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اخراجی ها:  نقش “الت” در ساخت “مرد ایدئال”  
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جاهلی معرف “لوطی” واژۀ تهران.2 شهری جامعۀ مشخصاً و ایران شهری
اینتیپ دارد. تام اعتبار شهر بعضاً و کالهمخملیاستکهدرحدودمحله
اجتماعی،کهدرعالمسینماباناصرملکمطیعیتثبیتشد،هممعتمدمحله
استوهمقلدرمحلهوهمبهلحاظاقتصادیقدرتدستگیریازهمۀاعضای
محلهرادارد.تیپ“الت،”کهدرعالمسینمابابهروزوثوقیتثبیتشد،معرف
به قراردادهاست، الگویخود را لوطی اینکه بهرغم جاهلجوانیاستکه
قرار محلهای ساختار فروپاشی آستانۀ در اجتماعیاش حیات که سبب این
و لوطی از تصویرسازی بخشد. تحقق را لوطیانه افق نمیتواند است، گرفته
التبهقدریبهلحاظتجاریقابلاعتمادبودکهتوانستهمۀسوپراستارهای
آندوران،مشخصاًناصرملکمطیعیوبهروزوثوقی،رادرواریاسیونهاییاز
تیپالتولوطیتثبیتکند.3شمایلناصرملکمطیعیدرقیصر،مریدحق
)نظامفاطمی،۱34۹(،کاکو)شاپورقریب،۱3۵0(،رقاصۀشهر)شاپورقریب،
قیصر، وثوقیدر بهروز لوطیواروشمایل فیلمهاییدیگرشمایل و )۱34۹
دیگر و گله،۱3۵4( )فریدون کندو کیمیایی،۱34۹(، )مسعود رضاموتوری
بازیگرانمطرحیکه فیلمهاشمایلالتیاست.عالوهبرایندوسوپراستار،
پایینترقرارداشتند،مانندبهمنمفیدومنوچهروثوقویداهلل درسطحی
شیراندامی،نیزبهصورگوناگوندرقالباینتیپبرپردۀسینماظاهرشدند.
بنابهدالیلیکهتوضیحداده بود، ازسنتشهری برآمده اینکه با اینتیپ

خواهدشد،پسازانقالبازسینمایایرانرختبربست.

دراینمقالهسعیکردهامنشاندهمکهچگونهبازگشتاینتیپبهسینمای
ایراندرسال۱386بافیلم“اخراجیها”ابزاریبرایارائۀتصویرینویناز
انقالباسالمیشد؛تصویریکهخودچونانواسطهای مردانگیدرگفتمان

2برایآشناییباسینمایجاهلیایرانبنگریدبه
Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema, Volume 2: The Industrializing Years, 1941-
1978 (Durham: Duke University Press, 2011), Chap. 5;
پرویزاجاللی،دگرگونیاجتماعیوفیلمهایسینماییدرایران:جامعهشناسیفیلمهایعامهپسندایرانی،

۱30۹-۱3۵7)تهران:انتشاراتفرهنگواندیشه،۱383(،284-234.
3مخصوصاًسخنیازمحمدعلیفردینبهمیاننیاوردیم.شمایلیکهازفردینباعلیبیغِمگنجقارون
بهجامانده،همۀمختصاتقهرمانانالتیالوطیرابهفعلدرنمیآورد.هستیاجتماعیعلیبیغمبه
یکمحلهگرهنخوردهاستوبههمینسبب،مسئلهایکهدرمتنمحلهمعناپیداکندبرایاوپیش
نمیآید.نامفردینبهقدریباشمایلعلیبیغمگرهخوردهاستکهتجربۀاودرنقشلوطیمحلدر
فیلمایوب)مهدیژورک،۱3۵0(والتجوانمردمحلدرفیلمکوچۀمردها)سعیدُمَطلبی،۱34۹(

کاماًلبهحاشیهرفتهاست.
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به و ایضاحکارکردالت، برای ازروحانیتعملکرد. نو ارائۀتصویری برای
تعبیردرستتراراذل،دراخراجیها،پیشازهرچیزبایدبهاختصاربرخیاز
مؤلفههایاجتماعیراتوضیحدادکهساختتصویرمردانۀلوطیواریاجاهلی
جمهوری گفتمان تقابل علت میبایست همچنین و میکنند امکانپذیر را

اسالمیبااینتصویردراوانانقالبراروشنساخت.

میتوانساختاریاجتماعیراکهبرآمدنتیپالتولوطیدرآنامکانپذیر
میشود،“ساختارمحلهای”نامید.4محلهدراینجایکواحدجغرافیاییاداری،
مانندمناطقشهری،نیست،بلکهیکواحدجغرافیاییهویتبخشاستکه
به که امنیتی بوروکراتیک نهادهای طریق از نه آن ارزشهای از پاسداری
دستخوداعضاصورتمیگیرد.ساختارمحلهایدرسینمایجاهلیبهقدری
تهران گوناگون مناطق سینما این به اتکا با بخواهیم اگر که دارد اهمیت
سنتی محلههای نام میشویم مجبور صرفاً موارد اکثر در کنیم، معرفی را
با مرتباً اینها.همچنین، مانند و چالهمیدان پاچنار،سنگلج، کنیم: ردیف را
واژههاییروبهرومیشویمکهدراینبافتمعنادارند،مانندگذروبازارچه.نام
خیابانهاییچونالیزابت)کشاورزفعلی(،فرح)سهروردیفعلی(،کهدرزمان
پهلویدومتوسعهیافتند،اصاًلبردهنمیشودواگرهمدرموارداندکیمانند
قیصروکندواسمیاتصویریازاینخیابانهانشاندادهشود،بهوضوحبرای
معرفیفضاییاستکهدرتخاصمیاغیریتباقهرمانفیلمقراردارد.دراین
ساختاراستکهعبارت“منبچۀفالنمحلههستم”معنامییابد،عبارتیکه

پیوندهویتفردباعقبهایتاریخیـمکانیرانشانمیدهد.

ایرانتصویر مردانیکهتحتعناوینالت،لوطییاجاهلبرپردۀسینمای
معنا، بهاین بودند. سنتی محالت سازندۀ ارزشی نظام همبستۀ میشدند
با صرف همذاتپنداری معنای به لوطی و الت با مخاطب همذاتپنداری
یکشخصیتسینمایینبود،بلکهبهمعنایهمذاتپنداریبامجموعهایاز
ارزشهایاجتماعیبودکهسازندهوامتداددهندۀساختارمحلهایبودند.برای
ایرانمعرفزنده تاریخسینمای بهفیلمیدورانسازدر مثال،تبدیلقیصر
بودنوخواستارزشهاییچونبکارت،احتراممطلقخواهربهخانداداش،

4برایآشناییباساختارمحلهایسنتیونقشآندردرامجاهلیبنگریدبهیوسفاباذریوعلیپاپلی
یزدی،“بررسیتقابلسنتومدرنیتهدرفیلمهایجاهلیباتأکیدبرالگوهایالتولوطیدردوفیلم

التجوانمردوقیصر،”مطالعاتفرهنگیوارتباطات،شمارۀ32)پاییز۱3۹2(،36-۱۱.
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دفاعازعواملتهدیدکنندۀناموسخانوادهودرنهایتطلببازگشتبهجهانی
میشد.۵ پاسداری مشکلی بیهیچ ارزشها این از آن در که بود اجتماعی
شخصیت صرف با همذاتپنداری قیصری کنش با همذاتپنداری بنابراین،
در که است انتقامجویی شخصیت با همذاتپنداری بلکه نیست، انتقامجو
چارچوبزمانیـمکانیمعینیباناممحلۀسنتی--درقیصربازارچۀنواب--معنا

مییابد.

که میدهد نشان بهتر را خود زمانی همذاتپنداری از شکل این اهمیت
دقیقتربهروندیتوجهکنیمکههنگاماقتباسازآثارغیرایرانیطیمیشد.
توضیحاینکهدرفضاینقدشفاهیایران،عمدتاًگفتهمیشودکهمثاًلقیصر
متأثراستازنوادااسمیت)هنریهاتاوی،۱۹66(یاکندومتأثراستازشناگر
)فرانکپریوسیدنیپوالک،۱۹68(.عمدۀایننقدهابهشباهتکنشدر
ایجاد ایرانیشدنفضادر بهنقش نه و ایرانیتوجهدارند و امریکایی فیلم
همذاتپنداریمخاطبباقهرمانایرانیشده.واقعامرآناستکهفیلمسازان
ایرانیدریافتهبودندکهبرایتبدیلقهرمانانامریکاییبهقهرمانانبومیراهی
ندارندجزاینکهقهرمانامریکاییرامبدلبهجاهلکنندودرمتنساختار

محلهایوروابطآنقراردهند.

میتوانگفتکهسینمایالتیجاهلیپیشازانقالباسالمیسینماییبود
کهازدراماتیککردنروابطاجتماعیساختارمحلهایوبهتبعآنایجادبُعد
قهرمانیدرالتهاولوطیهایسنتیحاصلشد.نکتۀحائزاهمیتدراین
انقالب توجهقرارگرفتۀ مورد کمتر وجوه میتواند بهشکلضمنی که بین،
از درپس ازسینما اینشکل کامل رفتن بهمحاق کند، روشن را اسالمی

انقالباست.

بامظاهر انقالب این عناد نشاندهندۀ اسالمی انقالب ازگفتمان غالب فهم

البتههموارهبهشکلضمنیبهاینوجهاز مغفولواقعمیشود. ۵اینفهمازهمذاتپنداریعمدتاً
همذاتپنداریتوجهشدهاست.برایمثالبنگریدبهمقالۀجامعایگاروتادربابهمذاتپنداری:

Juan-Jose Igartua, “Identification with Characters and Narrative Persuasion through Fiction-
al Feature Films,” Communications: The European Journal of Communication Research, 35 
(2010), 347–373.
اماهنوزتاشکلگیریبحثنظری-تجربیجامعیپیراموناینسوالکه“مخاطبدرزمانهمذاتپنداری

