خود را در سه حوزة  هر در

وجـود قهرمـان    اي كـه از  تـابي  تضاد، اضطراب و ناآرامي و بيكند.  بازيابي مي »اجتمـاعي 
و مـنِ آرمـاني    (خود)شود حاصل تعارضي است كه بين منِ واقعي  مخاطب منتقل مي به

، مبنـاي اصـلي تعليـق فـيلم اسـت و      »باديگـارد «وجـود دارد. ايـن تضـاد، در     (فراخود)
يابـد. شـايد    مي دستآن  نقطة اوج و آگاهي است كه مخاطب به هاي قديمي چمدان در

را  ، آرامشـش »مهـاجر «و » بـان  ديـده «هاي دهة شصـت، مثـل    كيا در فيلم قهرمان حاتمي
آثار صداي آزاردهندة توپ و  مديون نزديكي اين سه سطح باشد. بنابراين، اگرچه در آن

آنچه  به«آزارد، آرامش عارفانه و طمأنينة قهرماني كه  اسلحه و انفجار دائماً مخاطب را مي
هـاي بعـدي    آنكـه در فـيلم   بر ساختار فيلم غلبه دارد؛ حـال  »ست و بايد باشد مطمئن استه
ـــ قهرمـان   »باديگـارد «و » از كرخه تـا رايـن  «، »ارتفاع پست«، »اي آژانس شيشه«مثل  ــ
همـة آثـار     ، كـه در »چشـم «پي پرسشگري و توضيحي ناتمام اسـت.    فضايي ناآرام در در

نيز نقطة آغـاز فـيلم اسـت.    » باديگارد«و شهود است، در  نوعي رمز آگاهي كيا به حاتمي
دهـد كـه    ابتداي فيلم به مخاطب اين وعـده را مـي   هاي خسته و معيوب حيدر در چشم

رو شود. تصوير پوسـتر فـيلم نيـز حيـدر را      به طول تماشاي اثر بايد با درون خود رو  در
ـ      دهد كه يك حالي نشان مي  در از اسـت و ايـن   دست بـر چشـم دارد و چشـمِ ديگـر ب
روي   كلّي، مسـئلة پـيشِ   طور اي به تناقض و ناهماهنگي و ترديد باشد. به تواند اشاره مي
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تـوان   شدن از خويشتن آرماني اسـت، مـي    اثر، كه مبناي اصليِ دور دو  هر را، در قهرمان
  شود. ادامه توضيح داده مي دستة كلّي قرار داد كه در چهار در

 1آپوليتيسم زدگي يا ـ مسئلة سياست1ـ3ـ2

هاي فرهنگي و عقيدتي استوار بود و  گيري نظام جمهوري اسالمي بر انگاره اساس شكل
هـا، حـول نظـام     سـازمان  دهيِ خرده چيز، از مناسبات مدني و سياسي گرفته تا شكل همه

ميـان    شـد. در دهـة آغـازين انقـالب، سياسـيون از      ارزشي و فرهنگي جديد مستقر مـي 
شدند كه بيشترين قرابت فكري و عملي را به نظام فكري  نتخاب ميانقالبيون و كساني ا

نظـر    فرع فرهنگ و فرع باورهاي مذهبي بود. اما بـه  و فرهنگي جديد داشتند و سياست
سـاحت فرهنگـي،     زدگي در گذشت زمان و ورود به دورة پساجنگ، سياست  رسد، با مي

كـرد. اگرچـه    اجتماعي غلبه پيـدا  آموزشي، مديريتي، اقتصادي و... بر ديگر ساختارهاي
هـاي جامعـة    تواند از مشخّصه فكري مي ـ  هاي گوناگون سياسي فعاليت احزاب و نگرش
گرايـيِ ايـن احـزاب آثـار مخرّبـي       رويه و تمركـز بـر قـدرت    بازِ سياسي باشد، رشد بي

