
 
 

Research Paper  

An Analysis of the Archetype of Male Personality in Iranian Cinema; Case 

Study of the Movie "Sholevar" 

  Majid Soleimani Sasani1*, Masoomeh Shams Esmaeili2, Faeze Jabarpour3 

 

1. Assistant Professor of Social Communication Sciences, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, 

Tehran, Iran  

2. PhD Student in Communications Science, Faculty of Social Sciences, University of Tehran  

3. Master's student in Communications Science, Faculty of Social Sciences, University of Tehran 

 

 

 
 

 

Received: May 16, 2022 

Accepted: Desember 21, 2022 

Available online: December 21, 

2022 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Keywords: 
Archetype, Myth, Shinoda Bolen, 

Sholevar, Semiotics, cinema, 

male personality. 
 

Citation:   Soleimani Sasani, M., Shams, M., & Jabarpour, F. (2022). An Analysis of the Archetype 

of Male Personality in Iranian Cinema; Case Study of the Movie "Sholevar”. Sociology of Culture 
and Art, 4(3), 142-163. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Abstract 
In recent decades, Feminism and Women's Studies in various fields have become 

very prominent to show the exclusion of women but this marginalized men's 

studies. This problem also exists in the study and analysis of male cinematic 

characters. Various studies have analyzed the representation of women in 

cinema and art, but few studies have analyzed the male personality. 

The theoretical approach in this research is based on Jean Shinoda Bolen's 

Archetypal theory. The movie "Sholevar" (2017) has also been analyzed as a 

case by Fiske semiotic method. "Sholevar" as a case study of this research, has 

many scientific advantages. This film is character-driven; And has a central 

character that the audience follows almost all the stories with his mentality 

throughout the film. The narrator also helps by presenting the inner monologues 

of the characters. 

The results of research and analysis of the film sequences show that the closest 

male archetype to the main character of the film - Farid - is "Poseidon". The 

most important commonalities between Farid and Poseidon are emotional spirit, 

overt and covert anger, bad temper, resentment and revenge, self-righteousness 

and violation of the rights of others, anomaly, self-confidence, and at the same 

time being ignored, preferring emotion to logic in Reactions, interest in natural 

elements, etc. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 

In recent decades, Feminism and Women's 

Studies in various fields have become very 

prominent to show the exclusion of women but 

this marginalized men's studies. This problem 

also exists in the study and analysis of male 

cinematic characters. Various studies have 

analyzed the representation of women in 

cinema and art, but few studies have analyzed 

the male personality. 

This research can be used as an example of 

the application of this analytical approach by 

researchers in the fields of cinema, 

communication, cultural studies, and even 

psychoanalysis. In addition, policymakers and 

artists can, with the help of such analyzes, gain 

a more comprehensive understanding of how 

male characters are represented in Iranian 

cinema. 

2- Methods and Theoretical approach:  

The theoretical approach in this research is 

based on Jean Shinoda Bolen's Archetypal 

theory. The movie "Sholevar" (2017) has also 

been analyzed as a case by Fiske semiotic 

method. "Sholevar" as a case study of this 

research, has many scientific advantages. This 

film is character-driven; And has a central 

character that the audience follows almost all 

the stories with his mentality throughout the 

film. The narrator also helps by presenting the 

inner monologues of the characters. As a result, 

the character-centric nature of the film and the 

presence of some signs and symbols in 

"Sholevar" make it possible for us to adapt the 

characters to the archetypes. It therefore allows 

the researcher to have a myth-archetypal 

analysis. The film stars a middle-aged man who 

has failed in many aspects of life and work. He 

is often rejected by society and has some moral 

and social problems such as jealousy, 

resentment, anger and addiction. 

The background of the research shows that 

the manner of showing and analyzing 

masculinity in the films is more based on the 

ideal model of the hero and less attention is paid 

to the analysis of archetype. Also, Iranian 

researches have generally analyzed female 

characters in the film. Therefore, so far no 

research has been conducted with the approach 

of archetypal analysis on male personality in 

Iranian cinema. 

3- Results: 

The results of research and analysis of the film 

sequences show that the closest male archetype 

to the main character of the film - Farid - is 

"Poseidon". The most important commonalities 

between Farid and Poseidon are emotional 

spirit, overt and covert anger, bad temper, 

resentment and revenge, self-righteousness and 

violation of the rights of others, anomaly, self-

confidence, and at the same time being ignored, 

preferring emotion to logic in Reactions, 

interest in natural elements, etc. 

4- Conclusion: 

Carl Jung introduced the concept of the 

collective unconscious. He believed that many 

beliefs, ideas, and mental patterns on a macro 

level are the same among human beings and 

inherited from their ancestors. This makes some 

patterns, values, and symbols common among 

human beings. Although human beings do not 

have direct access to this collective psyche; 

myths and archetypes prevent this connection 

from being broken. Movies and works of art in 

general are a place to show and reproduce these 

myths and archetypes, and according to Jung, 

artists can use them to influence the deepest 

layers of the audience's soul. 
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 چکیده
 اریمختلف بس یهاها در حوزهآن گرفتندهیمطالعات زنان با هدف مقابله با ناد ریاخ یهاها و دههدر سال

مسئله در خصوص  نیقرار گرفت. ا هیمطالعات مردان در حاش ینوعبار به نیکه ا یپررنگ شد؛ تاحد

 لیبه تحل یمختلف یهاکه پژوهش یوجود دارد. در حال زیمرد ن یینمایس یهاتیشخص لیمطالعه و تحل

 لیمردانه را تحل تیکه شخص ییهااند، تعداد پژوهشپرداخته یو هنر یینمایزنان در آثار س ییبازنما

 نیج ییالگوکهن ةیبر نظر یپژوهش، مبتن نیدر ا ینظر کردیمعدود است. رو اریکرده باشند بس

با روش  نمونه عنوانبه( ۶۹۳۱)« ورشعله» یینمایس لمی( بوده و فونگی روانیاز پ یکی) نودابولنیش

 نیا لیعنوان نمونة تحلبه (۶۹۳۱) «ورشعله» لمیقرار گرفته است. ف لیمورد تحل سکیف یشناسنشانه

 لم،یکرده است. ف لیتبد لیتحل یمناسب برا یادارد که آن را به نمونه ییهاتیمز یپژوهش، از لحاظ علم

 همة باًیتقر لمیدر طول ف مخاطبدارد که  یمرکز تیشخص کیمعنا که  نیاست؛ به ا محورتیشخص

 هاتیشخص یذهن الناتیو س یدرون یهاییگوبا ارائه تک زین ی. راوکندیاو دنبال م تیماجراها را با  ذهن

( دی)فر لمیف یاصل تیالگو به شخصکهن نیترکیکه نزد دهدینشان م جی. نتاکندیمسئله کمک م نیبه ا

. کندیم یرا تداع دونیپوز ییالگوکهن تیشخص د،یفر رکردنیبا تصو لمیاست. کارگردان ف دونیپوز

خشم،  ةیمردانه، داشتن روح ییالگوکهن تیو شخص لمیمردانة ف تیشخص نیشباهت ب نیترمهم

 است. ییجوو انتقام یتوزنهیک

 مجید سلیمانی ساسانی نویسنده مسئول:* 

 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشانی:

 ۰۹12۶۴۹۵۶۰۳  تلفن:

 msoleimani@ut.ac.ir الکترونیکی:پست 
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 و بیان مسئله مهدمق -1
 شدهلیتبد هاو پژوهشها ها و نظریهبحث در ها در جامعه، به یکی از موضوعات مهمهای اخیر، زنان و مسائل آنها و دههدر سال

ها گرفتن زنان در جامعه دانست. جنبشتوان از آثار گسترش مطالعات فمینیستی و مقابله با رویکرد نادیدهاست. این توجه را می

ها ذیل نظام مردساالر آن محو نشدنها در ریشه و عملکرد، در مجموع دغدغة توجه به زنان و های فمینیسم با وجود تفاوتو موج

ای هاند؛ اما در دهههای کالسیک مطرح کردههای هزارساله برای فمینیسم در اساطیر و نمایشنامهریشهداشتند. برخی  مدنظررا 

های مربوط به طبقه و ایدئولوژی شد. تر از تحلیلکم مسائل مختلفی از جمله جنسیت، پررنگانتهایی قرن بیستم بود که کم

شود آشکار ای را که منجر به تثبیت نظام مردساالر می/ اجتماعید آرایش قدرت و سازوکارهای روانیخواستنها میفمینیست

د )مالئی پردازنهای مربوط به زنانگی میهای جمعی، به ویژه فیلم به بازتولید کلیشهرسانه خصوصاً این ادعا وجود دارد کهکنند. 

مراتبی ن سلسلهای بود که بر پایة چنیابط اجتماعیفقط تغییر نظریة فیلم، بلکه تغییر رونه هافمنیستنیت (. بنابراین ۶۹۳۳و امیر، 

رخ داد. فمینیسم  ۶۳91های فیلم زنان در بودند. موج فمینیستی در مطالعات فیلم، نخستین بار با ظهور جشنواره گرفتهشکل

 ،استم: گاه کنید بهن)فیلم کارکردهایی ضمنی داشت  روشی و نظری را فراهم کرد که برای ابعاد مختلف تفکر درباره یک زمینه

۶۹3۳.)  