بهچهشکلباشرایطاجتماعیممکنکنندۀقهرمانهمذاتپنداریمیکند”فاصلهداریم.
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ما منظور است. سرد، جنگ دوران در غرب بلوک باالخص غرب، فرهنگی
فلسفی. و ایدئولوژیک عناد نه است، غربی فرهنگ روزمرۀ مظاهر با عناد
و موسیقی با مقابله دیسکوها، بستهشدن به میتوان عناد این مصادیق از
فیلمهایامریکایی،ممنوعیتمشروبوبستهشدنمجالتیماننداینهفته
اشارهکرد.اماتوجهبیشازحدبهعنادبامظاهرغربیوعمدتاًامریکاییباعث
شدکهعنادیدیگربهمحاقرود.واقعیتیکهکمتربهآنتوجهمیشودآن
استکهانقالباسالمیدرمقابلبخشیازفرهنگکاماًلسنتیایراننیزقرار
گرفتکهسازندۀفضایدراماتیکفیلمهایجاهلیبود.دلیلاینامرآناست
کهفرهنگالتهاولوطیهاوهمچنینتصویرالتهاولوطیهادرسینمای
قمار، عرقخوری، نیست: سازگار شرع با که است مؤلفههایی واجد جاهلی
انقالب اینمعنا،میتوانگفتکه به بافواحشوغیره. ارتباط شیرهکشی،
بهعنوان امرشر بود:۱. روبهرو بادوگونه“شر” اجتماعی لحاظ به اسالمی
بخشیازفرهنگغربو2.امرشربهعنوانبخشیازفرهنگجاهلیسنتی.
نکتۀمهمدرخصوصدومینامرشر،کهپرداختنبدانبرایتحلیلاخراجیها
ضرورتدارد،آناستکهعنادگفتمانانقالباسالمیباآنبهمعنایکنار
یعنی ایدئال، مردانگی تعریف سنتی منابع جاافتادهترین از یکی گذاشتن
فرهنگ این زیستجهانحول ظرافتهای و والتمنشانه، لوطیانه فرهنگ
بود.دربارۀنقشامرشردرتعینمردانگیدرسینمایپیشازانقالببایدبهاین
نکتهاشارهکردکهدراینفیلمها،مردانمثبت)لوطیهاوالتهایخوب(6و
مردانمنفی)اراذلواوباش(-مثاًلدرقیصر،فرمانوقیصرازیکسووبرادران
یکدیگر با )غیرشرعی( شر اعمال این از بخشی دیگر-در سوی از آقمنگل
مردانگی جاهلی، فیلمهای عمدۀ در کافهروی. و عرقخوری دارند: اشتراک
سنتیجاهلیمنوطاستبهاثباتتواناییدراینامور.عرقخوردنومست

6واژۀالتبارارزشیمتغیریدارد.بههمینسببازترکیبوصفی“التخوب”استفادهکردیم،چنان
کهعنواناولینفیلممطرحجاهلیهمترکیبیاستوصفی:التجوانمرد)مجیدمحسنی،۱337(.اما
بههرحال،واژۀالتدراکثرمواقع،چنانکهترکیبرایج“التبیسروپا”نشانمیدهد،بارمنفیدارد.
واژۀلوطیتقریباًهمیشهبارمثبتدارد،همچنانکهواژههایاراذلواوباشهمیشهدارایبارمنفیاند.
مسئلۀاصلیدراینبین،فارغازلفظ،صرفوجودنیرویمردانهایاستکهبرایاحقاقحقیاحقکشی
دستبهخشونتمیزندوبهاینمعناتعینیخیریاشردارد.مارگارتبیتسونوهمکارانشدرمقالۀ

تیزبینانۀخودبهبُعدمثبتومنفینیرویمردانهاشارهمیکنند:
Margarete C. Bateson et. al., “Safa-yi Batin: A study of the Interrelations of a Set of Iranian Ideal 
Character Types,” in Psychological Dimensions of Near Eastern Studies, ed. L. C. Brown and J. 
Itskowitz (Princeton, NJ: Darwin Press, 1977).
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اموریغیرشرعیاندکه اززمرۀ بودندرکافه نشدنومحورجمعجاهلها
دراثباتقدرتمردانۀجاهلینقشدارند.آنچهمثبتیامنفیبودنمردانگی
اقتصادی و فیزیکی قدرت از بهرهبردن رامشخصمیکندچگونگی جاهلی
است.بهعبارتی،نقطۀاشتراکلوطیمردمداریکهملکمطیعیدرفیلمهایی
اوستاکریمنوکرتیم)محمود چونقیصر،رقاصۀشهر)شاپورقریب،۱34۹(،
کوشان،۱3۵3(،کاکو)شاپورقریب،۱3۵0(،قصاص)نظامفاطمی،۱3۵0(،
مهدیمشکیوشلوارکداغ)نظامفاطمی،۱3۵۱(وماننداینهابهنمایش
گذاشت،باجاهلنامردیکهغالمرضاسرکوبدرفیلمهاییچونقیصر،علی
تصویر قصاص و گله،۱3۵۱( )فریدون کافر )رضاصفایی،۱3۵۱(، سورچی
کرددرآناستکههردویآنهاپیشاپیشبااثباتتواناییدراموریچون
عرقخوریوکافهروی،بودنخوددرساحتمردانه-درمقابلساحتژیگولو-را
اثباتکردهاند.آنچهتفاوتآنهاراتعیینمیکندچگونگیبهرهگیریازقدرت
از دفاع برای نیرو دو این از ملکمطیعی شمایل است. اقتصادی و فیزیکی
برای غالمرضاسرکوب شمایل اما میگیرد، بهره زنان مخصوصاً و مظلومان

ایجادفشاراقتصادیبهضعفاوتجاوزبهناموسدیگران.

چندنکتهدراینفهمازمردانگیوجودداردکهذکرآنهابرایتحلیلاخراجیها
اثبات بدون را اوالً،فقطدریکحالتمیتوانمردانگی اهمیتاست. حائز
تواناییدراعمالیچونعرقخوریتعینبخشید:زمانیکهشخصباصرفاتکا
بهزوربازودرنهادزورخانهمراتبنیلبهمقامپهلوانیودرپیآنمرشدیرا
طیکردهباشد.نمونۀگویایاینشکلازاثباتمردانگیرادرپهلوانمفرد
مشاهده پهلوان، نقش در ملکمطیعی ناصر بازی با منطقی،۱3۵0(، )امان
میکنیم.ثانیاً،درمردانگیلوطیانه،مردبااینکهعرقمیخوردوکافهمیرود،
امادینداراست.دینداریلوطیمشخصاًدراقتدایاوبهشمایلحضرتعلی-
امامیکههمجنگاوربودوهمازقدرتجنگاورانۀخودبرایحمایتازضعفا
در مرد اگر ثالثاً، مییابد. نمود محرم مراسم جدی برگزاری میبرد-و بهره
توبه میتواند باشد، زده تجاوزدست از غیر هرعملشری به زندگی طول
اعمالیمیآیدکه ازپی آن انجام استکه آن توبهدر کند.ظرافتمفهوم
برایاثباتمردانگیلوطیانهضرورتدارند.بهاینمعناکهشخص،درصورت
پهلواننشدن،اگرنتواندقدرتخوددرعرقخورییاعربدهکشیرابهاثبات
رساندهباشد،نمیتواندمردانگیخودرااثباتکند،اماپسازآنکهاهالیمحل
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برمردانگیشخصُمهرتأییدزدندمیتواندایناعمالراکناربگذاردوبدون
این نمونۀگویای نزدیکشود. پهلوانی بهمرتبۀ پهلوانشود، اینکههیچگاه
شخصیترادرقیصرمیبینیم.فرماندردورهایاززندگیعرقمیخوردهو
محلهراقرقمیکرده،امابعدازسفرحجتوبهکردهاست.اوهیچگاهبهمرتبۀ
بنابراین،نقطۀ امابهاینمرتبهنزدیکمیشود. پهلوانیخاندایینمیرسد،
متمایزکنندۀمردمنفیازحیثمفهومتوبهآناستکهاینشکلازمرددست
بهعملیمیزندکهتوبهپذیرنیست:تجاوز.همینمسئلهاستکهدرامجاهلی

رامیسازد،یعنیورودبهحوزۀشریکهبازگشتازآنمیسرنیست.

نشانخواهمدادکهاخراجیهاچگونهاوالًباحذفپهلوانولوطیوالتخوب
وهمۀپیچیدگیهایحولاینمفاهیم،دینداریمتناسبباگفتمانجمهوری
اسالمیرامیسازدوثانیاً،باحذففعلتجاوزازدایرۀخطاهایاراذلوساخت
باگفتمانجمهوری ایدئالمالزم ازمردانگی اراذلیبیخطرتصویریجدید

اسالمیارائهمیکند.

پسازانقالباسالمی،سینمایعامهپسندوبسیارپرمخاطبیکهمحورآنالتها
ولوطیهابودند،ممنوعشد.انقالباسالمینیازبهتصویریاز“مردایدئال”داشت
کهباارزشهایانقالبیکاماًلهماهنگباشد:مردیقاعدتاًمتشرعوسیاسی.چنین
تصویریازمردایدئال،تاقبلازآغازجنگایرانوعراقدر3۱شهریور۱3۵۹و
ورودنیروهایبسیجمردمیبهجنگ،کاماًلتعیننیافتهبود.فیلمهایمهمانقالبی
کهدردورانتقابلنیروهایپساانقالبی،یعنیدرسالهای۱3۵8و۱3۵۹ساخته
شدند،بهسببعدماستقراردستگاهنظارتیکاماًلهمسوباوجهاسالمیانقالبدر
آنسالها،عمدتاًبهساختقهرمانانیمیپرداختندکهباگروههایچریکیهمسو
بودند.بهعبارتی،درایندورهگروههایسازماندهیشدۀچریکهایفداییخلق
وسازمانمجاهدینخلق،کهازپیشازانقالبتصویریروشنازکنشقهرمانی
داشتندوآنراباعملیاتهایخودنیزمتعینکردهبودند،منبعیبرایتولید
قهرمانبهشمارمیرفتند.ازجملۀفیلمهاییکهازاینتصویرسودجستندمیتوان
بهفریادمجاهد)مهدیمعدنیان،۱3۵8(،جنگاطهر)محمدعلینجفی،۱3۵8(،و
ازفریادتاترور)منصورتهرانی،۱3۵۹(اشارهکرد.فیلمسوم،کهسروداجراشدهدر
آنبانام“یاردبستانیمن”امروزهدراعتراضاتدانشجوییخواندهمیشود،بیشتر

دریادهاماندهاست.
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مشکلساختقهرمانیکاماًلهماهنگباارزشهایآیتاهللخمینیدراوایل
از ایشان حمات عدم و انقالبی تودههای از ایشان حمایت از ناشی انقالب
قهرمان از تصویریروشن آنهاساخت معیارهای به اتکا با بودکه گروههایی
ممکنمیشد.توضیحاینکهآیتاهللخمینیهیچگاهازمشیچریکیومسلحانه
وبالطبعسازمانمجاهدینخلقوچریکهایفداییخلقحمایتنکرد.یگانه
گروهدارایمشیمسلحانهکهتأییدآیتاهللخمینیراداشت،جمعیتفداییان
اسالمبهرهبرینوابصفویباناماصلیسیدمجتبیمیرلوحیبودکهمدتها
قبلازپیروزیانقالب،دردهۀ۱320دستبهترورشخصیتهایسیاسیو
شخصیتیدگراندیشزدند.درعینحال،حمایتازاینگروهبهمعنایهمدلی
بادغدغۀآنهامبنیبراستقرارحکومتاسالمیبودونهقبولتاکتیکآندردهۀ
۱3۵0.درستاستکهدوتنازاعضایجمعیتهیئتهایمؤتلفه-گروهیکه
ازپشتیبانیکاملآیتاهللخمینیبرخورداربود-درسال۱344حسنعلیمنصور
راترورکردند،امااینگروه،برخالفمجاهدینخلقوچریکهایفداییخلق،
مبارزۀمسلحانهرایکیازارکانهویتیخودقلمدادنکردهبود.بااینحال،از
بینهمۀاعضایاینگروه،زندگیسیاسیسیدعلیاندرزگوکهدرترورحسنعلی
منصوربامحمدبخاراییهمکاریداشتوطیدرگیریمسلحانهایباساواک
در2شهریور۱3۵7کشتهشد،موضوعفیلمیشدباعنوانتیرباران)علیاصغر
شاِدروان،۱36۵(.اینفیلمیگانهفیلمقهرمانِیصرفاًانقالبیدربارۀشخصیتی
تاریخیوموردتأییدگفتمانجمهوریاسالمیاست.تیرباران،ولقباندرزگو،
تلقیشدن ازاهمیتمبارزۀمسلحانهدرقهرمان انقالب،نشان چریکتنهای
افرادیداردکهبهشکلحرفهایواردفعالیتانقالبیشدهبودند.خألچریکدر
گروههایموردتأییدگفتمانغالبانقالبودرحاشیهبودنگروههایچریکی
هفتگانهایکهازتجمیعآنهاسازمانمجاهدینانقالباسالمیپدیدآمد،باعث
شدکهتعینقهرمانیکهرسماًموردتأییدگفتمانغالبباشدتاوقوعجنگو

ورودنیروهایبسیجیبهتأخیربیفتد.