  )118ص  2پوپر،  گذارد. ( ساختار فرهنگي جامعه باقي مي بر
شــود  ديــده مـي  هـاي قـديمي   چمــدانشـعر   و مجموعـه » اردباديگــ«آنچـه در فـيلم   

مثابة مانعي مهم بر سرِ راه قهرمان براي وصول به مـنِ آرمـاني    زدگي است كه به سياست
  شود. مي تلقّي

ــا آپوليتيســم بــي  سياســت ــه سياســت اســت و در زدگــي ي ــايي ب ــوعي   اعتن واقــع ن
شـود.   مـي  محسـوب گيري از حضور سياسي در جامعـه   از سياست و كناره سرخوردگي

هـاي سياسـي،    پس از عمري خـدمت بـه شخصـيت    (قهرمان اصلي)، حيدر »باديگارد«  در
دهـة   رسد كـه در  رفته است، به اين نتيجه مي  جان پيش  پاي  كه تا مثابة محافظ و كسي به

                                                      
1. apolitisme     2. Popper, Karl Raimund 
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 (مافوق حيـدر)  »آقاي خلج«تعبيرِ  تنها درخورِ دفاع و حفاظت نيستند بلكه به نود سياسيون نه
  اند.  چند سال پس از انقالب سياسيون بوده  و  مديريت اين سي محصول

را  يعنـي بارهـا او   دهـد ـــ   نمايش رفتاري كه سازمان بـا حيـدر ذبيحـي انجـام مـي     
 »دكتر صـولتي «دادن  نهايت، پس از جان  دهد و اما، در كند و وعدة ترفيع و... مي مي تشويق

كجـي   زند و، با تعليق خدمت، دهـان  در مي، اتّهامات گوناگوني به حيجمهور) (معاون رئيس
دهـة    تواند نشانة رفتار سياسيون در نوعي مي كندــ به هاي صادقانة او مي همة فداكاري به

نسل انقالب و دفاع مقدس باشد؛ نسلي كـه، بـراي اسـتقرار ايـن نظـام سياسـي،        نود با
زدگي،  ان اين سياستكيا، براي بي جان مايه گذاشته و همواره خطر كرده است. حاتمي  از
گويـد.   مـي  پـروا سـخن   رود بلكه صريح و بـي  سراغ لفّافه نمي وجه به هيچ اثرِ خود به  در

)   فيلم) 71و  53، 44، 40دقيقة  
ت و رتبـة جديـد       با بيان اكراه خود از سياسيون   ــ وقتي حيدر ـــ از پـذيرش موقعيـ

شـود،   ج وارد گفتگـو مـي  زند و براي محافظت از يك شخصيت علمي با خل مي باز سر
  شنود: اين جمالت را مي

فكـرِ    جاي دشمن بـودم، بـه   ما، تو اين سي سال، تا دلت بخواد، آدم سياسي داشتيم. من، به
  فيلم) 40قدر آدم داريم كه بخوايم جايگزين كنيم. (دقيقة  حذف اينا نبودم، چون اين

دعواهاي  نسل جوان از بيزاري زدگي هاي عمدة سياست ، يكي از جلوه»باديگارد«در 
جوان ديده  (كاراكترهاي)هاي  كاران است. اين تفكّر در رفتار همة شخصيت ناتمام سياست

! ميـثم، دربـارة   »اليـاس «و در آخر هم  »نامزد ميثم«، »ميثم ذرين«، (دختر حيدر) »مريم«شود:  مي
  گويد: استادش دكتر صولتي، به حيدر مي

حيف كه كرسي دانشگاه رو ول كرد و رفـت زيـر كرسـيِ    دكتر صولتي استاد من بود، ولي 
  فيلم) 52: 29سياست. (دقيقة 

(دقيقـة  » شما رو از مـا گرفـت دكتـر!    كه سياست حيف«گويد:  سكانس عيادت از دكتر مي يا در
  فيلم) 70: 11
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مندان مقام و  مداران را دغدغه رسد قزوه نيز، در دهة مزبور، برخي سياست مي نظر  به
  :داند زور مي  و  تاجران زر