اما مسئلة پژوهش حاضر، مطالعات فمینیستی سینما نیست؛ بلکه در مقابل، مطالعة شخصیت مردانه در سینماست. علت 

این  ها و برای جبران خألهایتأثیر این موجرسد تحتمی به نظرعنوان مقدمه، این بود که ای مختصر از فمینیسم بهطرح پیشینه

های زن در سینما چرخیده که این بار مطالعات مردان طور خاص، شخصیتسمت مطالعات زنان و بهقدری بهحوزه، کانون توجه به

حلیل های مرتبط به تپژوهشها و مباحث ُگم شده است. این نکته را وقتی بهتر دریافتیم که با جستجو برای در سایة این پژوهش

ها دربارة تحلیل شخصیت زنان در سینما، تحلیل مربوط به زنان و مردان شخصیت مردانه در سینمای ایران، با انبوهی از پژوهش

هایی که مشخصاً شخصیت مردانه را در سینمای ایران تحلیل کرده باشند رو شدیم. تعداد پژوهشو یا مطالب غیرمرتبط دیگر روبه

ر که تحلیل شخصیت زنانه د قدرهمانرسد باید اعتدالی در این زمینه وجود داشته باشد و یار کم است. حال آنکه به نظر میبس

های آثار سینمایی، هم زن مخاطبان سینما و همچنین شخصیت زیرا. استها اهمیت دارد، تحلیل شخصیت مردانه نیز مهم فیلم

پنداری کنند و حتی در مراحل ذاتها همهای آنها تأثیر بگیرند، با شخصیتاز فیلم توانندو هم مرد هستند. هردو جنس می

 ها همدل و همراه شوند.های فیلم فرافکنی کرده و با آنتر روانی شخصیت، خود را روی شخصیتعمیق

 (۶۹۳۱) «ورشعله» با این مقدمه، مسئلة این پژوهش برداشتن گامی درجهت پرکردن این خأل است. در این زمینه، فیلم

ای مناسب برای تحلیل تبدیل کرده است. هایی دارد که آن را به نمونهعنوان نمونة تحلیل این پژوهش، از لحاظ علمی مزیتبه

به این معنا که یک شخصیت اصلی و مرکزی دارد که مخاطب در طول فیلم تقریباً همة ماجراها را محور است؛ شخصیتفیلم، 

 ییروا هایکیتکنترین ها از جمله مهمهای درونی و سیالنات ذهنی شخصیتگوییمندی از تککند. بهرهال میبا  ذهنیت او دنب

بهتر  شناخت یبرا یاچهیدراین تکنیک  .خوردیبه چشم مور( )کارگردان فیلم شعلهاهلل نعمت حمید از آثار یاریکه در بساست 

 ریرگهم د یاختالل روان کیبا  تیکه شخص ی. در صورتکندیمخاطبان باز م برایها آن اتیو درون لمیف یهاتیشخص شترِیو ب

 ،ندهیکاربرد خواهد داشت )پا یطور مضاعفبه کاوانهروان لیبگذارد، تحل ریافراد تأث ریروابط او با سا یاختالل رو نیباشد و ا

ها با ، امکان تطابق این شخصیت«ورشعله»فیلم  ها و نمادها دربودن فیلم و وجود برخی نشانه محورهمچنین شخصیت (.۶۹۳9

سال کند. نقش اول این فیلم یک مرد میانالگویی را برای پژوهشگر فراهم میکهن-ایالگوها و درنتیجه امکان تحلیل اسطورهکهن

با برخی مشکالت شود و های زندگی و کاری با شکست مواجه شده، معموالً توسط اجتماع طرد میاست که در بسیاری از جنبه

تواند ای است که مخاطب میگونهگریبان است. نوع روایت فیلم بهبهاخالقی و اجتماعی همچون حسد، کینه، خشم و اعتیاد دست

 به جهان ذهنی این شخصیت نزدیک شده و روانِ او را بکاود.

ی به تصویر درآوردن شخصیت مرد در سینماای مناسب برای واکاوی چگونگی نمونه« ورشعله»با توجه به نکات ذکرشده، فیلم 

در گویی الالگویی را دارد. الزم به ذکر است که تاکنون پژوهشی با رویکرد نظری کهنایران بوده و قابلیت تحلیل با روش کهن

عنوان تواند بهاست. این پژوهش می نشدهانجام« ورشعله»طور خاص روی فیلم مردانه در سینمای ایران و به شخصیت مورد

های مطالعاتی سینما، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و استفادة پژوهشگران حوزه ای از کاربست رویکرد تحلیلی مذکور موردنمونه
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فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 241-361، صفحات 1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

رک هایی، دتوانند با کمک چنین تحلیلگذاران و تولیدکنندگان آثار هنری میعالوه سیاستکاوی قرار بگیرد. بهحتی روان

مردانه در سینمای ایران پیدا کرده و برای تداوم، تصحیح یا اعتالی این نوع  تری از نحوة به تصویر درآمدن شخصیتجامع

 ها بکوشند. بازنمایی

  پیشینة پژوهش -2

 : پیشینة تجربی1-2   

ام الگویی انجبا مبنای نظری کهن ها، از جمله مواردی کهشده در حوزة تحلیل شخصیت فیلمهای داخلیِ انجامبسیاری از پژوهش

های کمی (. نمونه۶۹۳3و شاهرودی،  ۶۹۳9اند )برای مثال نگاه کنید به: شاهرودی، های زنانه را مد نظر داشتهاند، شخصیتشده

 ( در۶۹۳۱الدین )اند. در این زمینه، اسماعیلی و شرفوجود دارد که به تحلیل شخصیت مردانه در سینمای ایران پرداخته

را « جمواکنش پن»پژوهشی، ابعاد شخصیتی مرد را از متون دینی اسالمی و اشعار سعدی استخراج کرده و سپس فیلم سینمایی 

اط اند. آنان در پژوهشی دیگر نیز ارتباط نظریات مربوط به ارتبعنوان نمونه با تحلیل روایت و تحلیل رمزگان فیسک تحلیل کردهبه

تسویه »ان، نظریة تفاوت، برابری زنان و مردان و نظریة مکمّلیت با سینما را بررسی کرده و فیلم زن و مرد، نظریة حاکمیت مرد

های نتایج هر دو پژوهش حاکی از آن است که ویژگی(. ۶۹۳1 ی،لیاسماعو  نیالد)شرفاند را مورد تحلیل قرار داده« حساب

 ندارد، بلکه غالبًا خالف آن است.  تنها با فرهنگ اسالمی مطابقتشخصیت مرد در این دو فیلم، نه

، با روش تحلیل توصیفی و با استفاده «۶تحلیل مردانگیِ نقش اصلی در فیلم سیمون»های خارجی، پژوهش در میان پژوهش

گیرد که مردانگی در نقش اصلی در هفت ها و برخی تصاویر فیلم پرداخته است و نتیجه می، به تحلیل دیالوگ1از نظریة مردانگی

 ۳های شخصیو سایر ویژگی 3، شخصیت9، روشنفکری۱، احساس5، تجاوز جنسی4]بدن[، کارکرد ۹شود: فیزیکحوزه ظاهر می

)کارگردان  ۶۶های نیکالس ویندینگ رفننامة دیگری نیز به بررسی نحوة نمایش مردانگی در فیلمپایان (.1۱۶4، ۶۱یالا یامان)

طور خاص، رفتار طور عام و سینمای اَکشنِ مردانه بههای هالیوودی بهصلیِ فیلمپردازد و مدعی است که جریان ادانمارکی( می

های این کارگردان به نقد های مرد در فیلمدهند. اما شخصیتعنوان یک الگوی ایدئال قهرمانی نشان میآمیز مردانه را بهخشونت

رای فرد ای را بآمیز، چه عواقب منفیین نوع مردانگیِ خشونتدهند که اصرار بر تصاحب یا تطابق با ااین الگو پرداخته و نشان می

 (.1۱۶4، ۶1اولسونو جامعة اطراف او به دنبال دارد) ]تماشاگر[

پذیری افراد، به مطالعة بازنمایی ای جنسیت در فرایند جامعهمقالة دیگری نیز با توجه به اهمیت نقش بازنمایی رسانه

های این پژوهش که با روش تحلیل دریافت و مصاحبة پردازد. یافتهتلویزیون ترکیه می های تخیلی مردانه در سینما وشخصیت

های ها و پیامها، نمادها، استعارهدر سینما و تلویزیون با اسطوره« مردان»که  دهدعمیق با مخاطبان به دست آمده، نشان می

پژوهش دیگر با تکیه بر مفهوم  (.1۱۶9،  ۶۹رکان و سرتاشاگشوند)خصوصیات مشابه، بازنمایی میمشابه، زبان جنسیتی مشابه و 

« ۶ارومی»الگو را با استفاده از فیلم در هند مفهوم غربی کهن ۶4کند که صنعت فیلم ماالیاالمالگوی یونگ، پیشنهاد میو نظریة کهن

 
1  -  Simone 

2- masculinity theory 

3- physic 

4- function 

5- sexual aggressive 

6- emotion 

7- intellectual 

8- personality 

9- other personal characteristics 

10  -  Amani Ila 

11- Nicolas Winding Refn 

12  -  Olson 

13  -  Gürkan & Serttaş 

14- Malayalam 
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اصلی  الگویتا شش کهنهای مختلفی از فیلم تهیه شده گذارد. برای این پژوهش کلیپعنوان نمونه( به نمایش می)به« ۶ارومی»

 (.1۱۶9، 3یاننسه و باالسوبرامکیوررا نشان دهد) 9بازو حقه ۱، سایه 5، مربی )دانا(4، آنیموس۹، آنیما1های قهرمانبه نام

اند و هشت های مدرن پرداختهالگویی در فیلمبندی نمادهای کهن( نیز در پژوهشی به صورت1۱۶۹چانگ و دیگران )

 )چانگاندآنیما، آنیموس، مربی، مادر، سایه، عزیمت قهرمان، آغاز مواجهة قهرمان و بازگشت قهرمان را نشان دادهالگوی اصلی کهن

ها را روی ده« سفر قهرمان»ای مرحله ۶1( نیز با پیگیری کار کریستوفر وُگلر، الگوی ۶۹۳1استورات وُیتیال ) (.1۱۶۹و همکاران، 

 کند.به مخاطبان عرضه می اسطوره و سینماکتاب  فیلم سینمایی پیاده کرده و در قالب

د ها بیشتر بر اساس الگوی ایدئال قهرمان موردهد که نحوة نمایش و تحلیل مردانگی در فیلمنهایتاً پیشینه پژوهش نشان می

 ر فیلمی زنانه دهاهای داخلی نیز عموماً به تحلیل شخصیتالگویی پرداخته شده است. پژوهشتوجه بوده و کمتر به تحلیل کهن

الگویی برای تطابق شخصیت مردانه در سینمای ایران انجام نشده اند. بنابراین تاکنون پژوهشی با رویکرد تحلیل کهنپرداخته

اهلل، شخصیت اصلی داستان، یعنی فرید، نعمت دیحم (۶۹۳۱)« ورشعله» لمیبر ف تمرکزاست. بر همین اساس در این پژوهش با 

 گیرد.الگویی مردانة شینودابولن مورد ارزیابی و واکاوی قرار میهای کهنبر اساس ویژگی

 : مالحظات نظری 2-2

 هنر و ناخودآگاه جمعی :2-2-1

نخستین « ۳ناخودآگاه همگانی»یا « معیناخودآگاه ج»پردازد؛ اما مفهوم به ناخودآگاه فردی می« ناخودآگاه»مفهوم  ارائهفروید در 

 داند. از نظر اومی -که میراث مشترک بشریت است  -بار توسط کارل گوستاو یونگ مطرح شده است که آن را بخشی از روان 

 بهها را درک یا جذب کند؛ اما این تواند مستقیماً آنقدر قدیمی و ناآشنا هستند که بشر امروزی نمینمادهای این بخش آن