آنچهعماًلدربحبوبۀانقالبرخداد،حمایتتودههایمردمازآیتاهللخمینی
بود؛تودههاییکهمشخصاًدرقالبحزبیاسازمانهاییمعینوشناختهشده
متشکلنشدهبودند.اینمسئلهارائۀتصویریروشنازقهرمانانقالبیرادر
بیرون انقالبیون از جمعی تصویر از اگر که نبود مشخص میبرد. فرو ابهام
باید انقالبتصویرکنیم، بیاییموبخواهیمیکفردراچوناننمونۀقهرمان
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چگونهانسانیراتعینبخشیم.نمونۀاینابهامرامیتواندرفیلمخوشساخت
زندهباد...)خسروسینایی،۱3۵8(دید.اینفیلم،کهاولینفیلمسیناییپس
ازانقالباست،حکایتجوانیاستکهدربحبوحۀتظاهراتازدستمأموران
از وحال بوده پیشترسیاسی که میبرد پناه خانۀشخصی به و میگریزد
سیاستگریزاناست.فیلمروندتحولفردغیرسیاسیرابهدستجواننشان
میدهد.نکتۀمهمدراینفیلمتصویرواقعگرایانهایاستکهازفردمتعلقبه
تودۀانقالبی،ونهسازمانهایچریکی،بهنمایشگذاشتهمیشود.جوانفیلم،
بابازیمهدیهاشمی،فردیاستکاماًلعادیکههیچنشانیازتحصیالت،
افکارروشنفکرانهومباحثایدئولوژیکسازمانیدربیاناودیدهنمیشود.زنده
باد...بهخوبینشانمیدهدکهتودۀانقالبیبرایساختتصویریایدئالاز
قهرمان،کهبتواندیکیازمؤلفههایاصلیگفتمانجمهوریاسالمیقلمداد
شود،تاچهحدبامشکلروبهروبودهاست.شخصیتسادۀقهرمانفیلمصرفاً
یکصفتدارد:شجاعتدرمبارزۀسیاسی.امااینشجاعت،برخالفشجاعت

چریکی،بهلحاظایدئولوژیکناروشناست.

آغاز جنگ و امکان پذیرشدن تصویر کردن “مرد ایدئال”

باآغازجنگایرانوعراق،امکانشکلگیریتصویریایدئالازمردانقالبی
مهیاشد،7اماشکلگیریاینتصویرپیچیدگیهاییبههمراهداشت.علتبروز
دشمن با جنگ برای که بود متفاوتی انگیزههای به توجه پیچیدگیها این
خارجیوجوددارد.بهاینمعناکهبراییکنظامیممکناستحفاظتاز
ارزشهاینظامسیاسی-دراینجاارزشهایانقالبی-محلتوجهنباشد،بلکه
نفسانجاموظیفهیاوطنپرستیارزشاصلیتلقیشود.اینمسئلهمشخصاً
درخصوصتصاویریکهازارتشیهاوکماندوهاارائهشدمصداقداشت.برای
مثال،بااینکهدوفیلمازمهمترینوپرفروشترینفیلمهایتاریخسینمای
ایران،عقابها)ساموئلخاچیکیان،۱363(وکانیمانگا)سیفاهللداد،۱366(،

7شکلگیریتصویرمردایدئالدرنتیجۀجنگمصداقیاستازنقشمحوریجنگدرشکلگیری

گفتمانانقالباسالمی.بهشکلیکهدرکل،ومشخصاًدرسینما،گفتمانجنگوگفتمانانقالب
درعملاینهمانمیشوند.بههمینسببمیتوانگفت“جنگهشتسالهموجبشکلگیریگونۀ
جدیدیدرسینمایایرانشدکهمیتواندگونۀواقعیسینمایانقالبقلمدادشود.”بنگریدبهغالمرضا
فیلمشور نمونۀموردی: دفاعمقدس، قهرماندرسینمای “بازنمایی ومحمدهادیهمایون، سلگی

شیرین،”پاسداریفرهنگیانقالباسالمی،شمارۀ۹)بهاروتابستان۱3۹3(،2.
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درزمرۀفیلمهایپرفروشدورانجنگبودند،اماتصویریکهایندوفیلمو
فیلمهایمشابهازمردانگیارائهکردندنتوانستدرگفتمانجمهوریاسالمی
لحاظ به و ارتشی قهرمانان با فیلم دو هر در که بود آن علت شود. جذب
به بودند. کرده حرفهشان وقف را خود که بودیم روبهرو سکوالری ظاهری
اتوکشیدهو امتدادتصویر رامیتواندر فیلم ایندو عبارتی،شخصیتهای
ریشتراشیدهایدانستکهازارتشیزمانشاهوجودداشت.8عقابها،دربارۀ
یکیازتواناترینخلبانانپیشوپسازانقالباستبانامیداهللشریفیراد،که
خودمغضوبنظامجمهوریاسالمیشدوهماکنوندرکانادازندگیمیکند.
اودر نهتصویر و نهخودشریفیرادچونانقهرمانپذیرفتهشد بهعبارتی،
نیروهای نظرداشتکههرچهوجهتخصصی در باید را نکته این عقابها.
جمهوری نظر مد ایدئال مرد بیرونکشیدن امکان میشود، بیشتر نظامی
محوری موضوع با عقابها فیلم بهاینمعنا، میشود. کمتر آنها از اسالمی
نیرویهواییونیرویتکاور،بااینکهپرفروشترینفیلمسال۱363ویکیاز
پرفروشترینفیلمهایتاریخسینمایایرانشد،امروزهفیلمیقلمدادنمیشود
کهنمایندۀتصویرایدئالازمردمدنظرجمهوریاسالمیباشد.اینمسئلهدر
خصوصکانیمانگاهمصدقمیکند.کانیمانگابااینکههمرکوردارمدتزمان
اکراندرتهرانوشهرستانهاستوهمدرجشنوارۀفجر۱366ازآنتقدیربه
عملآمد،بهسبببازنماییتکاوراندرجایگاهقهرمانانجنگ،ونهنیروهای
داوطلببسیجی،نتوانستمنبعیبرایاستخراجتصویرمردایدئالبهحساب
آید.بازیگراننقشاولهردوفیلماززمرۀبازیگرانمطرحقبلازانقالببودند:
سعیدرادوفرامرزقریبیان.بدیهیاستکهبینندهباتوجهبهکارنامۀایندو
دیگر، نمونۀ بپذیرد. داوطلب بسیجی نقش در را آنها نمیتوانست هنرپیشه
کهاتفاقاًآنرایکیازکارگردانهایکاماًلهمسوباجمهوریاسالمیساخته
است،فیلمدایرۀسرخ)جمالشورجه،۱374(است؛فیلمیکهدراصلسریال
بودوبعدبهصورتفیلمدرآمد.دراینفیلمنیزفرامرزقریبیاننقشخلبانی
راایفامیکند.اهمیتاینفیلمدرآناستکهنشانمیدهدقهرمانفیلم،که

8فارغازمسئلۀتصویرایدئالدرسینما،ارجاعاتبسیارکممایهبهارتشیهایعالیرتبهایچونولیاهلل
فالحی،فرماندۀنیرویزمینیارتشپسازانقالب،یاقاسمعلیظهیرنژاد،کهنقشمهمیدرخاتمۀ
مسائلکردستانداشت،بسیارجالبتوجهاست.درعینحال،یکیازارتشیهاییکههموارهبهاوارجاع
دادهمیشود،علیصیادشیرازیاستکهپسازفوتولیاهللفالحیفرماندۀنیرویزمینیارتششد.
صیادشیرازی،بااینکهتحصیالتخودرادرفورتسیلاوکالهمابهانجامرساندهبود،بهلحاظظاهرو
سکناتشباهتزیادیبهبسیجیهاداشتتابهارتشیهایآموزشدیدهوامریکارفتۀپیشازانقالب.
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ازخلبانانپیشازانقالباستوچندسالدرآلمانزندگیکردهاست،برای
رویاروییباعراقیهانیازمندتحولروحیاستواینتحولروحیراداماداو،

خلبانیباروحیهوشمایلبسیجی،دراوایجادمیکند.

نیاز رزمندگانی به ایدئال” “مرد ساخت برای اسالمی جمهوری گفتمان
“امام،” تعبیرخودرزمندگان، به و بهعشقآیتاهللخمینی داشتکهفقط
واردجنگشدهباشند،کسانیکهبه“ساالرشهیدان”عشقبورزندوهویت
خودراباانقالباسالمیتعریفکنند.امکانساختاینتصویرپیشازآغاز
جنگبافرمانآیتاهللخمینیدر2اردیبهشت۱3۵8مبنیبرتشکیلسپاه
پاسدارانانقالباسالمیومخصوصاًفرماندیگرایشاندر۵آذر۱3۵8مبنی
برشکلگیریسازمانبسیجمستضعفین،کهبه“مردمعادی”اینامکانرا
میدادتااعتقادقلبیخودرابه“امام”درعملنشاندهند،تاحدیمهیاشده
بود.اماباآغازجنگبودکهمفهومسپاهیوبسیجیدرعملتعینپیداکرد.۹
بهشکلعینیمرد بودکه پیداکرده را امکان این اسالمی حال،جمهوری
ایدئالخودراتصویرکند،چراکهمردانبسیجیوسپاهیدرشرایطجنگی
میتوانستندهمۀمؤلفههایبالقوۀخودرابهفعلیتدرآورند.ازاینجابودکه
با واردعملشود.میتوان ایدئال مرد منزلۀتصویرکنندۀ به توانست سینما
آنها عمیقاً اسالمی جمهوری که جنگی فیلمهای همۀ که کرد ادعا قدرت
برشخصیتهایبسیجیو راتأییدکرد،درزمرۀفیلمهاییبودندکهعمدتاً
سپاهی-ونهارتشی-استواربودند.دراینبین،سهمفیلمهایبسیجیبهسبب

وابستگیایننهادبهمردمعادیازفیلمهایسپاهینیزبیشتراست.