  زر داريد، هيچ از درد ما خبر داريد؟  و  با شمايم كه زور
  مـدار بازاري توان گفتـن بـا سياست درد مـا را نمي

  )28 ، ص1(قزوه 
جامعه شعرِ   نيز كنايات گزندة شاعر به جريانات سياسي فعال در هاي قديمي چمداندر 

درِ دوستي   گويد كه با هركسي از مي صراحت دهد. قزوه به را تلخ و معترض نشان مي  او
فروش نيز كساني  رسد تعريف او از انقالب نظر مي  آمد. به  نخواهد در »فروش انقالب«درآيد، با 

  زنند: هاي مختلف سياسي، بر وجهه و پيكرة انقالب ضربه مي گيري باشند كه، با جهت
ــه  ســالم بــر همــه االّ بــه قلــب مغلوبــان ــر همــه االّ ب ــروش بانقــالســالم ب ف

فـروش  شرورِ شـهر شـماييد يـا شـراب    شما كه خونِ دلِ خلق را پيالـه شـديد  

  )49 (همان، ص
در مفهوم سنّتي و مفهوم سياسيِ امـروز نيـز    »دولت«استفادة هنرمندانة شاعر از كلمة 

  ادامة تاختنِ او به سياسيون است:  در
نـاه دولـت نيسـت   گناه دولتيـان و گ حراميان همه دولت شدند و دولتمند

  )51 (همان، ص
هـاي   بودن حضـور بعضـي افـراد يـا بعضـي گـروه        لياقتي و نابجا رسد بي نظر مي  به
ترين موضوعي است كـه شـعر قـزوه را از اعتـراض      سياسي در بدنة قدرت مهم  ـ  فكري

  كند: زدة جامعه خسته مي سرشار و شاعر را از فضاي سياست
  اندست مگسـ ست به پرّ طاووس فتاده

  كسان؟ كو سليمان كه نگين گيرد از اين هيچ
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  ديوهـا دعـوي اعجـازِ سليمــان دارنـد
  انـد ايـن مگســان مرغِ پيـغامبـرِ مــا شـده

  )103 (همان، ص
هاي تفكّـر سياسـيِ مـورد اعتـراض شـاعران       ترين مشخّصه ريا و تزوير و دروغ مهم

مهـره،   چينـد و ايـن   سياسي را مي هاي جمله قزوه است. قدرت است كه مهره  انقالب از
گيـرد؛   عهده مي  شدن و ماندن در مصدر قدرت، هر روزي نقشي جديد به  جهت حفظ به

  هايي گاه متناقض: نقش
  كشند خنديم، برخي چهره در هم مي چه مي هر

  كشند خنده را هم با مداد دوديِ غـم مي
  حيدرند  نقش اگر باشنـد، همـه سرگرم حيـدر

  كشند ملجم مي ر، با ابناي باشد اگ نقشه
  آفـرينـانِ هيـاهـو را مخــور گـولِ ايـن نقـش

  كشند بيشتر گرسيوزان را شكلِ رستم مي
  انـد كــه نقّـاشـانِ درد مـردم خوشـا آنـان اي

  كشند عيد را عيـد و محـرّم را محـرّم مي
  )108 (همان، ص

  مسئلة تنهاييـ 2ـ3ـ2
بـودن حـدود پنجـاه نـوع گـزارة        يي و احساس تنهـا تعريف مفهوم تنها شناسان در روان

تر از آن باشد كه  رسد اين احساس دروني پيچيده نظر مي  اند، اما به دست داده  متفاوت به
راحتي آن را تعريف كرد. آن نوع تنهايي كه مد نظر نويسنده است عبارت اسـت   بتوان به