نوعی هها بها در زمان گذشته نیست؛ بلکه آنآن متوقف شدنالگوها با روان بشر امروزی و ها و کهنقطع پیوند بین اسطوره یمعنا

ناخودآگاه جمعی را مخزن تجربیات ، ونگی(. ۶۹۳۹ ،ونگی)شوند های مختلف )همچون رؤیاها( بازآفرینی میدر زمان حال در شکل

صورت تصاویر ذهنی )ایماژ(، نسل به نسل منتقل شده است و دربرگیرندة حیات روانی پیدایش بشر به داند که از زمانجمعی می

 کوشید بر ساختارکاوی فروید میکند. روانذهنی پیدا میهای جمعی، تبلورِ برونها و آیینصورت اسطورهنیاکان ماست که به

کاود و در تالش است تا ساختارهای یونگ، روان جمعی بشر را می شناسی تحلیلیروان فرد پرتوافشانی کند؛ حال آنکه روان

 (.  ۶۹۳9 ،ندهی)پاذهنی و الگوهای رفتاری کالن در سطح جامعه و حتی جهان را مشخص سازد 

کوشد نشان دهد اسطوره چه نمودی در متن داشته و چگونه معنای تلویحی متن را ای با این رویکرد میمنتقد ادبی اسطوره

شود. کند و هم درمقابل متن باعث تداوم اسطوره میگیری معنای متن کمک میتر کرده است. بنابراین هم اسطوره به شکلغنی

 و مفروض بنیادین وجود دارد:  الگویی چند اصلکهن-ایدر نقد اسطوره

 کنند.های مختلف معانی مشابهی را القا میاند و در فرهنگشمولها جهاناسطوره

 ها ساختاری مشابه با ساختار ذهن انسان دارند.اسطوره

 ها ریشه در ضمیر ناخودآگاه جمعی دارند.اسطوره

 (.۶۹۳9 ،ندهی)پاشوند الگویی تشکیل میها از عناصر کهناسطوره

ات ها یک متن نمادین پیچیده دارند و اطالعالگوها باشند. آنترین منابع برای بازآفرینی کهنتوانند یکی از مناسبها میفیلم

ها فراتر از یک محتوای ساده هستند و از جهتی به کنند. فیلموسیلة قصه و روایت به مخاطب منتقل میغنی سمعی/بصری را به

 
1- Urumi 
2- Hero 

3- Anima 

4- Animus 

5- Mentor (sage) 

6- Shadow 

7- Trickster 

8  -  Varghese & Balasubramanian 

9- Inconscient collectif 
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های آن خالص نیست؛ بلکه او روان خود را روی فیلم و شخصیت« تماشاگر»باهت دارند. مخاطب یک درمانی شیک جلسة روان

شدن از زندگی روزمره و نوعی هیپنوتیزم یا رؤیا را برای تماشاگران ایجاد  توانند تجربة جداها میعالوه فیلمکند. بهفرافکنی می

 (.1۱۶۹نگ و همکاران، ا)چکنند 

ترین شده در ضمیر ناخودآگاه جمعی در آثار خود، عمیقکارگیری منابع انباشتهاز نظر یونگ هنرمند اصیل کسی است که با به

های ناخودآگاه در ذهن بشر دسترسی پیدا کرده و با تجربیات جمعی ترین الیهدهد. یعنی به ژرفتارهای روح مخاطبان را تکان 

ها نشان داده که پیرنگ و شخصیتِ بسیاری از آثار از نویسندگان مختلف کند. پژوهشکار پیدا و مشترک بین کل ابناء بشر سرو

. یونگ تفسیر کرد« ناخودآگاه جمعی»توان بر پایة مفهوم های گوناگون، مشابه و مکرّر بوده است که این را میها و مکاندر زمان

هایی هستند که ریشه در ضمیر ارند؛ چراکه هر دو منصة ظهور اسطورهتنیده و واحد دیونگ معتقد بود هنر و رؤیا کلیتی درهم

  (.۶۹۳9 ،ندهی)پاناخودآگاه جمعی دارند 

به آثار خود  یغنا بخشای برای نویسندگان و تولیدکنندگان آثار هنری گاه خودآگاه و گاه ناخودآگاه از مضامین اسطوره

ه شود که گرچای مشخص میهای اسطورهوجوی این بینامتنیتبا جستالگویی کهن-ایکنند. در تحلیل اسطورهاستفاده می

شکلی نو است و الگوی بنیانی وقایع در واقع دهد، اما در حال نمایش یک اسطورة کهن بهظاهر در زمان معاصر رخ میبه داستان

لگویی او هنری بهره گرفت که تحلیل کهن توان از این نوع تحلیل برای آثار ادبیهای مختلفی میای دارد. از راهمضمونی اسطوره

ور اثبات منظای، تحلیلگر بههای اسطورههای متن با شخصیتیابی بین شخصیتاند. در مشابهتها از آن جملهپیرنگ و شخصیت

رار تک های آثار ادبی در واقعکند نشان دهد که خیلی از رفتارهای شخصیتهای انسانی، تالش میشمول موقعیتهمسانِی جهان

های پروبلماتیک در داستان، مرتبط کند که شخصیتگلدمن نیز تاکید می (.۶۹۳9 ،ندهی)پاای است های اسطورهرفتار شخصیت

 (.۶4۱۱گلیاری و دیگران، با اوضاع اجتماعی است )

 ابعاد، نیاز ا یکیورود کرد.  یاز ابعاد مختلف توانیم ،یشناسو جامعه یشناساسطوره ایاسطوره و جامعه  نیب وندیدر پ

را  یتیهو ةنیشیو پ شهیر کی ییعبارت بهتر، اسطوره هم از سوآن است. به یبخشتیهو تیافراد و قابل یاسطوره برا یالگوبودگ

ها ها نقش دارد. لذا با شناخت اسطورهانسان تیدر برساخت هو ها،ییو بازنما دهایبازتولو هم خود در خالل  دهدیبازتاب م

د، ناخودآگاه، برقرار شون ایخودآگاه  ،یجمع ای یصورت فردرا که ممکن است به یو اجتماع یفرهنگ یتیهو یوندهایپ نیا توانیم

 بهتر درک کرد.

است. در واقع  رفتهیپذ رینمادها، رسوم و ... تأث ر،یهمواره از اساط یخیمختلف تار یهاها در طول دورهانسان ینیبجهان

ا کرده تا بتوانند متناسب ب رییتغ خیراها در طول تاسطوره نیاند. ابشر بوده خیساز در طول تاراز عناصر فرهنگ یکیها اسطوره

شناسان پرداخته است. جامعه یسازخود به اسطوره ةهمواره متناسب با زمان زی. لذا بشر نندیپاسخ گو معهجا یتیهو یازهایزمان به ن

 یدیتول و یطبقات ،یشغل ،یاجتماع یمعتقدند اسطوره زندگ یو برخ دانندیم یاجتماع یهااز نظام یرا بازتاب یریاساط یهاشهیاند

 (.۶۹34)لک،  کندیرا در قالب مَثَل و نماد منعکس م

رار ق یرویو پ دیواال و ارزشمند ممکن است مورد تقل ییعنوان الگوها بعضًا بهمنظر که اسطوره نیاز ا ،یتیهو ةاز جنب فارغ

 شهینددر پسِ ا ییو الگوها هاشهیچه ر میمهم است بدان گریعبارت ددارند. به یو اجتماع یارزش مطالعه از منظر فرهنگ ز،ین ندریگ

 ردیقرار گ یناخودآگاه مورد الگوبردار ایطور خودآگاه بشر وجود داشته و دارد و ممکن است به یو جمع یفرد یو رفتارها

 (.۶۹95 ،یرقاسمی)ام

 الگویی شینودابولننظریة کهن: 2-2-2

ن تریالگوها در عمیقدهد. طبق این نظریه کهنهای کهن و ذهن انسان را توضیح میالگویی، نسبت بین اسطورهنظریة کهن

ی بینالگویی هم نوعی دانش در حمایت از فرایندهای شناختی برای خلق جهانسطوح ذهن انسان وجود دارند. نمادشناسی کهن

شینودابولن از پیروان مکتب (. 1۱۶۹)چانگ و همکاران، کنیم سبت به جهان پیرامونی است که در آن زندگی میسوبژکتیو ن
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الگو و اسطوره ارائه کرده است. دیدگاه او ترکیبی از آراء بندی جدیدی را بر اساس ایدة پیوند بین کهنیونگ است و طبقه

 (.۶۹۳3 ی،)محمدفمینیستی وی با نظریات یونگ است 

بندی پذیر و کیمیاگر تقسیم، آسیبزهیدوشالگوهای های زن یونانی را در سه دستة کهنالگوهای شخصیتشینودابولن، کهن

 9پذیر؛ و آفرودیتالگوهای آسیبکهن ۱و پرسفون 5، دیمیتر۴ ؛ هرامستقلالگوهای کهن ۹ و هستیا 1 ، آتنا۶کرده است. آرتمیس

کند که الگوی مردانه نیز یاد میعالوه بر این موارد، شینودابولن از هشت کهن(. 1۱۶4، ینودابولنش)الگوی کیمیاگر هستند کهن

(. 1۱۶4ینودابولن، )ش ۶5سوسیونید و ۶4ستوسیهفا، ۶۹، آرس۶1هرمس، ۶۶، آپولو۶۱هادس، ۳، پوزیدون3اند از زئوسعبارت

 بیان شده است. ۶الگوهای مردانه در جدول شمارة های کهنویژگی

 الگوهای مردانه بر مبنای تیپولوژی جین شینودابولنکهن -1شمارة جدول 

 اسطوره یهایژگیو اسطوره/مردانه یهاالگوکهن

 قدرت و اراده طةیح آسمان، یخدا زئوس

 زیغرا و عواطف یالگوکهن دونیپوز

 یفلسف تفکرات هادس

 آپولو
 یدارا و منظم ق،یدق مردان یالگوکهن ز،یربرنامه و گذارقانون ر،یگکمان

 مهارت

 مسافر رند، رسان،امیپ النوعرب هرمس

 یالحظه یهاواکنش و احساسات یالگوکهن جنگ، النوعرب آرس

 ریگگوشه مخترع، استادکار، ستوسیهفا

 عارفانه یسرمست و شور آواره، عاشق، سوسیونید

 

ی هایونگ اجماالً به الگوهای مشترک ذهنی بین افراد یک جامعه در دوره« ناخودآگاه جمعی»نتیجتاً باید گفت که مفهوم 