خودیتلقینشدنفیلمهایکماندوییـارتشینزدجمهوریاسالمیراعمدتاً
ناشیازآنمیدانندکهاینفیلمهاسعیداشتندنسخهایایرانیازفیلمهایاکشن

۹میدانیمکهبیندونهادسپاهوبسیجتفاوتوجوددارد.نیروهایسپاهیکادربودندونیروهایبسیجی
داوطلب.امااینتفاوتدرفیلمهاییکهایندونیروراقهرماننشانمیدهندمنجربهقضاوتارزشی
متفاوتدربارۀایندوگروهنمیشود.همبسیجیهاوهمسپاهیهانمایندۀانقالباند.دراینجابایدبه
یکنکتۀمهماشارهکنیم.پیشازشکلگیریسپاهوبسیجدرتاریخهایمذکور،یکروزپسازپیروزی
انقالباسالمینیرویمسلحدیگریشکلگرفتهبود:کمیتههایانقالباسالمی.کمیتهبهاینعلتکه
حوزۀوظایفشداخلیبودوفعالیتهایشنمیتوانستتعینبخِشامرشهادتباشد،نقشیدرساخت
تصویرمردایدئالقهرماننداشت.یگانهفیلمیکهباموضوعمحوریکمیتهبهفضایقهرمانینزدیک
شد،فیلمدستنوشتهها)مهرزادمینویی،۱36۵(بود،نوشتۀبهروزافخمی.علتنزدیکشدناینفیلم

بهفضایقهرمانیدرگیریمسلحانۀکمیتهبانیروهایضدانقالباست.
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امریکاییبهدستدهندوبههمینسببنتوانستندماهیتقدسیرزمندگان
ایندرحالیاستکهبررسیفیلمهایمتأخریکه بازنماییکنند. ایرانیرا
ارتشیهارابهتصویرمیکشندنشانمیدهدعدممقبولیتفیلمهایکماندویی
ازجانبحکومتارتباطیبهاکشنبودنآنهاندارد.مسئلهایکهباعثمیشود
اینفیلمهاخودیتلقینشوندوجودنوعیجهانبینیحرفهایوسکوالردر
ارتشیهایاینفیلمهاست.دراینفیلمهابامردانیسروکارداریمکهدرجنگ
بهدنبالمعناییقدسینمیگردند،ازمرگمیترسندوبههمینعلتخطر
نمیکنند.بهتریننمونهایکهمیتوانباارجاعبهآناینمسئلهرادریافتفیلم
چ)ابراهیمحاتمیکیا،۱3۹2(است.دراینفیلم،ولیاهللفالحی،فرماندۀنیروی
فالحیشخصیتی است. شده تصویر چمران مصطفی کنار در ارتش، زمینی
تصویرمیشودکهحداکثرمیتواندربارۀاوگفتکهنیتشخیراست،اماچمران
جنگجوییاستعارفمسلککهباشهودیعرفانیحقیقتافرادوموقعیتهارا
درمییابد.نمونۀدیگرفیلمشورشیرین)جواداردکانی،۱388(استکهمحمود
کاوه،ازفرماندهانسپاه،رابهتصویرمیکشد.فیلمبهوضوحبینشخصیتکاوه
وارتشیهاییکهدرکناراوبهتصویرکشیدهشدهاندتمایزمیگذارد.کاوهفردی
استمردمیومهربانونترس،امافرماندۀارتشیدراینفیلمفردیاستبسیار
محافظهکاروفاقدهرگونهویژگیمتمایزکننده.فیلمدیگریکههمکناریارتشی
وبسیجیرانشانمیدهد،ملکه)محمدعلیباشهآهنگر،۱3۹0(است.دراین
فیلمنیزشاهدآنیمکهارتشینمیتواندارزشهایپنهاندرکنشفردبسیجی

را،کهقهرمانفیلماست،درککند.

فراهم را امکان این فیلم، قهرمانان مقام در بسیجی، مردان یا مرد موضوع
حول اسالمی جمهوری گفتمان محوری مؤلفههای از بسیاری که کرد
مؤلفههای مهمترین از یکی برایمثال، کند. پیدا تعین بسیجی شخصیت
شیوهای بر تأکید و رسمی سلسلهمراتب نفی اسالمی جمهوری گفتمانی
به سلسلهمراتب فیلمها، اینگونه در است. امور جمعی کنترل برای هیئتی
تیمسار و سرهنگ سروان، مانند نظامی مرسوم واژههای قالب در هیچوجه
وکوچکتر بزرگتر بین روابط بر است مبتنی نمیشود.سلسلهمراتب بیان
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وبهنوعیمریدومرادی.۱0رزمندهایکهدررأسسلسلهمراتبقرارداردبا
عنوان“حاجی”شناختهمیشودوحکمبزرگتِرمعنویگروهرادارد.روابط
مریدومرادیبهقدریدراینفیلمهاقوتگرفتکهبهمجموعهایازفیلمهای
ساختهشدهدربارۀجنگفیلمهای“حاجیسیدی”۱۱اطالقمیشود.درروابط
بینبسیجیهارفتارهاینظامیمرسوم،مانندسالمنظامی،بههیچوجهدیده
نمیشود.آنچهدیدهمیشودگروهیازمردانیاستکهداوطلبانهوازروی
عاطفی روابطی و شهادت”اند “تشنۀ رفتهاند، جبهه به دینیـانقالبی اعتقاد

بینشانبرقراراست.

پیچیدگیهایخاصیدراینتصویرازمردانگیوجودداردکهناشیازتناقضات
اینتصویرباتصویرمعمولازمردجنگجواست.بهبیاندقیقتر،مردانیکهدراین
فیلمهاتصویرمیشوندواجدیکویژگیکلیاندکهآنهارامبدلبهقهرمانهایی
میکندکهبافهممعمولازواژۀقهرمان-فهمیکهدرفیلمهایارتشیوکماندویی
دیدهمیشود-ناسازگاراست:قهرمانهایبسیجیچهبهلحاظفیزیکیوچهبه
لحاظدیالوگهاییکهادامیکنندوچهبهلحاظفضاییعاطفیکهدرفیلمایجاد
میکنند،تصویریاز“مردمظلوم”ارائهمیکنند.برایمثال،درفیلمدیدهبان
)ابراهیمحاتمیکیا،۱367(،کهجزومهمترینفیلمهایدفاعمقدسوکارگردان
مطرحآناست،بارزمندهایروبهروهستیمکهنهچهارشانهاستونهقابلیتهایی
فیزیکیداردکهاوراازآدمهایعادیمتمایزکند.قهرمانفیلمارتباطیبسیار
عاطفیباهمرزمیداردکهدرشرفشهادتاست.درکلبههیچعنوانسردیو

استحکامیراکهازیکنظامیانتظارداریمدراینفردنمیبینیم.

۱0یکیازغنیترینمنابعبرایدرکنقشهایاجتماعیساختارمحلهای-روحانیمحل،لوطیمحل،
پاتوقدارمحل-مصاحبۀعلیابوالحسنیاستباحسینشاهحسینی،رئیسسازمانتربیتبدنیدولت
موقت.شاهحسینیدربخشیازاینمصاحبهدرقالببحثدربارۀحلمسایلاصنافدرزمانمصدق
بهاهمیت“اعتبار”درمیاناصنافوناکارآمدبودنراهکارانتخاباتیمصدقبرایحلمسایلاصناف
اشارهمیکندودرنهایتاینرأیکلیرابیانمیکندکه:“کسوتهاوریاستهابارأینیست،بااعتبار
است.”بنگریدبهعلیابوالحسنی،“ازعیاریتالمپنیسم:مصاحبهباآقایحسینشاهحسینیراجعبه
شعبانجعفریوطیبحاجرضایی،”تاریخمعاصر،سال7،شمارۀ26)تابستان۱382(،دسترسپذیردر
www.ensani.ir/fa/content/82169/default.aspx/.
درسینمایدفاعمقدستعیناینحکمکلیرابهوضوحمیتواندید.مسئلۀروابطاقتداردرفیلمهای
بر قانونعقالنیبوروکراتیکنیست؛مسئلهایاستمبتنی بر بههیچوجهمسئلهایمبتنی بسیجی

پذیرشاعتبارمنبعاقتدار.
۱۱برایآشناییبامشخصاتاینفیلمهاومخصوصاًنمادهایعرفانیکلیشهشدهدرآنهابنگریدبهحسین

معززینیا،داستاناسلحه)تهران:انجمنسینمایانقالبودفاعمقدس،۱378(،2۱7.
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امتزاجوجهقهرمانیووجهعادیمردانآناست. اینتصویردر پیچیدگی
فیلمهایبسیجیازطریقاینامتزاجدرعملشکلنامعمولیازهمذاتپنداری
اسالمی جمهوری گفتمانی مؤلفههای با که میکنند ایجاد مخاطب در را
هماهنگاست.توضیحاینکههموارهدرگفتمانجمهوریاسالمیبرایننکته
تأکیدشدهاستکهانقالبثمرۀفعالیتکسانیاستکهازمیان“مستضعفین،”
“پابرهنگان”وکاًل“مردمعادی”برخاستهاند.ایناصالتبخشیبه“مردمکوچه
وبازار”دردورانجنگومشخصاًدرسینمایدفاعمقدسنیزحاکمبودو
توانستتصویریخاصازقهرمانایجادکند.خاصبودگیاینتصویردرآن
استکهقهرمانفیلممردیاستکهبهلحاظتواناییومهارتوبدنفراتر
نه ازمخاطبمیبرد،شجاعتیاستکه فراتر را او آنچه نیست. ازمخاطب
ازفراانسانیبودنقهرمان،بلکهازاعتقادقلبیاوبهایثاردرراهاماموانقالب
برمیخیزد؛ایثاریکهفارغازپیروزییاشکستدربرابردشمن،پیروزیدر
راه“حقیقت”قلمدادمیشود.اینفهمازپیروزیوشکستبااتکابهعقالنیت
امام “قیام نقش اهمیت به توجه مستلزم آن فهم نیست. فهم قابل ابزاری
را حسین امام که بسیجیوار فهم است. بسیجی گفتمانسازی در حسین”
نیز برابردشمن در درصورتشکست نمیداند، مغلوب یزید سپاه برابر در
احساسشکستنمیکند.عدماحساسشکستناشیازآناستکهفرددر

راههدفش،کههدفیالهیونهفنیاست،گامبرداشتهاست.۱2

با بسیجی،۱3 رزمندۀ با عرفانی و الهی حقیقت همتادیدن یعنی نکته، این
اینکهامروزهازمؤلفههایمحوریگفتماندفاعمقدستلقیمیشود،یکیاز
مهمترینابعاداندیشۀانقالبی-اسالمیراتحتالشعاعقرارداد:بُعدمتشرعانۀ
اسالمانقالبی.بهعبارتدیگر،درفیلمهایبسیجیبامردانیروبهروهستیم

۱2حسینبهزاد،ازمورخانجنگایرانوعراق،دریکبرنامۀتلویزیونیبانام“راز”بهسخنیازآیتاهلل

خمینیاشارهکردکهاینفهمازشکستوپیروزیراروشنمیسازد.بهگفتۀاو،پسازعملیاتوالفجر
مقدماتیوقتلعامسربازانایرانی،آیتاهللخمینیدیگرانراازبهکاربردنواژۀ“شکست”برحذر

داشت.طبقگفتۀبهزاد،ازاینجابودکهازترکیب“عدمالفتح”استفادهشد.
۱3بیشکمهمترینفردیکهدرساختاینتصویرنقشداشتمرتضیآوینیبودکهبامجموعۀروایت
فتحتوانستبهرزمندۀبسیجیصورتیعرفانیبخشد.دراینمجموعهبامردانیروبهروهستیمکهگویا
ذاتاًمقدسوآندنیاییاند؛افرادیبیتعلقبهعالمناسوتکههیچپسزمینۀعینیندارند.دربارۀآوینی
پژوهشهایفراوانیشدهاست.براییکیازمهمترینآثاردربارۀاوبنگریدبهاگنسِدویکتور،“ایمان
در معماریان، محمد ترجمۀ میشود؟” تجربه تلویزیون تماشاگر نزد و فیلمبرداری درجبهه چگونه

سینمایدفاعمقدس:نگاهیازبرون،گردآوردۀمحمدخزاعی)تهران:نشرساقی،۱3۹3(.
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تعلق واسطۀ به بلکه تجویزشرعیصرف، بهواسطۀ نه آنها اعمال همۀ که
خاطرقلبیبهارزشهایانقالبی-عرفانیصورتمیگیرد؛مردانیکهمیتوانند
شرعیاترانهبهشکلیصلب،بلکهچوناننمودیازحقیقتعرفانیدریابند.
تمامی که مردی ساخت آن تبع به و طریقت و شریعت دیدن همراستا
کنشهایشنموداینهمراستاییباشد،بهسببجنگواحساسنزدیکیبه

“شهادت”امکانپذیرشد.