عـاطفي و دنيـاي درونـيِ     كه قرابت فكري، روحـي،  از نبودن و احساسِ نداشتنِ كساني
سـرِ راه    آن را مـانعي بـر  » باديگـارد «اي كه كارگردان  مشترك با فرد داشته باشند. مسئله

حقيقت، آنچه بارِ   بيند عبارت است از اين نوع تنهايي. در به خويشتن آرماني مي رسيدن
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هـاي   بـاور برابر جامعه، نسل جديد،   ماندن كسي است كه در  افزايد تنها تراژيك اثر را مي
  سياسي و... بايد بين انزوا و جنگ يكي را برگزيند.  ـ  اجتماعي

تنگي، واگويه و... همه مصاديقي است از تنهاييِ مزبور. اساساً  تحسر، يادكرد گذشته، دل
اثـر    بار اسـت و آفريننـدگان دو   از خود و خود آرماني موضوعي تراژيك و غم  گرفتن فاصله

انـد. نـوع موسـيقيِ مـتن، اشـكي كـه        بودن اشاره داشته  انگيز دو، به اين غم مورد بحث، هر
هـاي مكـرّر    بيـداري، صـحنه   شـود، شـب   اولين سكانس فيلم از چشم قهرمان ريخته مي  در
هـاي شـهر و گريـه همـه      زدن در خيابـان  صورت زخمـي، قـدم    و  چهرة قهرمان با دست  از

صـداي اذان    تنهايي بـا   فيلم، اينالقاكنندة تنهاييِ اندوهناك تيپ شخصيتيِ رزمنده است. در 
)  (، صداي موسيقي محزون )12دقيقة  زدن در شـهر و حضـور    خوابي و قدم ، بي)51دقيقة

  شود. و... القا مي )80دقيقة  (هوايي  ، گريه روي پل)65دقيقة  (كنار قبر شهدا   در
قزوه  هاي پيشينِ با سروده هاي قديمي چمدانشعر  هاي مجموعه تفاوت يكي از عمده

تـاب، شـبيه     و  هـاي پرتـب   عـين اعتـراض    زده است. قـزوه، در  غلبة زبان دردمند و اندوه
  گويد: ماندن سخن مي  اعتباري جهان و تنها پيرمردي دنياديده، از بي

  ست از درد و غصه و ماتم  دنيا حكايت تلخي
  ست افهم عليرضا افهم!  دنيا حكايت تلخي

  )94 ، ص1(قزوه 
  ايم ، دردي، مثـل حافظ غريب ساختهبا غمي، ماتمي، تبي

  ست و عياري  سر، كارِ ما رندي اين، با كاله فقر به  از  بعد
  )34 (همان، ص

هـا   هجوم همة تنهايي ماند كه در به لبخند تلخي مي »جانِ منا! دورة رفاقت نيست رفيق«غزل 
  شود: لب آورده مي  به
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 جــانِ منــا! دورة رفاقــت نيســت رفيــق
 ها دلـم خـون شـدشامتو در اين چقدر بي

  

 سرِ گاليه ندارم كه جاي صحبت نيسـت ... 
 تو در اين روزها صـداقت نيسـت  چقدر بي

 

  )50 (همان، ص
  كند. تنگي براي ياران بيان مي ادامة غزل مزبور، شاعر راز اندوه خود را دل  در

  اي نوستالژي مسئلهـ 3ـ3ـ2
اند. نوستالژي،  ني گذشته و غم غربت و درد دوري آوردهمع هاي لغت به نوستالژي را در فرهنگ«گفتة انوشه،  به

شود كه شاعر يـا   اي از نگارش اطالق مي هاي ادبي، به شيوه شناسي وارد ادبيات شده است، در بررسي كه از روان
دل دارد   را در  نظـر دارد يـا سـرزميني كـه يـادش       اي را كـه در  نويسنده در سروده يـا نوشـتة خـويش گذشـته    