ازان سرسد. هنرمندان و از جمله فیلمالگو است و از نیاکان بشر به او به ارث میمختلف اشاره دارد و در پیوند با اسطوره و کهن

الگوها را در آثار هنری خود بازآفرینی کنند و هنرمند نیز کسی است که ها و کهنن این اسطورههای گوناگوتوانند به شکلمی

تأثیر قرار دهد. کار یک منتقد های روح مخاطبان را تحتترین بخشگیری از این الگوهای مشترک ذهنی، عمیقبتواند با بهره

اند. یکی از لگوهای قدیمی چگونه در متون معاصر بازنمود داشتهاها و کهنای هم این است که نشان دهد اسطورهادبی اسطوره

ه همین شود. بها مربوط میبه تحلیل شخصیت -که رویکرد موردنظر این پژوهش نیز است-الگویی متون ادبی انواع تحلیل کهن

 
1- Artemis 

2- Athena 

3- Hestia 

4  -  Hera 

5- Demeter 

6- Persephone 

7- Aphrodite 

8- Zeus 

9- Poseidon 

10- Hades 

11- Apollo   

12- Hermes 

13- Ares 

14- Hephaestus 

15- Dionysus 
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مردانه  های شخصیتویژگیالگویی مردانه در نظریة شینودابولن موردتوجه قرار گرفته تا کشف کنیم های کهنمنظور شخصیت

 الگوی مردانه مطابقت دارد.های کدام کهنبا ویژگی« ورشعله»در فیلم سینمایی 
 

 روش پژوهش  -3
شناسی جان فیسک استفاده شده است. فیسک برای از روش نشانه (۶۹۳۱) «ورشعله»منظور تحلیل فیلم در این پژوهش به

نمایی، دلیل توجه خاص به زبان تلویزیونی و سیدهد که بهبازنمایی و ایدئولوژی ارائه می ای از واقعیت،گانهبندی سهتحلیل، تقسیم

 آمده است. 1دهد در جدول شمارة ای که فیسک ارائه میبندیبرای این پژوهش سودمند است. جزئیات دسته

 (.1891)فیسک،  سکیجان ف یشناسدر روش نشانه لیسطوح تحل -2جدول شمارة 

 مصادیق رمزگان سطوح تحلیل

 اجتماعی واقعیت
ظاهر، لباس، آرایش، محیط، رفتار، گفتار، ژست، بیان، 

 صدا و ...

 بازنمایی
 دوربین، نورپردازی، تدوین، موسیقی و صدا فنی

 روایت، کشمکش، شخصیت، کنش، دیالوگ و ... قراردادی

 ایدئولوژیک ایدئولوژی
داری، سرمایهمفاهیمی همچون فردگرایی، پدرساالری، 

 گرایی، نژاد، طبقه و ...مادی

 

ها را ها و همچنین جایگاه مخاطب در اخذ نشانهشناختی بصری، این پتانسیل را دارد که وجوه اجتماعی نشانهتحلیل نشانه

ر طیف شناسی بهجای اعمال نشانتر باشند. بنابراین بههای انتخابی نیز باید معرّف یک مجموعة آماری وسیعبررسی کند. نمونه

های فیلم در این پژوهش نیز همة سکانس (.۶۹۳9 ،)رُز شودصورت مشروح مطالعه میوسیعی از محتوا، مواردی اندک، به

های اند. همچنین سایر نکات و نشانههای درونی، مکتوب شدهها و مونولوگمشاهده شده و بخش عمدة دیالوگ (۶۹۳۱) «ورشعله»

حلیل ت-و با توجه به مسئلة پژوهش  -الگویییعنی زاویة دید کهن-توجه در فیلم با توجه به مبنای نظری این پژوهش قابل

 های اجتماعی، فنی، قراردادیبا توجه به روش فیسک در قالب رمزگانشده اند. سپس نکات استخراجثبت شده -شخصیت مردانه

های کالمی و بصری مربوطه آمده است. باید توجه ها و نیز نشانهاند و به فراخور نیاز شرح برخی سکانسو ایدئولوژیک بیان شده

 کنند.ند با یکدیگر معنا پیدا میکلی منفک از هم نیستند و در پیوای این سطوح بهداشت که در تحلیل یک محصول رسانه
 

 هاتحلیل یافته -0
 «ورشعله» لمیفداستان  خالصة: 0-1

اش، نوع تعاملش های شخصیتینام فرید است که همچون اسمش تنهاست و ویژگیساله به 45( داستان مردی ۶۹۳۱« )ورشعله»

شود. او یک پسر جوان دارد، از همسرش طالق ای است که معموالً سخت تحمل میگونهاش بههای گذشتهبا اطرافیان و ناکامی

شود. فرید قبالً به مواد مخدر هایش دوام نیاورده و موفق نمیکند و در شغلگی میای مشترک با مادرش زندگرفته، در خانه

با  کند وتنهایی به زاهدان و زابل سفر میمعتاد بوده و یکی از علل جدایی همسرش از او نیز همین بوده است. او طی ماجرایی به

گیرد در فضایی دور از تحقیرهای خانواده، شراکتی تصمیم میکند و نام وحیده آشنا شده و به او تمایل پیدا میدختر جوانی به

زمان گیرد نزد پدرش بیاید. همرود تا اینکه نوید )پسر فرید( هم تصمیم میاوضاع خوب پیش میجدید را با وحیده آغاز کند. 

ش کاوه برای کشف جسد همراه دوست و همکارنام مصطفی حیدری که یک غواص برجسته و قهرمان ملی است، بهمرد دیگری به

اش دریافت عرضگیدلیل کمهایی که دائماً بهدلیل سرکوفتآیند. فرید بهوبلوچستان میهای منطقه به سیستاندو غریق در آب

کالسی دوران دبیرستانش هم است، دارد. ویژه مصطفی که ازقضا همکرده، حس حسادت و خشمی قوی نسبت به این دو و به

گیرد همچون مصطفی یک غواص ها تمایل پیدا کرده و تصمیم میسمت آنی که نوید بیش از پدرش بهاین حس حسادت وقت

کند خود را به مصطفی نزدیک مندی نوید و سوءاستفاده از آن تالش میشود. فرید با بهانه قراردادن عالقهشود، بیشتر هم می
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با دروغ و  کندهای مصطفی، فرید بیشتر حرص خورده و تالش میفقیتکند تا بتواند در نهایت از او انتقام بگیرد. با تماشای مو

ای خطاب تهمت و... وجهة او را در نظر دیگران خراب کند. او همچنین از کاوه که در جایی فرید را )غیرمستقیم( حسود و عقده

د. در شرایطی شومسئولیتی فرید میار بیسوزاند. در نهایت هم پسرش نوید گرفتکند، انتقام سختی گرفته و او را با آب داغ میمی

خبر است، نوید بدون آموزش و مهارت کافی با لباس و وسایل غواصی سراغ مصرف مواد مخدر رفته و از دنیا بیکه او مجددًا به

ان د همچندهد. در صحنة پایانی فیلم فریشود. در این موقعیت، مصطفی، نوید را از مرگ نجات میدر آب رفته و دچار مشکل می

اش سوزانده و وحیده نیز او را رها کرده تنها باقی مانده؛ در حالی که مستقیم و غیرمستقیم اطرافیانش را در آتش خشم و کینه

 است.

 های اجتماعیواقعیت؛ رمزگان :0-2

ای دارند. البته فریدِ ها، از نظر ظاهری وضع متوسط و معمولیشخصیت اصلی )فرید( و همچنین سایر شخصیت :ظاهر -0-2-1

های یک از شخصیتچیهتری دارد. اما در کل تقریباً ریختهو درهم آشفته میانسال، به نسبت پسر جوانش گاهی چهره، مو و لباس

 لمیف این،بنابر. ستندین یاژهیو و صاحب شغل و منصب کنندیبر تن نم یتمیقندارند، لباس گران عجیبیثروت  اصلی فیلم

. البته شخصیت مصطفی به خاطر کمک به هستند یواقع یایدر دن یاز مردم عاد یاریهمانند بس ها،است و شخصیت رتریباورپذ

 ای دارد.مردم، به یک قهرمان ملی و محبوب تبدیل شده است. اما شخصیت فروتن و افتاده

ها، غالبًا ساده و معمولی و متعلق به طبقة متوسط است. تیپ فرید در مواردی مثل زمانی های شخصیتلباس :لباس -۴-2-2

زده است، به تیپ اسپرت که بیشتر مخصوص خواهد با پسرش به تفریح برود یا زمانی که برای شراکت با وحیده هیجانکه می

های بومی مردم آن برداری شده، لباسوبلوچستان فیلمدر سیستانشود. از آنجا که بخش عمدة فیلم جوانان است نزدیک می

های منطقه نیز جلوة خاصی به فیلم داده و آن را از فضای شهری و آپارتمانی صرف خارج کرده است. لباس یکدست مردان با رنگ

گذارد، از جمله نکات می هایی از آن را در پوششش به نمایشهای متنوع زنان سیستانی که وحیده هم جلوهمختلف و لباس

د( ماننکند؛ اما گاه از یک پارچة بزرگ )شالکلی عوض نمیذکر در این بخش است. فرید در این محیط، پوشش خود را بهقابل

کند. به سر انداختنِ این شال بزرگ در عین اینکه جلوة تر است، استفاده میکه استفاده از آن در منطقة جغرافیایی مذکور رایج

 کنندة افکار و احساسات واقعی و درونی او هم تفسیر شود.عنوان مخفیتواند بهدهد، میدرتری به فرید میته و دربهآشف

اش )اعتیاد، طالق، عدم رضایت و موفقیت در شغل و...( و واسطة مشکالت زندگیفرید به لحن، گفتار و رفتار: -۴-2-۳

و خشمی درونی نسبت به دیگران دارد. فرید در مواجهه با این خشم دو رویکرد  تحقیرهای خانواده، همواره کینه، عقده، حسادت

دهد، و گاه بالفاصله خشمش را در قالب کالم یا رفتار نشان گیرد: گاه سکوت کرده و آن را در ظاهرش بروز نمیرا در پیش می

یت و تنبیه طرف مقابل است. برای مثال در سکانس تر برای ابراز عصباندهد. البته در حالت اول هم او درصدد موقعیتی مناسبمی

نظمی مورد تحقیر قرار داده و با لحنی غیرمحترمانه و از باال دلیل بیکارش در فرودگاه، وقتی او فرید را بهدرگیری فرید با صاحب

کار صاحب رفع کند ولی وقتی کند که چیزی نگوید یا با چند کلمه قضیه راکند، فرید چند بار تالش میبه پایین با او صحبت می