ایدئالایجاد اینتصویرعرفانیازرزمندههاخلئیرادرتصویرسازیازمرد
ابهام در را اسالمی جمهوری گفتمان مؤلفههای از دیگر یکی که میکند
فرومیبرد.پیشتربهایننکتهاشارهکردیمکهیکیازمؤلفههایگفتمانی
جمهوریاسالمیتأکیدبرنقش“مردمعادی”درانقالبوجنگاست.باتوجه
بهاینمؤلفه،مسئلهایکهایجادمیشودچگونگیجمعکردنوجهعارفانۀ
عادی، آدم درنمییابیمکهیک است. آنها عادیبودن و بسیجی رزمندگان
کهقاعدتاًبایددغدغۀمسایلروزمرهراداشتهباشد،چگونهمیتواندهمزمان
بهنمادیتقدسیافتهتبدیلشود.اهمیتمسئلهزمانیروشنترمیشودکه
درنظرآوریمکههیچگاهدرفیلمهاییکهرزمندگانبسیجیحکمقهرمانان
آنهارادارندبابسطوگسترششخصیتروبهرونمیشویم.دراینفیلمهابا
تیپهاییروبهرومیشویمکهگویابهشکلرزمنده-عارفبهدنیاآمدهاند.در
اینخصوصمیتوانبهفیلمنینوا)رسولمالقلیپور،۱362(،اولینساختۀ
کارگردانآن،اشارهکرد.شخصیتاصلینینوایکنوجواناست.مسئلهآن
سنی دورۀ این خاص عوالم از نشانهای هیچ فیلم این نوجوان در که است
مشاهدهنمیشود.نوجواناینفیلمحاملحقیقتیاستکهدرکنشجنگ
نمودمییابد؛حقیقتیکهباارزشهایعاشوراییاینهماناست.برایاینکه
)برنهارد پل با نوجوان تصویر چگونگی باب از را نینوا شود، روشنتر بحث
ویکی،۱۹۵۹(مقایسهکنید.درپل،صرفاًهیجاناتخاصدورانبلوغاست
کهنوجوانانراواردجنگمیکند،امادرنینوا،گویابارزمنده-عارفیروبهرو
هستیمکه“معصومیت”نوجوانیصرفاًدرنقشتقویتکنندۀوجهعرفانیاو
عملمیکند؛نوجوانیکهگویاباهمینخصایصبهدنیاآمدهاست.۱4بهاین
معنا،دربهترینحالتمیتوانچنینتعبیرکردکهاینفیلمهامردبسیجی

۱4اینامردردیگرفیلمهاییکهباحضورنوجوانانروبهروهستیمهمدیدهمیشود،ازآنجملهاست
پروازدرشب)رسولمالقلیپور،۱36۵(،برندۀلوحزرینبهترینفیلمازپنجمیندورۀجشنوارۀفجر.
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آشنا مرد تحولیافتۀ باصورت بیننده که میکشند تصویر به هنگامی از را
اینطریقرزمندهرادروجهقدسیاشمنجمدمیکنند.هیچگاه شودوبه
نمیتوانیمدریابیمکهفردبسیجیپیشازآنکهواردجنگشودبهچهصورتی
بودهاست.اگراویکیاز“آدمهایعادی”است-کهقطعاًهست-بهچهشکلاز
وجهروزمرهوعادیخودفاصلهگرفتهوآمادۀایثارشدهاست؟نشانخواهم
دادکهچگونهاخراجیهاباتصویرکردندوبارۀالتبرپردۀسینمااینابهام

رارفعکرد.

مهمترین از یکی مقدس، دفاع سینمای در یادشده سوال ماندن بیپاسخ
که آنمیشود به منجر اسالمی، گفتمانسازیجمهوری رسانهای ابزارهای
ایدئال-شکلیکهدرشرایطغیرجنگینمودمییابد- شکلروزمرۀمردانگی
باپایانجنگ عینیتپیدانکند.پاسخقاطعوایجابیبهاینسوالمشخصاً
اهمیتپیدامیکند،چراکهفضایعرفانیتعریفکنندۀمردایدئالبسیجیدر
شرایطعادیازفعلیتمیافتد.دراینشرایط،گفتمانجمهوریاسالمیباید
تصویریازمردایدئالبسازدکهدرشرایطروزمرههمکارکردداشتهباشد؛
مردیکهبالقوهرزمندهباشد.حالسوالایناستکهدرزندگیروزمرهچه
تیپازمرداندرشرایطاستثناییمطلوباند؟سینمایدفاعمقدسدرابتدای
امربافیلمهاییکهدرادامهبهآنهااشارهخواهدشد،بهشکلیسلبیبهاین
سوالپاسخداد.بهاینمعناکهبااتکابهاینفیلمهامیتوانیمدریابیممرد
ایدئالجمهوریاسالمیازکدامگروههایاجتماعی“نیست.”بااخراجیهابود

کهاینسوالصورتیایجابیبهخودگرفت.

پاسخ سلبی: ضدیت با طبقۀ متوسط و باال

سینمایدفاعمقدستاپیشازاواسطدهۀ۱370هیچپاسخیبرایپرسش
ازمردانمطلوبدرزندگیروزمرهنداشت.ازاواسطایندههاستکهابتدا
اواسطدهۀ۱380 در و دادهمیشود پاسخ پرسش این به بهشکلیسلبی
استکهبااخراجیهاپاسخیایجابیوبسیارقاطعبهاینپرسشدادهشد.
آنچهدروهلۀاولبادوفیلملیلیبامناست)کمالتبریزی،۱374(وآژانس
شیشهای)ابراهیمحاتمیکیا،۱376(طرحشد،تصویریبودازآدمهاییکه
هیچدرکیازارزشهایمردانبسیجینداشتند.هردوفیلمرا،کههمچنان
کارنامۀ در عطفی نقطۀ و مقدساند دفاع سینمای آثار محبوبترین جزو

اخراجیها
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و انقالبی تجربۀ که ساختند کارگردانانی میآیند، حساب به سازندگانشان
است،جزو بامن لیلی تبریزی،کارگردان داشتند.کمال تأملی قابل جنگی
امریکادرسال۱3۵8نقشداشتند. بودکهدرتسخیرسفارت دانشجویانی
ابراهیمحاتمیکیا،کارگردانآژانششیشهای،ازافرادیاستکهسابقۀپررنگ
حضوردرجبههوهمکاریبامرتضیآوینیرادارد.ایندوفیلمبههیچوجه
ضدجنگنیستند،اماآغازیبودندبرخوانشهاییبدیلازشخصیترزمندگان
بسیجی.لیلیبامناستاولینفیلمکمدیدفاعمقدسبودوآژانسشیشهای
اولینفیلمیبودکههمچونبهترینسالهایزندگیما)ویلیاموایلر،۱۹46(

عدمامکانجذبقهرماندرجامعۀپسازجنگرانشانمیدهد.

کارمند که است فیلمبرداری دربارۀ کمدی فیلمی است من با لیلی
صداوسیماستوبرایاخذواممسکنراهیجبههمیشودتاازاسرایعراقی
فیلمبرداریکند.فیلممجموعهایاستازموقعیتهایکمیککهبهواسطۀ
ترساینکارمندازجنگایجادمیشود.فیلمدرنهایتبانشاندادنتحول
اینکارمندوابرازعشقاوبهجبههپایانمییابد.امابایدبهایننکتهتوجه
داشتکهاینتحولبههیچوجهازمنطقفیلماستنتاجنمیشودومیتوانآن
رانادیدهگرفت.توضیحاینکهسیرفیلمبهگونهاینیستکهبابسطوگسترش
شخصیتفیلمدرجهتتحولیاعتقادیروبهروباشیمودقیقاًفقداناینعنصر
متحولشوندهدرشخصیتفیلماستکهموقعیتهایخندهدارراخلقمیکند.
بهعبارتدیگر،موقعیتهایگوناگوندرجبههدرطولفیلمپرسشیبرای
شخصیتدرخصوصحقانیتفضایجبههبرنمیانگیزد.اوفقطمیخواهداز
اینوضعیتفرارکند.تالشهایاوبرایفراراستکهموقعیتهایخندهداررا
خلقمیکند.درنتیجه،تحولیکهدرآخرفیلمدرشخصیتصادقمشکینی
مشاهدهمیکنیمازآنچهدرطولفیلمازاومشاهدهکردهایممنتجنمیشود.
بهاینمعنا،لیلیبامناستبهشکلسلبینشانمیدهدافرادیکهجزو
“مردمعادی”تلقیمیشدندوآمادگیایثاردرراهاسالمراداشتند،ازجنس
طبقۀمتوسطکارمندنبودند.کارمندیعنیفردمحافظهکارترسوییکهدقیقاً

ترساوامکانساختکمدیرامهیامیکند.

درآژانسشیشهایباقهرمانانیبسیجیروبهروهستیمکهدورانپسازجنگ
راسپریمیکنند.فیلمنشانمیدهدکهقهرمانانبسیجیپسازجنگبا
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جامعهایروبهروشدهاندکهبههیچوجهقدرتدرکآنهاراندارد.حاتمیکیادر
اینفیلمسعیمیکندرزمندگانرادربرابراقشارمتفاوتجامعه-کهدرقالب
افرادینشاندادهشدهاندکهقهرمانفیلمآنهارادریکآژانسهواپیماییبه
گروگانگرفته-تصویرکند.دربیناینافراد،غیرازپیرمردیکهباخواندن
مصرعیازحافظ،“مازیارانچشمیاریداشتیم،”بهشکلیبسیارگذراهمدلی
خودرابارزمندگاننشانمیدهد،هیچنمایندهایازجامعهدیدهنمیشودکه
کوچکتریندرکیازکنشرادیکالقهرمانفیلمداشتهباشدکهبراینجات

همرزمشمشتریانوکارکنانآژانسهواپیماییراگروگانگرفتهاست.