  )نوستالژي، ذيل 2، ج نامة ادبي فارسي فرهنگ(. »كشد قلم مي كند و به و دردآلود ترسيم مي آميزانه حسرت
هـاي او،   آرمـان  »عصـر طاليـيِ  «جهت بازيابيِ دنياي آرمانيِ قهرمان و  ، به»پل به گذشته«
يـك خـودرويِ    (همسر قهرمـان داسـتان)   »راضيه«شود كه  اي آغاز مي با لحظه» باديگارد« در

اي و  هـاي افسـانه   ها و داستان تواند، مثل فيلم دهد. اين خودرو مي او هديه مي قديمي به
تخيلي، نمادي باشد از سفر قهرمان در زمان! رانندگيِ قهرمـان داسـتان بـا ايـن خـودرو      

دهد كه بايد در ناخودآگاه خود دائـم ديـروز و    هاي شهر به مخاطب وعده مي خيابان در
نمايانـد كـه قهرمـان،     ژه اين نوسـتالژي وقتـي بيشـتر رخ مـي    وي را مقايسه كند؛ به امروز

وزير محبوب  (نخست »رجايي«كند  اي تصور مي حينِ رانندگي با خودرويي قديمي، لحظه  در
زدن  حالِ ورق  كنار دستش نشسته و او، با عشق و ارادت، به رجايي كه در طبقة انقالبيـون) 

قـولِ حيـدرِ    ويري از سياسـيوني كـه، بـه   و تصـ  )14دقيقـة   (كند  هاست نگاه مي پرونده
شـود.   و درخورِ محافظت بودند در چهـرة رجـايي مـنعكس مـي     »شخصيت نظام«ذبيحي، 

  گردد. ادامة فيلم، قهرمان دائماً به دهة شصت برمي  در
برد. عكس  كلّي، كارگردان فيلم از عكس براي القاي مفهوم نوستالژي بهره مي طور به

خوانـدن    ، عكـس نمـاز  )27دقيقة  (همكار حيدر  »اشرفي« دست  روزهاي دهة شصت در
و  »زريـن   شـهيد «، عكس )1: 27دقيقة  (حالِ محافظت   و تصوير حيدر در »اي اهللا خامنه آيت«
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، عكـس حيـدر   )66دقيقـة   (حيدر و دوستاني كه با هـم وعـدة شـفاعت كـرده بودنـد      
اي است به گذشـته! در بخشـي    هاي پياپي خاطرة ازدواج و... همه پل دست راضيه از  در
ر اسـت       فيلم، كه بازپرس حيدر را مورد مؤاخـذه قـرار مـي    از دهـد، ديوارهـاي اتـاق پـ
تونم با اين عكسـا يـه نمايشـگاه بـزنم و اسمشـم       مي«گويد:  هاي حيدر؛ و بازپرس مي عكس از

  )73(دقيقة !“» رفته  دست  حيدر؛ قهرمانِ دورانِ از”بذارم: 
  ها فراوان است: گونه نوستالژي در شعر قزوه نيز اين
  خير ها و هوهوها به حق ها و حق ياد چرخش

  خير صبح ِابـروهـا مبـارك، شامِ گيسوهـا به
  ريـزان و چرخـاچرخِ مردانِ غيـور گود گل

  خير ضربِ مرشد، پاي زنگي، زورِ بازوها به
  )81 ، ص1(قزوه 

ود نمونـة برجسـتة   تـر بـه آن اشـاره شـد، خـ      ، كـه پـيش  »هاي قديمي چمدان«غزل 
بسيار  هاي قديمي چمداننوستالژي در شعر قزوه است. بازگشت به گذشته در مجموعة 

  خورد: گره مي »ياران صميمي«بار به جنگ و   افتد و هر اتّفاق مي
  بـودم» آ«اولِ مهـر رسيـد و من در همـان اولِ 

  زد، مثلِ گنجشـك رهـا بودم مثـلِ گنجشـك دلـم مـي
  )96 (همان، ص

دادنِ   دست  گويد تا به جنگ و از گويد و مي وهواي مدرسه مي شاعر از بچگي و حال
  رسد: دوستان، خانواده، شهر و شايد خودش مي