، فرید از کوره در رفته و با عصبانیت «شینهمینه که هیچی نمی»گوید ضعف فرید میادامه داده و با دست گذاشتن روی نقطه

به  و کند. یا مثالً در سکانسی دیگر که فرید با نوید برای تفریحسمت او پرتاب میزند و کاله و پول بلیت را بهبر سر او فریاد می

اند و جایشان را به فردی که پولدارتر است ها را خوردهکند در آنجا حقّ آناند و فرید احساس میپرواز درآوردن هواپیما رفته

کند. در صحنة بعدی شاهدیم که ماشین فرید و ماشین آن مرد در جاده ای را نسبت به آن فرد نهادینه میاند، خشم و کینهداده

شود راه را باز کند، با شنیدن فحّاشی آن مرد نسبت به خودش دهد و هنگامی که مجبور میرید به او راه نمیهستند. در ابتدا ف

گیرد هرطور که شده انتقام بگیرد. این تصمیم خطرناک در جاده در ادامه منجر به ناگهان کنترلش را از دست داده و تصمیم می

 شود.دیدن پسرش میسقوط به دره و صدمه

ور از خشم است، دهد اما در واقع درونش شعلهه مواردی که فرید در ظاهر، خودش را آرام و خوشحال نشان میاز جمل

ن عنواهای مواجهه با مصطفی و کاوه است. او دوست دارد در نظر دیگران مهم باشد. وقتی از یک طرف همه مصطفی را بهسکانس

فرید  شناسد،کالسی فرید بوده او را نمیمصطفی که در دبیرستان همکنند و از طرف دیگر حتی یک قهرمان ملی تحسین می

کند کوچک و نادیده گرفته شده است. درواقع شخصیت اصلی داستان، حسی منفی از نوع حسادت، که تا اواخر فیلم احساس می
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این  است و در نهایت انتقامکند و منتظر فرصتی برای شود، پیدا کرده است. اما پنهانش میکم به کینه و خشم تبدیل میکم

 دارکردن وجهه و آبرویصورت غیرفیزیکی )با خدشهصورت فیزیکی از کاوه )با سوزاندن او با آب داغ در حمام( و یا بهانتقام را به

 گیرد.مصطفی در نظر مردم( می

شده و از او خوشش آمده و قصد تری دارد و عصبانی نیست، جایی است که با وحیده آشنا تنها مواردی که فرید روحیة آرام

دارد برای تعامل بیشتر و البته احساس رضایت خودش، با او شریک شود. این آرامش و حس رضایت به دلیل احترام وحیده به 

وضوح افکار ذهنی منفی فرید هم به وضوح در رفتار، گفتار، لحن و حالت چهرة فرید مشخص است. در این بخش حتی میزاناو، به

یه دکّه که صاحابش مریضه، یه دختر که هم متادون »های درونی او در این بخش چنین است: گوییشود. یکی از تکمیکمتر 

ای برای سپس به داخل دکّه رفته و نوشابه«. داره هم بانمکه، درِ دکّه رو هم که باز گذاشتن؛ خب چرا برم تهران فحش بخورم؟!

ی از کوشد تصویر مثبتشدن باشد. او در محیط جدید ناشناخته است و میگرفتهز تحویلتواند استعاره اکند که میخود باز می

های من خیلی توانایی»گوید که کردن دکّه را دارد؛ اما در جایی دیگر میگوید که قصد اجارهخود نشان دهد. مثالً به وحیده می

در محیط  اشآمده است، از شراکت جدید و به یک معنا شکوفایییا در صحبت با نوید وقتی تازه به زابل «. بیشتر از یه دکّه است

سلیقه، اینجا فکر، آدمای بااستعداد، خوشاینجا واسه آدمایی مثل من، کار خیلی بهتره؛ آدمای خوش»گوید: جدید سخن می

ه است. در یکی از هایش در تهران خودش نبودطور نشان دهد که دلیل عدم موفقیتخواهد اینفرید می«. گیرهکارشون می

چی هماهنگه.. من با همه مهربونم؛ با مادرم، با چیز قشنگه.. همهاالن همه»گوید های پایانی فیلم وقتی فرید با خود میسکانس

گم کاش بابام سوزه که آبروش رفت. من همه رو دوست دارم. دیگه نمیپسرم، با مژده، با وحیده، حتی دلم برای مصطفی هم می

خبری چیز آرام و خوب است؛ اما این یک آرامش کاذب ناشی از مصرف مواد مخدر و بینظر برسد همه شاید به« بودیکی دیگه 

عیت خوبی تقابل دو موقنسبت به اطراف است. در تدوین با قرارگیری این موقعیت در کنار موقعیت خطرناک نوید در اعماق آب، به

خواهد تی موقعی که فرید از مصطفی و کاوه انتقام گرفته و انگار با خیال راحت میبحران و آرامش کاذب نشان داده شده است. ح

شدن بیشتر او و تواند استعاره از منحرفشود که این میآلوده میرود و فضا خاکسراغ مصرف مواد برود، از جادة خاکی می

 های بعدی باشد.آسیب

عداد رود، تسمت زاهدان میهای بسته است؛ اما از جایی که فرید بهطهای ابتدایی فیلم بیشتر در محیسکانس :محیط -۴-2-۴

 توجهیشود. تعداد قابلدهند بیشتر مینماهای دور و بسیار دور که فضای باز اطراف کمپ، محیط شهر، دریاها و ... را نشان می

الگوی و آب گره خورده است )از القاب کهنبرداری شده و داستان فیلم هم به دریا ها در کنار دریا یا زیر آب فیلماز سکانس

 ترین اسطوره به شخصیت فرید است، خدای دریاهاست(.پوزیدون که نزدیک

ای از زندگی در عصر تکنولوژی و نزدیکی زمان تواند نشانهتبلت فرید، همیشه همراه او است و می :وسایل صحنه -۴-2-۵

های اطرافش از طریق تماس تلفنی و پیامک با تبلت صورت ت فرید با آدمفیلم به حالِ جامعه بوده باشد. بخشی از ارتباطا

وجو های سابق دبیرستان(، تماشای عکس پروفایل وحیده، جستکالسیهای تلگرامی )مثل گروه همگیرد. عضویت در گروهمی

ه در کنند. وسیلة دیگری کاز تبلت میهای روزمرة دیگری هستند که فرید )و گاهی نوید( در اینترنت و امثالهم، از جمله استفاده

نوعی برجسته است، یک هواپیمای کوچک کنترلی است که در ابتدا خودِ فرید آن را برای نزدیکی بیشتر به پسرش و این فیلم به

جه وتسازد. خالقیت، استعداد، دقت و ریزبینی فرید در ساخت قطعات این هواپیما از نقطة صفر، جالب و قابلگردش با او می

مشاهده است. در نهایت اما در جایی که همین وسیله به یک معنا سبب است. این هواپیمای زردرنگ در چند سکانس قابل

شود. زیرا به هدفش دست فرید خراب و منهدم میشود، بهشدن او به مصطفی میدورشدن نوید از پدرش و عاملی برای نزدیک

 شوند.های مختلف دیده میی هستند که در سکانسرسد. وسایل غواصی نیز از جمله ابزارنمی

ود و به شکند که اخراج میتوجه، گل و گیاه است. فرید از ابتدا در یک شرکت مربوط به گل و گیاه کار میعنصر دیگرِ قابل

گوید و می عنوان محصول پیشنهادی گل و گیاه را عنوان کردهدهد. او بهوحیده نیز پیشنهاد یک شراکت در حوزة زراعت می

دهد که گل در و به وحیده توضیح می« زمینی، پیاز، و خربزه، هندونه اینا رو ندارم!گُل خوبه. من حوصلة کاشت سیب»

 هاییتوان رگهدادن به زنان کاربرد دارد. در اینجا هم همچون سکانس ساخت هواپیما، میهای مختلف از جمله برای هدیهمناسبت
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را در فرید تشخیص داد؛ اما همچنان این پرسش پابرجاست که چطور از این روحیه مثاًل در ارتباط با  شناختیاز روحیة زیبایی

 داند که فرید بلد نبوده به زنش محبت کند. همسرش بهره نگرفته و مادرش یکی از دالیل ترک خانه توسط مژده را این می

لوة در ج یمحور یناخودآگاه کارگردان، نقش ایآگاهانه  میبا تصمعناصر چهارگانة آب، باد، خاک و آتش، نتیجتاً باید گفت که 

از جمله  عت،یبه طب یکیاحساس نزد مندی وعالقهحضور دارند.  یمتعدد یهااند و در سکانسداستان داشته ییو روا یبصر

 است. یدونیپوز شخصیت یهایژگیو
 

 های فنی و قرادادیبازنمایی؛ رمزگان :0-3

خاطب و م ستاوداستان  یراودهد نشان میکه  شودیآغاز م گویی درونی فریدتکبا  لمیف یابتدا :درگیریگفتگو و  -0-۳-1

ای بینیم که در جادهدر اولین سکانس فیلم، مردی را در نمای دور می .ببینداتفاقات و ماجراها را  ،فرید دید ةیاست از زاو قرار

حاال »گویی درونی این است: در حال دویدن است. اولین جمالت او در قالب تکمحصورشده با تیرهای برق، در میان باد و خاک 

زمینه صدای باد و در پس«. ام...کنم هیچ فرقی نداره. انگار فقط رخت بیچارگی تَنَمه. من یه بیچارهدیگه هرچی تَنَم می

ود. حس منفی و سرخوردگی شخصیت شزدن فرید و موسیقی آرام و حرکت مالیم افقی دوربین دیده و شنیده مینفسنفس

 شود.اصلی داستان )فرید( از همین ابتدا به مخاطب منتقل می

دهد. دکتر مشغول پُرکردن فرمی مخصوص برای دادن سکانس بعدی فرید را در مطب دکتر برای گرفتن متادون نشان می

کند که انگار همه قصد ی در ذهنش تفسیر میمتادون به اوست. صداهای ذهنی فرید همچنان همراه او هستند و مسائل را طور

رید ، ف«االن شغل داری؟»پرسد شود. در اینجا وقتی دکتر از او میتحقیر و تخریب او را دارند و به همین دلیل هم زود عصبی می

یکار نم یا بکپرسی بفهمی کار میگی شغلت چیه؟ اینجوری میپرسی شغل داری؟ چرا نمیچرا می»دهد: با لحن تندی پاسخ می

 «.و عّلافم دیگه؟!