تحصیلکرده، متوسط طبقۀ به که میبینیم را افرادی مسافرتی آژانس در
طبقۀباالیثروتمندوطبقۀمتوسطسنتی-بازاریتعلقدارند.همۀاینافراد
فیلم نمیفهمند. را آن فضای و اصاًلجنگ آن، از مهمتر یا یاضدجنگاند
درنهایتتصویرروشنیازافرادیبهدستنمیدهدکهتواندرکقهرمانان
بسیجیرادارند.بهعبارتی،فقطبهصورتسلبیمیتوانیمدریابیمکسانیکه
بابسیجیهااحساسهمدلیمیکردندازچهاقشاری“نبودند.”ابعادشخصیتی
خوداینقهرمانانوتحولیکهآنهارابهسمتایثارکشاندهاستنیزمبهم
با“آدمعادی”پشتیبانجنگآشنامیشویم،عباس تاحدی باقیمیماند.
کشاورزاستوحاجکاظممسافرکش،امادرنمییابیمکهاینآدمهاباچهسیر

تحولیدرشخصیتبهآنچهرسیدهاندکهامروزهستند.

عالوهبرمسئلۀمبهمماندنتحولشخصیت،بامسئلۀدیگرینیزدرآژانس
اینعدم فهم ذاتیکنشوشخصیت. تطابق روبهروهستیم:عدم شیشهای
لومت، )سیدنی سگی بعدازظهر با شیشهای آژانس مقایسۀ طریق از تطابق
به پیشتر است. آن از متأثر بهوضوح آژانس که میشود ممکن )۱۹7۵
از بهرهگیری طریق از جاهلی فیلمهای در امریکایی قهرمانان بومیکردن
ساختارمحلهایاشارهکردیم.درآژانسنیزشاهدنوعخاصیازبومیسازی
رادیکالیسم فیلمهایجاهلی در تفاوتکه این با امریکاییهستیم، قهرمان
قهرمانامریکاییمیتوانستازخاللالتولوطیبازتولیدشود،امااستفاده
بازتولید را لومت فیلم رادیکالیسم نمیتواند آژانس در بسیجی ازشخصیت
بهتصویرمعهود،خشونتفردبسیجیفقطدر بنا اینکهچون کند.توضیح
در گروگانگیری کنش میکند، پیدا تعین دشمن برابر در و جنگ میدان
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ایجاد فیلم در را مهمی تعلیق نقاط میتواند دراماتیک لحاظ به که آژانس
کند،بهداستانگوییحاجکاظمبرایآدمهاییتبدیلمیشودکهیاباجنگ
خلوتگهی به نیز گروگانگیری شب نمیفهمند. را جنگ اصاًل یا مخالفاند
عارفانهبرایحاجیتبدیلمیشودتادرسکوتیمعنویبرایهمسرشنامه
بنویسد.میتوانگفتکهدرآژانسخالئیدرکنشقهرمانوجودداردکه
گروگانگیریراازهمانابتدابیمعنامیکند،اماآژانسمیخواهدبانصیحتو
عرفانگراییحاجکاظماینبیمعناییرابهشکلیکاذبمرتفعکند.بهعبارتی
آژانسنمیتواندازطریقتصویرمردایدئالبسیجیاقتضائاتگروگانگیریرا
بالفعلکند.بسیارساده،ازهماناولفیلممیدانیمکهحاجکاظماینآدمها
رانمیکشد.حالسوالایناستکهاگروجهیازشخصیتحاجکاظمدارای
بُعدیآقمنگولییاحتیقیصریبودچه؟آیادراینصورتبینشخصیتو
کنشهماهنگیبرقرارنمیشدودرامازهمانابتدامخاطبرابادوراهیهای
خطیرروبهرونمیکرد؟سابقۀسینمایجاهلینشانمیدهدکههمهماهنگی

برقرارمیشدوهمدوراهیهاطرحمیشدند.

اینکهمضمونضدجامعۀآژانسبعدهادرفیلمهای نکتۀدیگردربارۀآژانس
قفس از دیوانهای فیلمها این مهمترین از یکی میشود. تکرار متعددی
از فیلم بهترین بلورین سیمرغ که است معتمدی،۱38۱( )احمدرضا پرید
پاداشسکوت فیلمدیگر رادریافتکرد. فیلمفجر بیستویکمینجشنوارۀ
)مازیارمیری،۱38۵(استکهنامزدبهترینکارگردانیجشنخانۀسینمادر
سال۱386شد.بررسیاینفیلمهادرفهمامورییاریرسانخواهدبودکهدر

گفتمانجمهوریاسالمیاموربیگانهوکنارنیامدنیتلقیمیشوند.

پاسخ ایجابی: الت به عنوان مرد ایدئال

مسئلۀچگونگیتحول“مردایدئال”درسینمایدفاعمقدسبااکراناخراجیها
ساختۀمسعوددهنمکیدرسال۱386طرحشد.آنچهاخراجیهارابهیک
نمونۀخاصتبدیلمیکند،فارغازرکوردفروشوسابقۀسیاسیکارگردان
آن،بازگشتیاستکهاینفیلمبهسیسالقبلمیکند.بهواسطۀاخراجیها،
احیاشد،امااینباردر مردانگیجاهلیدرفیلمهایپیشازانقالبمجدداً
مرد تصویر آن ابعادخاصکنندۀ استخراج و فیلم این تحلیل رزمنده. قالب

ایدئالبسیجیوکارکردالتدرساختاینتصویرراروشنمیسازد.
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تحلیل فیلم

صفایی، مجید نام با جاهل است جوانی داستان اخراجیها داستان: خالصۀ
ملقببهمجیدسوزوکی،کهبرایاثباتعشقبهدختریکیازکسبۀمحل،که
گیوهدوزیاستعارف،راهیجبههمیشود.دراینراهچندتنازدوستاناو،
کهماننداوازجاهلهاهستند،اوراهمراهیمیکنند.فیلمباشهادتمجید

سوزوکیبهپایانمیرسد.

مجید که کرد توجه نکته این به باید اول وهلۀ در اخراجیها تحلیل برای
سوزوکیودوستانشازمردانسنتیمنفیهستند؛آدمهاییاهلقمار،اهل
سیگاریاموادمخدر،اهلعرقخوری،اهلعالقهمندیبههمجنس،۱۵کاماًل
بیتوجهبهشرعیات،ومهمترازهمه،بیکار.بهاینمعنا،میتوانگفتکهبا
آدمهاییازجنساراذلروبهروهستیمونهازجنسلوطیهایمعتمدمحله.
به میخواهد اخراجیها میشود. نمایان همینجا در دقیقاً فیلم پیچیدگی
بارارزشیمنفیدارد ازمردانگیکهدرفرهنگالتهاولوطیها آنشکل
واصاًلتقابلبااینصورتازمردانگیبخشمهمیازهویتمردانمثبترا
میسازد،مشروعیتبخشد.پرسشایناستکهفیلممیخواهدچهطرفیاز

اینمشروعیتبخشیببنددوباچهمکانیسمیآنرامحققسازد.

فیلمدروهلۀاولساختاریمحلهایرابهتصویرمیکشد،امااینتصویرسازی
ازمحلههمانندتصاویرینیستکهپیشازانقالبازمحلهارائهمیشد.فیلم
باحذفبرخیازمؤلفههایساختارمحلهایکهپیشترجزوالینفکساخت
درامجاهلیبودندوباافزودنمؤلفههاییدیگر،فضاییاجتماعیخلقمیکند

کهبااتکابهآنبتواندبهاراذلمشروعیتبخشد.

مهمترینمؤلفۀمحذوفدرساختارمحلهایتصویرشدهدراخراجیهاعبارت
استازلوطیهاییکهدربرابراراذلمیایستند.دراینجاباچندسوالهمبسته
روبهرومیشویمکهپاسخبهآنهاراهرابرایایضاحابعادگفتمانسازاخراجیها

۱۵مصداقالسزدنباهمجنسرادرصحنهایمشاهدهمیکنیمکهیکیازاراذلبانامامیردودو،با
بازیارژنگامیرفضلی،بایکیازداوطلبانبانامکامران،بابازیسپندامیرسلیمانی،کهپزشکاستو
شخصیتیمدرنداردالسمیزند:“سالااام!عزیِزمامانی.”درصحنهایدیگر،امیردودوخطاببهپدر
کامران،کهمیخواهداوراازرفتنبهجبههبازدارد،میگوید:“راستمیگه،بذاربیادگوگوری،هیچیش
نمیشه،هواشوداریم.”گفتناینجمالتهمراهاستباکشیدنلپکامران.دراینفیلمشخصیت

کامران،یگانهشخصیتمدرنوخارجرفتۀفیلماستکهرفتارولحنیزنانهدارد.

اخراجیها
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با درام پیشینۀسینمایالتیجاهلی در اینکه به توجه با .۱ هموارمیکند:
تقابلاراذلولوطیهایاالتهایخوبشکلمیگیرد،اخراجیهاچهتصویری
ارائهمیکندکهبهواسطۀآنلوطییاالتخوبراحذفمیکند؟ اراذل از
اخراجیهاباتقلیلحدودفعلشر،درعملحضورلوطیدرساختارمحلهای
رابالموضوعمیکند.درعمدۀفیلمهایجاهلیقبلازانقالبنزاعمردانگی
مثبتومنفیعمدتاًبرسرمسئلهایبودکهقبحآنرانمیشدنادیدهگرفت:
مسایلناموسی.اخراجیهاباازمیانبرداشتنمسایلناموسی،حوزۀافعالشر
قمار،عرقخوری،شیرهکشی تقلیلمیدهد: منکراتیساده امور به را اراذل
را یاالت اعمالحساسیتلوطی این لهوولعبولودگی. ازهمه ومهمتر
برنمیانگیزندوکارکردخشونتآنهاراعینیتنمیبخشد.فرضکنیدمجید
سوزوکیبهدخترمیرزاتجاوزمیکرد.دراینحالتدیگرامکاننداشتکه
فیلمرابدونحضورلوطیهایاالتهایخوبپیشبرد.باتجاوزیاقتلوارد
حوزهایازاعمالشرمیشویمکهمستلزمبرخوردیرادیکالاست؛برخوردی
کهباحضورمردانخوبامکانپذیرمیشود.2.اخراجیهاباارائۀاینتصویر
بیخطرازاراذلمیخواهدچهتقابلیراجایگزینتقابلاراذل-لوطیهاکند؟
تقابلاراذلباروحانیوعارف.بابیخطرشدناراذل،حوزۀمرسومخیروشر
فیلمها آن در اگر تغییرمیکند. بنیادی بهشکلی فیلمهایالتیجاهلی در
لوطییاالتخوب)حوزۀخیر(دربرابرفردیاافرادچاقوکشومتجاوزوزورگو
)حوزۀشر(قرارمیگرفت،دراخراجیهاروحانیوعارفمحلهدربرابرگروهی
ازاراذلبیخطرقرارمیگیرند.حالسؤالدیگریشکلمیگیرد:3.اگراین
که است آن معناست؟مسئله بهچه اینجا در تقابل نفس بیخطرند، اراذل
معنایتقابلتغییرکردهاست.تقابلدرفیلمهایالتیجاهلیپیشازانقالب
امادراخراجیهاتقابلیعنیبه انتقامگیرییامنکوبکردنبود، بهمعنای
با نهایت، صراطمستقیمهدایتکردنگمراهانیمعصوموکودکصفت.در
سوالیروبهرومیشویمکهبُعدگفتمانسازاخراجیهاراروشنمیکند:4.این
هدایتبهچهشکلصورتمیگیرد؟ازطریقتسامحوگذشتازاعمالشر؛
تسامحیکهنهبهواسطۀخوانشیدموکراتیکازاسالم،بلکهبهواسطۀخوانشی

غیرمتشرعانهامکانپذیرمیشود.