  هـا تشنــة سفــر بودنــد هـا افتـاد، بچـه جنـگ شـد، پنـجره
  هشـت نهــرِ آينــه جــاري شـد، تشنــه در كرببـال بـودم

  گفت كجايم من؟ ، راست مي...»يي؟ تو هي، تو كجا هي«گفت: 
  ، من اجازه؟ همـه را بودم...»تو نبودي، تو چهل سال است «
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  »تـو چهـل سال همـه غايـب، تو چـهل سال همـه در خويـش«
  !ــ من چهـل سـال كجـا بودم؟ خـداي من من چهـل سال ــ

  جا) (همان

  مسئلة تغييرـ 4ـ3ـ2

مفهـومِ   نـاخواه بـا   ي در مسير رشد و تكاملِ خود خواهاجتماع شناسي، هر منظرِ جامعه  از
را  »نظريـة تكامـل اجتمـاعي   «خصوص ايـن تغييـرات،     شناسان، در روست. جامعه به تغيير رو
و  خطّـي پردازند گاه تكامل را  هاي گوناگوني كه به اين موضوع مي كنند. نظريه مي مطرح

  دانند. مي دورانيگاه 
 اسـت  مراحلي از عبور و مستقيم خطّ بر جامعه حركت تبيين خطّي نظرية از منظور

ة  و رسـد  مـي  اي شده بيني پيش تعاليِ نقطة به نهايت  در كه حركـت  تبيـين  دورانـي  نظريـ 
 رسـد  مي انحطاط به تكامل رشد و پيدايش و مراحل از تمدن كه است اي گونه به جامعه

 كنـيم. هريـك از ايـن    مـي  مشـاهده  آن در را تـاريخ  تكـرار  نـوعي  ديگـر،   عبـارتي  به و،

اسـت   »تغييـر «گـرويِ    هم اعتقاد به اينكه تكامل در  را مالك قرار دهيم، باز نظريات دسته
دو مقولـة همـراه باشـند، چـرا      هاست. اما اگر تغييـر و تكامـل   اصلِ مشترك اين ديدگاه

منفـي   نگـاهي  »تغيير«ــ به  اغلب  ــ مداران انقالب اسالمي متفكّران و هنرمندان و سياست
  اند؟ را نشانة انحراف دانسته داشته و آن

رسد اين دقيقه بيشتر معلول اين نگاه باشد كه نظام ارزشـيِ دهـة شصـت،     نظر مي  به
نقـص يـا    ويژه آنچه در جامعة انقالبي و رزمنده وجـود داشـت، نظـامي كامـل و بـي      به
جتمـاعي و  شد و، در سه دهة بعد، همواره تـالش نهادهـاي رسـميِ ا    نقص تلقّي مي كم

از  سياسي و فرهنگي براي استقرار قدرتمندانة اين نظـامِ فرهنگـي بـوده اسـت. جـداي     
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ه  س نيز تقريباً داعيـدار همـين گفتمـان بودنـد.     ساختار قدرت، نسل انقالب و دفاع مقد
مثابـة   بـه  »تغييـر «آثار هنري دفاع مقدس، باألخص سينما و شعر، همـواره از   بنابراين، در

  شود كه ذهن و زندگي قهرمان را درگير كرده است. مي اي ياد مسئله
اي  مثابة مسئله از هر دستي اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... به »تغيير«، »باديگارد«در 
ابتداي داستان، كه   شود كه بين خود و فراخود قهرمان داستان قرار گرفته است. از مي  مطرح

شـود، فاصـلة اجتمـاعيِ     ر پارك و... طـرح مـي  آموز دختر و موادفروشي د خودكشيِ دانش
را   نسـلِ خـود   شـود. قهرمـان داسـتان    مثابة حقيقتي تلخ به مخاطب چشانده مـي  نسل به  دو
رغـمِ مخالفـت    ، كـه بـه  (همسـر قهرمـان)  طرفـي، راضـيه     بيند. از رو مي به نسلي امروزي رو  با