آمیز و محترمانه نیست برای اش که اصالً هم گرم و محبتهای بعد، نوع رابطة فرید با مادر و برادر و پدر مُردهدر سکانس

وضیح اش تکند. مثالً فرید درمورد مشکل شغلیشود. مادر چندین بار با حالت غُر و تحقیر با فرید صحبت میمخاطب معلوم می

تونم کار اش. منم با این مدل آدما نمیرئیس شرکت یه پیرمرده بود، مُرد، شرکت االن افتاده دست پسر مسخره»دهد که می

در  «ترسی کوچیک شی!آهان! نیست خیلی بزرگی!! می»گوید و مادر با لحنی تمسخرآمیز می« کننکنم؛ اینا آدمو کوچیک می

 و تحقیرهای کالمی و غیرکالمی وگوی این دو نفر پر از تنش و درگیریرید هم نوع گفتادامه در موضوع مربوط به جدایی همسر ف

، امعرضهشعورم، بیآره من نفهمم، بی»... زند کند و فرید هم با عصبانیت فریاد میشعور خطاب میاست. مادر او را نفهم و بی

کنین؟ برین با من همکاری نمیدین؟ چه لذتی میبه من گیر می برین از اینکه انقدرمسئولیتم، گیجم، عّلافم... چه لذتی میبی

 «. مشکلتون چیه با من؟!

ها فرید انتقامش را از مصطفی گرفته و با توطئه و دروغ آبروی این قهرمان ملی را جلوی مردم منطقه در یکی از سکانس

آخیش.. »گوید: زند، فرید در دلش میرت مصطفی میصوای بهوسال غریق ناگهان سیلیسنبرد. هنگامی که یکی از اقوام کممی

چَکِ بچه تمیز نشست رو صورتت. گفته بودم دوست دارم تماشات کنم. فحش خوردی؟ خوردی زمین؟ نویدجون بابا، برو نگاش 

ادت و حسوضوح عقده بیان این جمالت با غیض، به«. شو درمیارمگیره. گریهاش میاش گرفته؟ گریهکن، ببین قهرمانت گریه

دا با او رود. البته فرید از ابتسراغ کاوه )دستیار مصطفی( میدهد. فرید سپس بههای مصطفی نشان میفرید را نسبت به موفقیت

وید شاید گبیند پسرش نوید با نقشة او از مصطفی دل بریده ولی به کاوه امیدوار شده و میمشکلی نداشته؛ اما هنگامی که می

های ناشناس به کاوه سعی شود. او پیش از این هم با ارسال پیامکن بار در ذهن بیمار فرید کاوه رقیب او میدستیار او شود، ای

داشته با تهمت و توهین وجهة مصطفی را جلوی او خراب کند. اما این کنش او نتیجة دلخواهش را نداشته و همین هم بیشتر 

های مخصوص حمام وگو بین فرید و کاوه در رختکن اتاقکفی، یک گفتمصط اش کرده است. بعد از ماجرای آبروریزیعصبانی

 زنه، گفتی از ایناس میامبهت گفتم یه نفر هست اس»دهد: طور توضیح میبودنش را اینگیرد. کاوه دلیل عصبیشکل می

در اینجا نمای نزدیک «. اعصابمخانواده رفته رو موجودات ناشناخته است؛ یادته؟ ... مرتیکة عوضی، آشغالِ درموندة حسودِ بی

ی گخودت داری می»دهد: دهد. با حرص پاسخ میشدن فرید را به خوبی نشان میشدن موسیقی، روند عصبیچهرة فرید و اضافه
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بودن ضایع ایایه... عقدهعقده»کاوه: « خانواده است. چه توقعی داری از یه همچین آدمی؟!دیگه. آشغاله، عوضیه، حسوده، بی

د( کندونی؟ )فرید با خندة عصبی سر تکان داده و برای حفظ ظاهر حرف کاوه را تأیید میجورایی خفیفه، میت، داغونه، یهاس

خندند و بعد از هم جدا ای میهر دو، لحظه«. ای خیلی بدم میاد. یارو قشنگ اُزگَلههای عقدهام ها؛ از آدمجوریشایدم من این

سراغ کارش برود. وضوح دوربین روی او متمرکز است و کاوه تار شده، از چهره و حالت فرید کاماًل  گردد کهشوند. فرید برمیمی

پاش کنند. او یک سمشدت تحقیر شده و انگار درصدد انتقام است. چند نمای بعدی این فرضیه را تأیید میمشخص است که به

صحنه در یک سکانس دیگر هم مطرح بوده؛ وقتی یکی از افراد محلی جز این گردد. این وسیله بهطرف حمام بازمیپیدا کرده و به

ها بوده است. همچنین واژة مسموم ها و برای حفظ سالمتی آنها و پشهپاشی اتاق فرید برای از بین بردن مگسمشغول سم

پاشی مذکور ر اثر سمحداقل دو جای دیگر در فیلم تکرار شده است. یکی هنگامی که قرص متادون فرید که در اتاق بوده د

زمان دنبال متادون است. در این سکانس او همای بهچرخهمسموم شده و دیگری چند صحنه بعد وقتی فرید با مرد موتور سه

نامرد »گویی درونی او بدگویی و حسادت نسبت به مصطفی است: تحت فشارهای روانی و جسمی قرار گرفته و عصبی است. تک

نشستی کردی. داشتم با دختره کاسبی راه مینداختم. چرا منو نشناختی؟ سر کالس مگه تو پشت سرم نمیمو مسموم عوضی. کلّه

بینیم. میل لرزد میاین صدای درونی فرید را همراه با نمای نزدیک چهرة او و در حالی که می« دیدی؟!من ردیف جلو؟ منو نمی

 مشخص است. جویی فرید از مصطفی در این سکانس هم کامالً به انتقام

شار کند. فرید با پاشیدن آب داغِ پُرفگیری فرید از کاوه، موسیقی فیلم حس تعلیق و رعب را چند برابر میدر سکانس انتقام

سوزاند. ، اصطالحاً سم و زهر خود را به کاوه ریخته و او را در آتش خشم و کینه و عقده و انتقام خود می«پاشسم»به وسیله 

بینیم که رو به دریا و غروب شود که او را از پشت سر میای همراه میرید در ادامة این سکانس با صحنهگویی درونی فتک

ای از وجوه تاریک و منفی و ترسناک شخصیت او هم باشد(: تواند استعارهخورشید ایستاده و خودش کامالً تاریک است )این می

اس آخر نوشتی خفه شو؟! خودت امای. چرا تو اساس منه و گفتی عقدهمادونستی که اسای. میگفتی عقدهنباید به من می»

ای برای درونی و سیالن ذهنی، دریچه گوییطور کلی استفاده از تکنیک روایی تکبه« خفه شو. حقّت بود. کاشکی دیر خوب شی.

 ند.کها توسط مخاطبان باز میهای فیلم و درونیات آنشناخت بهتر و بیشترِ روان شخصیت

وبلوچستان ساخته شده است. استفاده از وسایل ارتباطی جدید مثل تبلت بخش عمدة فیلم در سیستان :زمان و مکان -۴-۳-2

های محیطی دریافت کرد. چراکه توان چندان از نشانهدهد که فیلم همچنان به زمان حال مربوط است، اما این را نمیمینشان 

حروم کشور بوده و نیز فرهنگ بومی خود را تا حد زیادی حفظ این استان و بسیاری از شهرها و روستاهای آن جزو مناطق م

 اند.کرده و گرفتار یکدستی فرهنگ مدرن شهری نشده

 ژهیوداستان به یهاتیعواطف و احساسات شخص داردکه کارگردان قصد  لمیاز ف ییهادر سکانس :اندازه و ویژگی نما -۴-۳-۳

درونی  گویی. این تکنیک بصری در موارد بسیاری با تکنیک روایی تکدرشت استفاده شده است یاز نماها را نشان دهد، فرید

یکی  کنند. برای مثال درشخصیت اصلی در یک راستا قرار گرفته و مشترکًا به انتقال بهترِ حسِ شخصیت به مخاطب کمک می

د های سابق فریکالسیمان ملی در گروه تلگرام همعنوان غواص و قهرهای ابتدایی فیلم که اسم مصطفی حیدری بهاز سکانس

های و فیلم و صوت و استیکر مربوط به قهرمانی بینیم. او در عین تماشای عکساز فرید را می ۶نزدیکطرح شده، نمای نیمه

یق.. ]با کمی غراِه... مصطفی حیدری.. این چه الکی معروف شده! غواص و نجات»گوید:مصطفی با پوزخندی به لب در ذهنش می

 «.های سخت!تمسخر و حسادت[ قهرمان لحظه
 

 
1- Medium Close Up 
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پنداری در مخاطب و برای مثال در روابط اجتماعی ذاتنمای متوسط یکی از نماهایی است که در فیلم برای ایجاد حس هم

 گیرد. دهد، مورد استفاده قرار میوگوهایی که بین افراد رخ میو گفت

 

 
 
 
 
 
 

 

 

دور هم به فراخور نیاز در این فیلم استفاده شده است. از جمله کاربردهای معمول این نما معرفی مکان یا نمای دور و بسیار 

 دادن تنهایی و کوچکی فرد در محیط استفاده شود.تواند برای نشانگذار از سکانسی به سکانس دیگر است. همچنین گاهی می
 

 
 

پنداری را ذاتسطح چشم دارد تا از این طریق حس همای همدوربین در اکثر موارد زاویه :زاویه و حرکت دوربین -۴-۳-۴

برای مخاطب ایجاد کند. اما در مواردی هم از زوایای دید باال به پایین یا پایین به باال استفاده شده است. برای مثال در نمای 
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عد دهد و در لحظاتی بدر موقعیت ضعف و عدم هشیاری نشان مینوعی تصویری که مربوط به سکانس فرودگاه است و فرید را به

 گیرد، از دوربین سرپایین استفاده شده است.کارش موردتحقیر قرار میهم توسط صاحب

 

 
 

اش را که حاال ممکن است عاملی برای نزدیکی پسرش به گیرد هواپیمای خودساختهیا در سکانسی که فرید تصمیم می

نوعی قرار است قدرت او )در تخریب، انتقام و بروز خشم( نشان داده شود. در چنین نمایی حرکت ، بهمصطفی شود خراب کند

بینیم. البته در بعضی نماهای قبلی و بعدی هم زوایای متفاوتی از دوربین نشان داده افقی دوربین و زاویة سرباالی آن را می

ای وتنها روی صخرهکنند. در این سکانس او تکرا به مخاطب منتقل می اند؛ اما مجموعاً حس قدرت یا توهم قدرتمندی فریدشده

ای کوبیده و منهدم بلند ایستاده و کنترل هواپیما را در دست دارد و در نهایت هم با اختیار و کنترل خودش آن را به صخره