طبقاینخوانش،عالمظاهریداردوباطنی.ممکناستباطنعالم،کههمانا
حقیقتآناست،نمودروشنیدرظاهرآننداشتهباشد.افرادیچونپسر
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یاحتیرزمندۀمخلصونترسیچون یاحاجصالح)حاجآقاگرینوف( میرزا
حاجآقاکمالیظاهربیناند.آنهاخلوصیراکهدردلاراذلاستدرنمییابند.
اماروحانیمحلهومیرزامیتوانندباطناینافرادرارؤیتکنند.سکانسثبت
نامبرایجبههبهوضوحنشانمیدهدکهبههیچعنواننمیتوانحقیقتافراد
رابااستنادبهالتزامآنهابهشرعیاتتعیینکرد.دراینسکانس،شاهدیمکه
نقد را اراذل گزینششرعی برای گرینوف حاجآقا میرزاسماجت و روحانی
میکنند.ازخاللنقدآنهاومشخصاًنقدمیرزادرمییابیمکهاراذلاخراجیها
صرفاًنمایندۀیکقشرخاصتلقینمیشوند،بلکهچونانمدلوِلدال“مردم”
فهممیشوند؛همانمردمعادیکهسازندۀانقالبوپیشبرندۀجنگاند.میرزا

خطاببهحاجآقاگرینوفمیگوید:

بندههایخدا)اراذلاخراجیها(همینکهارادهکردنبرنجبههازجرگۀ
اراذلخارجان.منوشمامبایدخادمشونباشیم،نهاینکهخارراهشون.وگرنه
بایداعالممیکردیمیکلشکرفرشتهبیانثبتنام،نهآدمیزادجایزالخطا.بقیۀ
رزمندههاوشهدایماهمکهگروپّیازآسموننازلنشدن،ازمردمبودن.هنر

همینه:کیمیاگری.یعنیاینکهبتونیازنخالههاطالبسازی.

بهعبارتی، ندارد. منکراتی سادۀ شر اعمال با منافاتی بودن” مردم “از پس
مادامیکهحوزۀرذالتفردتجاوزوقتلرادربرنگرفتهباشد،میتواناورا
جزو“مردم”دانست.دراینجاباسوالدیگریروبهرومیشویم:مگرلوطیها
هماهلهمیناعمالشرنبودند؟بسیاریازلوطیهاوالتهایخوبهماهل
عرقخوریوکافهرفتنبودند.تصویرلوطییاالتخوبعرقخوربهوفوردر
سینمایفارسیدیدهمیشود.برایمثال،درتصویرکاماًلهمذاتپندارانهای
کهازناصرملکمطیعیتثبیتشد،بههیچوجهتناقضیبینخوببودنوکافه
رفتندیدهنمیشود.بهاینمعنا،انحرافلوطیازشرعدرخصوصعرقخوری
به کنیم فرض شود؟ متمرکز اراذل روی باید فیلم چرا پس است. پذیرفته
جایمجیدسوزوکیبامردانیچونقیصروفرمانروبهرومیشدیم.دراین
است، روشن پاسخ میآمد؟ میرزا نظر مد کیمیاگری هنر سر بر چه حالت
لوطیای یا قیصر چون خوبی الت میشد. بالموضوع میرزا کیمیاگری هنر
آنها اقتدار برخوردارند.حوزۀ احترام از محل اهل همۀ بین در فرمان چون
تمامیتمحلهرادربرمیگیرد.اخراجیهامخصوصاًمردانگیسنتیرابهرذالتی

اخراجیها
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محله روحانی و میرزا به را محلهای اعتبار همۀ تا میدهد تقلیل کودکانه
حوالهدهد.بهاینمعنا،اگربالوطیهاییچونفرماندرقیصریاآقامهدی
درپاشنهطالروبهرومیشدیم،مضمونهدایتگریمیرزاوروحانیبالموضوع
میشد.دراینجاممکناستبااینپرسشروبهروشویمکهمگربدیلمیرزا
اینسوالمنفی پاسخ نمودنمییابد؟ بانقشخاندایی وروحانیدرقیصر
است.ارتباطقیصروفرمانباخانداییارتباطیاستازسراحتراممتقابلو
پذیرشحقانیتطرفمقابل.خانداییبههیچوجهقیصروفرمانراکودکانی
شرکهبایدهدایتشوندنمیداند.اختالفخانداییباقیصراختالفدوآدم
برابراستبرسرچگونگیاتخاذموضعدرقبالمسئلهایحاد،نهاختالفیاز

سرحقیقتبینبودنیکیوگمراهبودندیگری.

منکراتی اعمال از پرهیز برای “مردم” هدایت اخراجیها اصلی مسئلۀ پس
نیست،مسئلۀاصلیفیلمتقویتهرچهبیشتربُعدهدایتگروعرفانیروحانیت
است.اخراجیهابرایتقویتاینبعدچهمیکند؟اوالًمردانگیمثبتلوطیانه
والتیراحذفمیکندوثانیاً،مردانگیمنفیرادرقالبرذالتیکودکانهبه
اما روبهروهستیم، جاهلی بهسینمای بازگشت با بنابراین، میکشد. تصویر
درشکلیجدید.دراینشکل،قیصرهاوفرمانهاحذفمیشوندوبرادران

آبمنگولبهاراذلیکودکصفتودرنتیجهتربیتپذیرتبدیلمیشوند.

پرسشایناستکهاینتصویرازمردانگیمنفیدرخدمتچهخوانشیاز
وفروکاستنآن بامسخمردانگیسنتی اینخوانش انقالبیاست؟ گفتمان
بهرذالتیکودکانهگفتمانانقالبیراازوجهقهریۀآن،کهجزوطبیعتهر
انقالبیاست،خارجمیکند.اراذلهمچونکودکانیاندکهبایدبامهربانیآنها
رابهراهراستکشاند.دراینجاسوالمهمیشکلمیگیرد:اصاًلچراحذف
قوۀقهریۀانقالبوطرحخوانشیکاماًلرحمانیازآنبهواسطۀاراذلصورت
میگیرد؟چرادیگرگروههایاجتماعینمیتوانندواسطۀاینامرباشند؟چرا
براینشاندادنبُعدهدایتگرانقالبازدیگرگروههایاجتماعیاستفادهنشده
است؟پیشترگفتیمکهدرآژانسشیشهایولیلیبامناستطبقاتمتوسط
وباالیمدرنبهترتیببهسببمحافظهکاربودنوعدمدرکفضایانقالبیو
جنگینمیتوانستندمنبعمردانگیایدئالتلقیشوند.پسچرااخراجیهادر

پیهدایتایندوگروهبرنیامد؟
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پاسخبهاینسوالدرجنسگمراهیاراذلریشهدارد.گمراهیطبقۀمتوسط
وباالیمدرنناشیازتعلقخاطربهنوعینظامفکری“غریبه”است.توضیح
واژۀ“غریبه”بهفهمارتباطروحانیومیرزابااراذلودرنهایتامر،بهفهم
آن مسئله میرساند. یاری عادی مردم با اخراجیها اراذل اینهمانی دلیل
استکهطبقساختارمحلهایتصویرشدهدراخراجیها،هیچنهادمدرنیدر
داخلاینساختارقرارنمیگیرد.مردانطبقۀمتوسطیکهصبحزودازخواب
برمیخیزندتابهیکادارۀدولتیبروند،بههیچوجهبخشیازهویتساختار
)کار اقتصادی فعالیت لحاظ به نیزچه مدرن باالی نیستند.طبقۀ محلهای
خارجازبازارسنتی(وچهبهلحاظسبکزندگیسنخیتیباساختارمحلهای
ندارد.امااراذلبااینکهخالفشرععملمیکنند،درمتنساختارمحلهایاند.
روابطآنهاوشیوۀدرکآنهاازپیراموندرقالبهمینساختارتعریفشده
بودن شر بهرغم چون و محلهایاند ساختار خودی اما شر، وجه آنها است.
خودیاند،پسبرخالفطبقۀمتوسطوباالیمدرنازجنسمردماند.عالوه
براین،چونشربودنآنهابیخطراستوصورتیکودکانهدارد،امکانتربیت

آنهاوجوددارد.

وقتی بازگردیم. محله روحانی و میرزا حقیقتبینی به است الزم اینجا در
میگوییمکهآنهاحقیقتبینوباطننگرند،درواقعامرچهچیزیراازخالل
معناییکلیتر،حدودساختار ودر اراذل بودن آنهاخودی اراذلمیبینند؟
برایساختار انحراف آنهامیفهمندکهکدام رامیبینند. اجتماعیمحلهای
محلهایسنتیخودیومعناداراست.“انسانجایزالخطا”یمدنظرمیرزانیز
درجاییجزاینساختارمعنانمییابد.افرادیماننددکترکامران،کهبهلحاظ
سبکزندگیوشیوۀزیستخارجازمختصاتساختارمحلهایقرارمیگیرند،
میشوند. خودیها جرگۀ وارد ساختار این ارزشهای پذیرش و فروتنی با
تسامحروحانیومیرزادربرابرانحرافاراذلازشرعیاتناشیازآناستکه
اصلموضوع،خودیبودناراذل،امریاستمحقق.پایبندیبهشرعیاتفرع
قضیهاست.بدینترتیب،اخراجیهاباطرحنکردنافرادغیرمحلهای،روحانیو

میرزارادرهماهنگیکاملباجهاناجتماعیپیرامونشاننشانمیدهد.

حالوهوایعرفانیروحانیوبهخصوصمیرزاکارکرددیگریهمدارد.نکتۀ
مهمیکهازخاللنقشمیرزاطرحمیشود،درشتکردنبُعدعرفانیآیتاهلل

اخراجیها
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خمینیاست.میرزاکهعارفیاستگیوهدوزوتنبورنواز،عکسآیتاهللخمینی
رابهدیوارمغازهاشنصبکردهاست.دراینمعنا،روحانیباطنبینمحلهو
بیشازاومیرزایعارف،بیشازمتشرعینفیلمبهآیتاهللخمینییاامام
اصیل و ممیز وجه که میکند ادعا اخراجیها بهعبارتدیگر، نزدیکاند.
گفتمانانقالباسالمیوآدمهاییکهحقیقتاًمیتوانآنهاراانقالبیوعاشق
فیلمهای برخالف را، دریافت این اما است. عالم باطن دریافت نامید، امام
بسیجیمحورپیشین،نهنزدبسیجیکهنزدیکروحانیویکانسانیعامی،
اماعارف،مییابیم.حالسوالایناستکهتحویلنقشبسیجیباطننگربه
روحانیومیرزاچهکارکردیبرایتصویرسازیازمردایدئالدارد؟کارکردآن

تبدیلرزمندگانبهانسانهاییزمینیاست؛بهانسانهاییجایزالخطا.