 (دختـر قهرمـان)  شود با مريم  ياش با يك رزمنده ازدواج كرده است، تلويحاً مقايسه م خانواده
تعبيـرِ   بـه     هاي نظام يـا ـــ   كه شرم دارد از اينكه در دانشگاه بگويد پدرش محافظ شخصيت

هايي است  دگرگوني . وجه ديگرِ تغييرات)20دقيقة   (ــ شخصيت نظام است    قهرمان داستان
نسل   ميت داشتند بادهة شصت حاك  كه در  شود؛ نسلي كه بين دو نسل از سياسيون ديده مي

 (قهرمان داستان)شود. حيدر  خود با آن مواجه مي  دهة هشتاد و نود و در آخر نيز تغييري كه در
روست؛ تغيير از محافظ به باديگارد همان تعبير  به هويت خود رو  تغييري آرام و نامرئي در  با

فـيلم، ايـن    27  قيقـة د  هـاي اشـرفي و حيـدر، در    است. صحبت »رفتن از فراخود به خود«ما از 
  كند: مي  را صراحتاً بيان  تغيير

  »شيم باديگارد! خدا، ما داريم مي بنده«حيدر: 
  »خواد! خب زمونه باديگارد مي«اشرفي: 

  »باديگار مزدوره؛ اعتقاد پشت عملش نيست!: « ـ 
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تمـوم شـده دهـة شصـت [...]؛ االن دهـة نـوده [...]؛ تـو پرونـدة تـو پـر از شـكايت            : « ـ 
  »هاييه كه تو سرتيمشون بودي! شخصيت

هاي متعـدد   است كه در صحنه »تغيير«» باديگارد«ترين مفاهيم برآمده از فيلم  يكي از مهم
)   شود. ديده مي و...) 89، دقيقة 81، دقيقة 60، دقيقة 54: 22دقيقة  

  كند: ، قزوه فرايند تغيير را بسيار ظريف تشريح ميهاي قديمي چمداندر 
ــر هــا تيمچــه تمــامِ فــروش نقــاب از شــد پ 

  

 فـروش  طنـاب  شد حالّج كه ست اي زمانه  
  

ــهيدتر ــهيدانِ ز شـ ــي شـ ــن بـ ــاعر كفـ  شـ
  

ــر غريــب   ــا نويســنده ز ت ــاب ه ــروش كت  ف
  

 شـديد  خـواب   و  خورد مردابِ به كه شما اَال
  

ــا بــاد شــما اجــرِ همــاره    فــروش كبــاب ب
  

ــراجِ ــق ح ــين در عش ــانِ بب ــاران دك  سمس
  

 فــروش بقــا ســراي در نگــر عقــل قمــارِ  
  

 خواننـد  مـي  كـرچ  مرغِ چون همه ها خروس
  

 فــروش خــواب  قــرصِ نــدزمان حكيمكــانِ  
  

 بـود  كـم  مـان  همـينِ  حيايي،  و  حجب نمانده
  

 فـروش  حجـاب  شد شهر فاحشة كه  همين  
  

  )97 ، ص1(قزوه  
قزوه، در غزلي ديگر، اين تغييـر را بـا لحنـي دردمندانـه تـوأم كـرده و از جامعـه و        

اي كـه خـود    زدن نيز وجود ندارد. در اين جامعه ويد كه حتّي امكان حرفگ اي مي زمانه
  ها سخن گفت؟ كردنِ آرمان  توان از جهاني بال مبتالست، چطور مي  هزار به

  چگونـه نقشـة آسايش جهان بكشـيم
  اي كه در آن جاي استراحت نيست؟ به خانه

  جا) (همان

   ـ نتيجه3
دهنـد، نقـاط مشـتركي     ه از قهرمـان ارائـه مـي   سينما و شعر دفاع مقدس، در تصويري ك