ت اوست و هر وقت دلش بخواهد خواهد نشان دهد که کنترل اوضاع در دسکند. در واقع فرید با این حرکت نمادین میمی

دادن پرواز یک عقاب در پهنة آسمان و بخشی از صدای ذهنی او که تواند همه چیز را نابود کند. موسیقی زمینه و نشانمی

یاد... مره هواپیمابازی کنه... ]خطاب به نوید[ من باباتم. از این وضع خوشم نتو یه روز آفتابی پسره با قهرمان الکیه می»... گوید می

به انتقال بهتر حس صحنه کمک « کنمشکنه... ]خطاب به مصطفی[ روزگارتو سیاه میهه رو میزنه هواپیمای بچهبابائه بعد می

 کند.می
 

 
 

گی و تجربتوجه است، مربوط به اواخر فیلم و زمانی است که نوید در اثر بیسکانس دیگری که حرکت دوربین در آن قابل

خاطر مصرف مواد مخدر هوشیاری کاملی نداشته و دیر متوجه شده است. صی دچار مشکل شده است. فرید بهبودن در غواناشی
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شود باقی راه را پیاده برود. فرید شود و مجبور میکند خود را سریع به پسرش برساند ولی بنزین ماشین تمام میتالش می

دوربین مخاطب را گاه از نمای دور و گاه متوسط و همچنین با حرکت  دود و در این لحظاتزنان تمام مسیر را میسختی و نفسبه

یش هاکند. نماهای دور به انتقال حس تنهایی فرید در محیط کمک کرده و نماهای نزدیک و صدای نفسافقی، با فرید همراه می

 کنند.خوبی منتقل میحس استیصال او را به

های گوناگون و بنا به شرایط به کار رفته است. برای مثال در خود داستان در این فیلم موسیقی در سکانس :موسیقی -۴-۳-۵

های مختلفی هست که به انتقال حس سرخوردگی زمینه نیز موسیقیشود. در پساز رادیوی ماشین یا گلخانه موسیقی پخش می

 و هم از موسیقی باکالم استفاده شدهکالم کند. در این فیلم هم از موسیقی بییا خطر و خشم فرید به مخاطب کمک شایانی می

های توجهی از موسیقیوبلوچستان تصویربرداری شده، قسمت قابلاست. از آنجا که بخش عمدة فیلم خارج از تهران و در سیستان

 تدلیل قرابفیلم نیز از منظر کالمی و غیرکالمی تِم محلی آن منطقه را دارند. موسیقی و سبک زندگی مردم این استان به

ت های بومی مخاطب را بیشتر با بافجغرافیایی و مرز مشترک، بسیار به موسیقی پاکستانی نزدیک است. استفاده از موسیقی

کند. در تیتراژ پایانی فیلم هم از یک موسیقی ترکیبی بهره گرفته شده است. همایون شجریان بر روی اثری از آشنا می منطقه

ا پوشانی پیداست و لهجة متفاوت این دو خواننده و محتوای اشعارشان )که در برخی موارد همشعری خوانده  خانیعلنصرت فاتح

اصی دهد، حس خکنند( در این قطعه با هم ترکیب شده و پس از نمای پایانی فیلم که تنهایی و درماندگی فرید را نشان میمی

 کند.پایانی فیلم به مخاطب وارد می عنوان ضربةرا به

های ای در اغلب سکانستر آن است که بگوییم یک طیف رنگی از کِرِم و زرد تا قهوهاگرچه دقیق :گ و نورپردازیرن -۴-۳-۶

وضوح در نماهای دانست. نارنجی به« ورشعله»توان رنگ نارنجی را پرتکرارترین رنگ در شود؛ اما مشخصًا میفیلم مشاهده می

 نوشود. آتش، غروب خورشید، لباس و حولة فرید، هدفزاهدان و اطراف آن مشاهده می ویژه از زمان ورود فرید بهمختلف فیلم، به

های موجود در محیط، ماشین و برخی لوازم متفرقة دیگر همچون نوشابه و لباس محلی کودکان و... در فیلم ها و پردهنوید، پارچه

شناسی غالباً رنگ قرمز را به مواردی چون اگرچه در رواندانیم نارنجی رنگ آتش است. مایة نارنجی دارد. همان طور که میرنگ

کنندگی های گرم )از جمله نارنجی( نوعی هیجان و حرارت و تحریکاند، اما عموماً طیف رنگخشم و عصبانیت و خطر پیوند زده

د شوند، فریکنار آتش گرم میطور کلی آتش هم در این فیلم عنصری پرتکرار است؛ افراد در به(. ۶۹۳۹ ،زمنی)آرا در خود دارند 

ای بسیاری های استعارهها برداشتجز اینو... . به ۶سوزدکند، کمپ در آتش میدر هنگام مصرف مواد مخدر از آتش استفاده می

شدن است. همچنین آتش خشم و انتقام او توان از آتش داشت. برای مثال آتش خشم فرید گویی همواره آمادة مشتعلمی

 دت با روحیهشکاررفته در پوستر فیلم هم بههای بهتواند بسوزاند. نام فیلم، نوع طراحی لوگو و تصویر و رنگرا نیز می اطرافیانش

 طورکلی رنگ نارنجی در فیلم هماهنگ است.و شخصیت فرید و عناصری چون آتش و به

یت نزدیک کند، حالتی طبیعی دارد. اگرچه از کند روایتش را به واقعاز آنجا که تالش می« ورشعله»رنگ و نورپردازی در 

غبار گلی و گردوهای کاهدلیل ساختمانآید، بهوبلوچستان میجایی که موقعیت مکانی فیلم از تهران خارج شده و به سیستان

 شود.محلی، تقریبًا یک رنگ خاکی در نماها حس می

آید اره کرد، نور سبز لیزر نوید است که وقتی به زاهدان مییکی از نکات مهم در زمینة نورپردازی فیلم که باید به آن اش

خواهد به مصطفی نزدیک شود شود. البته گاهی هم در دست کاوه یا فرید است. مثالً در سکانسی که فرید میهمراه او دیده می

دنبالت میام قشنگ تماشات کنم. »گوید:تاباند و در ذهنش میتا از او انتقام بگیرد، از دور نور لیزر را عمداً روی مصطفی می

 
همراه باد و سوزی بهدر حال آتش دادن فرید در وضعیت غفلت ناشی از مصرف مواد مخدر، نمایی عادی از کمپ و سپس نمایی از کمپدر این نمای کوتاه پس از نشان -۶

مای شود، به نظر این یک نهای قبلی و بعدی مشاهده نمیسوزی کمپ در سکانسای مبنی بر آتششود. با توجه به اینکه هیچ نشانهصدای جیغ و موسیقی نشان داده می

تواند نشانگر درونیات متناقض فرید باشد که سوزانده، است. همچنین این نما می ای برای انتقال این حس که فرید دیگران را در آتش خشم و انتقام خودکوتاه استعاره

 های آتش است.کند، درونش همچنان پُر از شعلهصورت کاذب( ادعای آرامش و مهربانی و خوشحالی میاش در حالت مصرف مواد که )بهبرخالف سیالن ذهنی
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نوعی شود و دوست دارد بهوسواس ذهنی فرید که تا انتقام نگیرد خیالش راحت نمی«. اعصابمو خرد کردی بذاری بری خداحافظ؟!

 خوبی مشخص است.شود، بهرقیبش را آزار دهد، در این جمله که با لیزرانداختن روی مصطفی )نوعی آزار( نیز همراه می

 

 یدئولوژی؛ رمزگان ایدئولوژیک: ا0-0

ها و ها، کنشها، دیالوگدارانه در مونولوگهای مرتبط با روحیه سرمایهدر این فیلم برخی دال دارانه:روحیه سرمایه -0-۴-1

 عنوان عناصری که شخصیتنوعی بهها بهشود. برای نمونه مسئلة شغل و پول در این فیلم جدی است و اینها دیده میکشمکش

اند. از اولین سکانس اصلی دغدغة فرید این است که در فرم شده کنند، نشان دادهاعتماد مییک مرد را در جامعه مهم و قابل

فتی کند که چرا به من گعنوان شغل چه بنویسد و در همان سکانس با دکتر یک درگیری کالمی پیدا میدریافت قرص متادون به

ن همین فرم، شغل فرید را بار وحیده برای پُرکردهای جلوتر هم یکبعداً در سکانس«. شغلت چیست؟»و نگفتی « شغل داری؟»

های کوچک را عنوان کرده و همان جا هم پیشنهاد شراکت با وحیده را برای تولید محصول گذاریپرسد و او در پاسخ سرمایهمی

گوید که شرایط آوردن نوید به خانه و نگهداری کند. در سکانس دیگری فرید در دیالوگ با مادرش میدر یک گلخانه مطرح می

پرسد که منظور از این شرایط پول است؟ و در ادامه راجع به گذشتة ناکام فرید در مورد شغل ندارد. مادر در پاسخ می از او را

دار نیفته گفتیم چشم، درست کردیم خوام تعمیرگاه بزنم که چِشَم تو چِشِ مغازهگفتی می»دهد: اطالعاتی را به مخاطب می

در سکانس دیگر فرید با نوید برای پراندن هواپیما به «. ری پیش زری کار کنی؟را نمیبرات. چی شد بعد از یه سال؟... حاال چ

 گوید که اشکالی در هواپیمایرسد، مردی که مسئول این کار است به فرید میها میاند. وقتی نوبت به آنمحل مخصوص آن رفته

بلند مشکی وارد محیط شده و ان لحظه یک ماشین شاسیها وجود دارد و باید برای پروازش آن را رفع کنند. در همکنترلی آن

ند. کگرمی با ایشان سالم و احوالپرسی میرود و بهها میسراغ آنبهانة خرابی هواپیمایش رها کرده و به مرد مسئول فرید را به

 .«؟ هواپیماش؟چیش چشمتو گرفته؟! پولش؟ ماشینش؟ کالسش»گوید: فرید از این قضیه حرصش گرفته و خطاب به او می

. فرید گیردهمچنین در سکانس دیگری که مادر فرید در بیمارستان است، بحثی بین فرید و برادرش در همان محل شکل می

زند، سوئیچ ماشین را برای تفریح با نوید از برادرش عرضگی او در نگهداری از نوید میهایی که برادرش دربارة بیاعتنا به حرفبی

سوئیچ دست منه که سیاوش رو این یکی دو ماهی که ایرانه ببرم این ور ون ور.. چرا به تو که علّافی »گوید: میکند، او طلب می

فرید  «کنی که مایة آبروریزیه.اندازد[ برای اینکه کارایی میگن این کارا رو بکنی؟! ]فرید نگاه خشمگینی به برادرش مینمی