اخراجیهاباتحویلوجهعرفانیرزمندگانبسیجیبهروحانیوعارفچیدمان
انقالبیجنگیعرضه ازتیپهایگفتمان باورپذیرتری جدیدودرعینحال
میکند.باتحویلوجهقدسیبسیجیهابهروحانیوعارفمحل،بارزمندگانی
ایدئال مردانگی برای الگویی استخراج امکان که میشویم روبهرو زمینیتر
زمینیتر که است بدیهی میکنند. فراهم را )غیرجنگی( عادی شرایط در
شدنرزمندگانباحضوراراذلیابهتعبیرمیرزا“انسانجایزالخطا”درجبهه
برای باید اصاًلچرا است: باقی اماهمچنانیکسوالمهم تقویتمیشود.
را تأکید نقطۀ اخراجیها چرا گرفت؟ بهره اراذل از ایدئال مردانگی ساخت
هاشمی، سیدجواد بازی با سیدمرتضی، مانند کلیشهشدهای بسیجیهای از
منفی مردانگی ماهیت از اینسؤال به پاسخ اراذلمیدهد؟ به و برمیدارد

محلهایبرمیخیزد.

اینکه برای نوعی مِن لوطیگری، و التبازی فرهنگ در که گفتیم پیشتر
مردانگیخودراثابتکنمبایدپیشازهرچیزتواناییخودرادرانجامکارهای
خالف،مانندعرقخوری،نشاندهم.مردانگیمثبتبهآناستکهفردبتواند
اینکارهارابکندونکند.شجاعت،درزبانالتی:جیگرداشتن،یعنیفردتوان
آنراداردکههرکاریبکندواگرقرارنیستبکندبهارادۀخودنکند.اگر
نتواندبکنداصاًلمردنیست؛مخنثاست،ژیگولواست،سوسولاست،بچهننه
شکل “توبه” از پس عمدتاً مثبت مردانگی از باالتری سطح به ورود است.
رادرعمل فعلشر به اقدام در تواناییاش پیشتر مرد زمانیکه میگیرد،
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نشاندادهاست.تصویرکلیشهشدهازمردبسیجیبهسببماهیتقدسیو
غیرتاریخیاینتصویرنمیتواندازاقدامبهفعلشریامعصیتبهمنزلۀابزاری
در سیدمرتضی که دهیم نشان نمیتوانیم جوید. سود مردانگی اثبات برای
مرحلهایاززندگیاهلخالفبودهاستوباوقوعجنگمتحولشدهوتوبه

کردهاست.

دراخراجیهاتالششدهاستازیگانهمنبعمردانگیسنتی،کهفرهنگالتها
ولوطیهاست،برایتصویرکردنمردانگیایاستفادهشودکهمختصشرایط
مرد نباشند که چه هر مصطفی، مشخصاً رفقایش، و مجید نیست. جنگی
هستند.۱6فرمدیگریازمردانگیرانمیتوانازساختارمحلهایبیرونکشید
کهشجاعتآندرشرایطغیرجنگیهممعنادارباشد.بدینترتیب،اخراجیها
ازمردانگی بارتصویری اولین برای بهمتنجبهه باواردکردنمردانمنفی
ایدئالگفتمانجمهوریاسالمیارائهکردکهبهلحاظموقعیتاجتماعیکاماًل
تعینداردوبههمینسببباورپذیراست.همچنین،باورودمردانگیمنفیو
برداشتنبارعرفانازدوشرزمندگان،وجهعرفانیوهدایتگرروحانیترا،که

درفیلمهایجنگیپیشینلحاظنشدهبود،تعینبخشید.

تصویرروحانیدرسینمایبیستسالۀاخیرایرانتصویریاستعارفمسلک،
آدمهایی بوروکراتیک؛ نهادهای از وخارج پایینجامعه بهطبقات چسبیده
بااهلمحلدوستاند،آرامسخن کهدرمحلههایسنتیزندگیمیکنند،
موقعیتهای در چه و کمیک موقعیتهای در چه حضورشان، و میگویند
جدی،بهنحویآرامشبخشاست.درفیلممارمولک)کمالتبریزی،۱382(با
روحانیایکاماًلعارفمسلکبانامحاجرضااحمدی)بابازیشاهرخفروتنیان(
روبهرومیشویمکهبهحرفۀگچبُریمشغولاست.درفیلمهایزیرنورماه
)رضامیرکریمی،۱37۹(،خیلیدور،خیلینزدیک)رضامیرکریمی،۱383(،
چارچنگولی)سعیدسهیلی،۱387(،طبقۀحساس)کمالتبریزی،۱3۹2(،
نهنگعنبر)سامانمقدم،۱3۹3(ودیگرفیلمهانیزبهنوعیباهمینتصویر

۱6دراینجابایدبهایننکتهاشارهکنیمکهدرواقعامر،ازبینمجیدسوزوکیورفقایشدوتنمصداق

بارزمردانگیبهمعنایعامآن-فارغازبعدمنفیومثبت-هستند:یکیخودمجیدودیگریمصطفی
)بابازیعلیاوسیوند(.سایراراذل،امیردودووبایراملودروبیژنبزغاله،اهللودگیاندوبرایساخت
موقعیتهایکمیکبهفیلماضافهشدهاند.نکتۀمهمآناستکهدرانتهایفیلمهمیندونفر،مجید

ومصطفی،شهیدمیشوند.

اخراجیها
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سادگی از گاه که مرادگونهای و هدایتگر و حقیقتبین روحانی روبهروییم؛
رسوایی فیلم در معصومانه سادگی این اوج که است برخوردار معصومانهای
)مسعوددهنمکی،۱3۹۱(،نمودمییابد.امااخراجیهابادیگرفیلمهاییکهدر
آنهاروحانیحضوردارد،تفاوتیاساسیدارد.دراخراجیهابرایاولینبارصرف
حقیقتبینیروحانیطرحنمیشود،بلکهکارکردتغییردهندۀاینحقیقتبینی
نیزطرحمیشود.نکتۀحائزاهمیتآناستکهفقطبابهتصویرکشیدنالت
استکهوجهتغییردهندۀروحانیفعلیتمییابد،یعنیبانمایشیازمردانگی
منفیاماسنتیوناخودآگاه.اینناخودآگاهیوغیرایدئولوژیکبودنوفارغ
است؛ روحانیحقیقتبین تأکید مورد معرفسادگی ازاستداللبودنالت
سادگیایکهدرگروگانهایآژانسشیشهایدیدهنمیشد.بهاینمعنا،الت
واسطهایبرایفعلیتبخشیبهتصویرعارف-فقیهازروحانیاست.شایدبتوان
گفتکهاینفعیلتبخشیبهروحانیعارف-فقیهمهمترینکارکردگفتمانساز

التدراخراجیهااست.

نتیجه

اخراجیهاتوانستباایجادپیوندبینالتورزمندهنوعیموقعیتپیشاتحولی
برایرزمندهبسازدوازاینطریقناملموسبودنقدسیتیراکهدرفیلمهای
با حال سازد. مرتفع میشد داده نسبت رزمندگان به مقدس دفاع بسیجی
قهرمانانیروبهروییمکهازطرفیجایزالخطایندوبهاینترتیبخیلیبهتراز
قهرمانقدسیپیشینقابلدرکهستندوازطرفدیگر،بنابهالتبودنشان
تصویر این ساخت دارند. قرار عادی آدم از فراتر و مردانگی قدرت اوج در

همبستۀساختتصویریعرفانیازروحانیتاست.

آن، با همبسته روحانیت و مردانگی از تصویر این ساخت برای اخراجیها
ساختاریمحلهایرابهتصویرمیکشدکههمۀاعمالشراراذلآنبهاعمال
سادۀمنکراتیتقلیلپیداکردهاست.اینتصویرازاراذل)مردانمنفی(حضور
لوطیهایاالتهایخوبرابالموضوعمیکند.درنبودلوطیها،اقتدارمعنوی
روحانیت عرفانی وجه واگذارمیشود. محله عارف و روحانی به تماماً محله
درعملدرشناختخودیبودن)محلهایبودن(اراذلنمودمییابد.اراذل
مصداقیازانسانجایزالخطایاهمانعوامالناساند؛آدمهایسادهومعصومی
بصیرتخاص است. جهالت سر از بلکه نیست، اعمالشرشانخودآگاه که



:نقش“الت”درساخت“مردایدئال”گفتمانجمهوریاسالمی 60

روحانی-عارفدرآناستکهمتوجهاینجهالتکودکانهوغیرایدئولوژیک
میشود.

بدینترتیبشرایطالزمبرایتدوینجدیدیازگفتمانانقالبیجنگیفراهم
میشود.تمرکزبراراذلباعثمیشودکهاوالً،رزمندهازحالتقدسیخارج
رادارند،پیشاپیشدرساحت اعمالخالف توانایی اراذل ثانیاً،چون شودو
مردانهقرارداشتهباشند.بهاینمعنا،گونهایازمردانگیکاماًلسنتیوزمینی
گفتمان در مردانگی از اینشکل ورود میشود. انقالبیجنگی گفتمان وارد
ارتکاببهاعمالشر،که انقالبیجنگیبهاینسببضروریبودکهتوانایی
رزمندگان از قدسی تصویر در است، محلهای سنتی مردانگی تعین الزمۀ
بابهرهگیریازمنبعکالسیکاراذلواوباشبهاین نمینشست.اخراجیها
ضرورتپاسخداد.هدایتاراذلبهصراطمسقیمهمبهعهدۀروحانی-عارف
محلهقرارمیگیرد.بهاینمعنا،هممردانگیایدئالتعینپیدامیکندوهم
پیدا روشن کارکردی و میآید بیرون انتزاع از انقالبی گفتمان عرفانی بُعد

میکند:هدایتاراذل.

اخراجیهابابهکارگیریاراذلیاالتهایبدبخشمهمیازسنتمحلهای
به بازگشت با و بود شده واقع مغضوب که بازگرداند انقالبی گفتمان به را
جنگی-عقیدتی شرایط با همبسته امری از را شجاعت فضیلت سنت، این
و اراذل تصویر سادهکردن با حال، عین در کرد. تبدیل روزمره فضیلتی به
عرفانی و هدایتگر مقامی به را روحانیت لوطیها، کارکرد کردن بالموضوع
برکشیدونیزمدلولروشنیبرایدال“مردمعادی”بهدستداد:مردمعادی،
یعنیاراذلبیخطرمحلهایونهطبقاتمتوسطوباالیمدرن،بدوناینکه

خودبدانندبهحقیقتالهیمتصلاند.
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