دادن فاصله و تعـارض خـود واقعـي و امـروزين      تمركز بر نشان نقاط  دارند. يكي از آن
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از  رسد جريانات اجتمـاعي و سياسـي و فرهنگـيِ پـس     نظر مي  خود آرماني است. به از
البيون شـد، بلكـه   هاي بعديِ انقالب با انق تنها ميان نسل دار نه جنگ موجد شكافي معني

كه عمدتاً قهرمان آثار سينمايي و نمايشي يا شعريِ دفاع  درونِ خود رزمندة انقالبي ــ  در
  اي بين آنچه هست و آنچه بايد باشد رقم زد. ــ نيز فاصله مقدس است

حـوزة دفـاع مقـدس     هـاي توليدشـده در   اشـعار و فـيلم   نگاهي گـذرا بـه مجموعـه   
دهد هرچه از زمان جنگ فاصله بيشتر شده،  هشتاد نشان ميهاي شصت، هفتاد و  دهه  در

اسـت و   برجستگيِ مفهوم تعارض و تناقضِ خود و خود آرماني در آثار نيز بيشتر شـده 
  اند. هاي اين تعارض پرداخته هنرمندان با حساسيت بيشتري به مصداق

اين فاصله  گيري از نظرية ساختار شخصيت زيگموند فرويد، در اين پژوهش، با بهره
اثر شـاخص    سطح شخصيتيِ من و فرامن بررسي شد و، با تكيه بر دو و تعارض بين دو

و فـيلم   هاي قـديمي  چمدانشعر  حوزة ادبيات و سينماي دفاع مقدس يعني مجموعه  در
آن  آثـار مزبـور بـه    كـه در  روي مـنِ آرمـاني ـــ     ، به چهار مسئلة عمدة پـيشِ »باديگارد«

  اشاره گرديد.ــ  است پرداخته شده
دو  ترين موضـوعاتي اسـت كـه ايـن     مهم »زدگـي  سياست«و  »تغيير«، »نوستالژي«، »تنهايي«

مايـة اصـليِ    حقيقت، جان  اند و، در در آثار مذكور بدان پرداخته كيـا)  حاتمي (قزوه وهنرمند 
توان گفت اينكـه   حقيقت مي  تواند همين چهار موضوع باشد. در دو نيز مي تماميِ آثار آن

مسائل  نرمند انقالبي و وابسته به نظام ارزشيِ دفاع مقدس در چهارمين دهة انقالب ازه
الشّـكوايي دردمندانـه    نامـه و بـثّ   متعدد فردي و اجتماعي سخن گفته و آثارش به رنـج 

همه، تلنگر و تذكّري است به اجتماع، سياسيون و طبقات فكري   از  ، بيش يابد شباهت مي
بار برخالف آثـارِ     اي ويژه و دروني، اين هنرمند، با اتّخاذ زاويه دو نو فرهنگيِ جامعه. اي
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و صـرفاً    دو به نقد اجتماع و طبقات روشـنفكري و بدنـة سياسـي رفتـه      كه هر پيشين ــ
چيـز    هر  از  بيش» باديگارد«و  هاي قديمي چمداناندــ در  ها داشته رويه به تغيير اعتراض

كننـد و البتّـه ايـن     ار دارنـد و خـود را محاسـبه مـي    كـ   و  كس، با خود دروني سـر  و هر
 »مـنِ «رهگذر، فاصلة بين   اين  شود و، در خودنگريِ فرد با خودنگريِ اجتماعي همراه مي

  شود. اندازي است كه طرح مي ترين چشم دهة نود مهم »منِ«ابتداي انقالب و 

 منابع
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مـة سـيديحيي سـيدمحمدي، ويـرايش،     ، ترجهاي شخصيت نظريهشولتز، دوان پي و سيدني آلن شولتز، 
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