 سه سال همین»گوید که و برادر هم می« کنه؟!ه؛ دو ساله زیر پای زن تو چیکار میماشین بابا بود»دهد که تندی پاسخ میبه

تا شغل زدی و هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ پُخی هم نشدی، زنت  ۶۱ماشین که االن لگن شده با اون بوتیک دست تو بوده. توشم 

ها شین را گرفته و مشغول رانندگی است، به خانهدر سکانس بعدی وقتی فرید ما«. هم که آخر گذاشت رفت و بوتیکم دادی به فنا

اومد ازم طالق بگیره. وقت دلش نمیدونه از این ویالها داشتم، هیچیه»گوید: و ویالهای اطراف نگاهی انداخته و در دل خود می

 ید به دالیل و انحاءها مشخص است، فرها و دیالوگهمان طور که از توصیف صحنه«. کردچسبید بهم. ازم مواظبتم میقشنگ می

شود. البته باید اشاره کرد که شدت و نوع این تحقیرها از منظر ها تحقیر میمختلف توسط اعضای خانواده، دوستان و حتی غریبه

ای صورت نگرفته؛ بلکه این ذهن بیمار فرید است که یک حرف یا کالمی بودن یا نبودن متفاوت است و گاه حتی تحقیر جدی

یشان ها و کارهاخواهند با حرفکند دیگران با او دشمنی دارند و میشکل عجیب و غریبی تفسیر کرده و حس میبه نگاه کوچک را

توجه این است که دلیل بسیاری از موردتحقیر صورت کلی اما یک نکتة قابلاهمیت جلوه دهند. بهاو را تحقیر کرده و بی

شود از طرف جامعه و حتی و در برخورداری از شغل و سرمایه است که باعث میهای شخصیت مرد فیلم، امتیاز پایین اقرارگرفتن

 رو شود.اش با احترام کمتری مواجه شده و حتی با مشکالتی روبهاعضای خانواده

ترین عنصر در تعریف هویت کنند. گویی مهمهای سابق فرید، افراد اسم و شغلشان را اعالم میکالسیدر سکانس دورهمی هم

پنداری فرید را ذاتاجتماعی افراد، شغلشان است. یکی از آن افراد خود را بیکار، عّلاف و سابقًا معتاد معرفی کرده و حس هم

شود که این یک شوخی برای سرِکارگذاشتن دوستان قدیمی بوده و اتفاقًا آن فرد با مشخص میانگیزد. اما چند لحظه بعد برمی

عنوان نمونه ذکر شدند، شغل داری و سود روی پولِ ارثِ بادآورده گذاشتن پولدار شده است. در همة مواردی که بهروش سرمایه

ی از مشکالتش همچون جدایی از همسر یا نداشتن اعتبار فرید و عدم موفقیت او در آن، مسئله بوده است. همچنین فرید بخش
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ت و طور کلی مسئلة رقابداند. بهاجتماعی کافی را، ناشی از پولدارنبودن و اصطالحاً تعلق به طبقة متوسطِ )و نه مرفّه( جامعه می

گردد پسرش دور مصطفی می بیندگویی درونی فرید هنگامی که میویژه رقابت شغلی در فیلم برجسته است. برای مثال تکبه

 هایی که دائمًا ازدلیل سرکوفتفرید احتماالً به«. پرونمبچة منی بچسب به خودم. اگه این غواصه، منم هواپیما می»این است: 

بیند و نوعی حس منفی نسبت به او پیدا اش شنیده، هرکسی که موفق و یا پولدار است را رقیب خودش میاطرافیان و خانواده

ها را تر جلوه دهد، مشکل دارد. مسئلة اهمیت شغل یا رقابتند. به یک معنا او با هر چیزی که دیگری را از او برتر و مهمکمی

 توان گنجاند.نیز می -شودکه در ادامه به برخی مصادیق آن اشاره می-ذیل ایدئولوژی مدرنیسم 

هنگی در این فیلم، یعنی بافت شهری تهران و بافت شهری و فر-: نمایش دو بافت کاماًل متفاوت جغرافیاییمدرنیسم -۴-۴-2

گ هایی مبنی بر ورود فرهنتوان دالکند. اگرچه امروزه میمی بوم را عیانهای این دو زیستوبلوچستان، تفاوتروستایی سیستان

های ایران و مرکز بسیاری از فعالیتها هم پررنگ هستند. تهران پایتخت روستایی هم پیدا کرد، اما همچنان تفاوت مدرن در زندگی

های ترین استانوبلوچستان همواره یکی از محرومسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. از طرف دیگر سیستان

شود که مردم این منطقه با بسیاری از مشکالت از جمله خشکسالی، کشور ایران بوده است. حتی در فیلم هم، جایی اشاره می

پس بقیة خانواده رفتن سراغ زندگی و شوهر و خونة »گوید: طور میاند. فرید در یک مکالمه با وحیده اینی و ... مواجهبیکار

بته که ال«. کشی خوب و عصرهام که پاساژگردی و ترقی و پیشرفت؟ شمام دختر خوب بابا موندی اینجاسرامیک و آب لولهکف

این در حالی است که مثاًل « چی هست، اینجام خیلی خوبه.اینجام همه»دهد یوحیده هم با توجه به شخصیت خاصش پاسخ م

کند، انجام عمل جراحی برای درآوردن یک غدّة چربی است: های مادر فرید که در یک مهمانی خانوادگی مطرح مییکی از دغدغه

جزو تفریحات فرید و پسرش محسوب پروازدرآوردن یک هواپیمای کنترلی و یا ساخت و به« خوام عمل کنم خوشگل شممی»

آیند. با این حال بافت اجتماعی توجه اینکه فرید یا مادر و پسرش، جزو طبقة مرفّه جامعه هم به حساب نمیشود. نکتة قابلمی

 ها متفاوت باشد.شود جنس دغدغهو شرایط دو منطقه باعث می

شوند. نوعی نماد عصر مدرن محسوب میرتباطی در فیلم، بههای بصری و کالمی و ابزارهای ااز طرف دیگر برخی از نشانه

زدن کند، اینترنت و گشتتوجهی اطالعات هم از طریق آن به مخاطب منتقل میتبلتی که همیشه همراه فرید است و میزان قابل

شود، ی و فراغت یاد میعنوان نوعی وسیلة سرگرمدر آن که بیشتر با شخصیت پسر جوان فیلم یعنی نوید گره خورده و از آن به

های اجتماعی پیونددهندة فرید با دوستان قدیمی دبیرستانش و عامل آشناییِ او با مصطفاست، عنوان یکی از رسانهتلگرام که به

سیم که جزو وسایل نوید است، از این دست هستند. از سوی دیگر شخصیت اصلی فیلم با برخی مشکالتی تلفن همراه و هدفن بی

نسبت زندگی سنتی بیشترند، مثل طالق، اعتیاد، شغل، درآمد و موقعیت اجتماعی درگیر است. سردی دگی مدرن بهکه در زن

از دیگر مواردی است که بیشتر در یک زندگی  -گرددوخوی تند فرید هم برمیکه البته به شخصیت و خلق-روابط خانوادگی 

دلیل رفتارهای نامحترمانة اطرافیانش و اخالق تند . فرید در نهایت بهدهد تا در یک بافت روستایی و طبیعیشهری مدرن رخ می

کارش تر در تهران را رها کند تا مجبور نباشد هر روز با مادرش، برادرش، صاحبگیرد زندگی شهری و آسودهخودش تصمیم می

ها، با کارمندان شرکت است، و حتی غریبهتر از رابطه و تعامل مناسب و مثبت تبع سودآوری برایش مهمکه دیسیپلین در کار و به

ط و مندی به محیهای شخصیت پوزیدونی عدم توانایی کنارآمدن با محیط صنعتی و عالقهکشمکش پیدا کند. از جمله ویژگی

 ای دارد و هم در تهران در یک شرکت مرتبط با گل وعناصر طبیعی همچون گل و گیاه است. فرید نیز از یک زاویه چنین عالقه

 کند.کند و هم در ایدة شراکت با وحیده در زابل این محصول را پیشنهاد میگیاه کار می

 الگوی نزدیک به شخصیت فریدپوزیدون؛ کهن :0-1

الگو ترین کهنالگوها را هم دارد، اما نزدیکالگوی آرِس یا سایر کهنهایی از کهنویژگی« ورشعله»اگرچه شخصیت فرید در فیلم 

هاست. آب در انسان نماد خطرات و اسرارِ ذهنی سیّال است. لقب پوزیدون فرمانروای دریاها و اسب« ۶پوزیدون»ت، به این شخصی

لرزه های مخرّب و زمیننشدة ما. در توصیف این اسطوره آمده که طوفان، موجو ناآگاه است و اسب هم نماد ماهیت خام و تربیت

ی پوزیدون، مزاج هیجانی اوست. پوزیدون خشمگین، بداخالق، خطرناک و اهل هادر دست اوست. یکی از مشهورترین ویژگی

 
1- Poseidon 
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در الگوی پهای پوزیدون بخشی از کهنالگوی غرایز و احساسات نیز شهرت دارد. ویژگیعنوان کهنکردن است. پوزیدون بهخراب

اسات گیرند. این احسکنترل قرار میحتهای پوزیدونی سرکوب شده و تیابد. در مردان زئوسی ویژگیاست که در زئوس تجلی می

مانند. هنگامی که حبس و سرکوب دیگر ممکن نباشد، این جای ابراز، در وجود او حبس شده و غیرفعال باقی میشده بهسرکوب

ه کشکل خشم و انتقام بروز کرده و ممکن است همه چیز را نابود کنند. نکتة جالب ایناحساسات بدون توجه به عواقب بعدی به

تواند از عمق و زیبایی هم برخوردار باشد. در واقع عمق احساساتی در های منفی، میالگوی پوزیدون با وجود این ویژگیکهن

 (.۶۹۳1 ،بولننودای)ششود؛ اما اثرگذار بوده و الزم است ابراز شوند پوزیدون وجود دارد که معموالً دیده نمی

های مردان پوزیدونی این است که دوست دارند مهم باشند؛ حال آنکه معمواًل دچار ضعف در تفکر و مدیریت یکی از ویژگی

هایی که برای موفقیت در یک جامعة پدرساالر الزم است دسترسی ندارند. استراتژیک هستند و به همین دلیل غالباً به ویژگی

شود. نوع مواجهة مردان پوزیدونی با این شکست معمواًل رو میاوقات با شکست روبه وکارشان هم خیلیهای آنان در کسبتالش

جوی پوزیدون تا مدت توزی است. شخصیت کینهدور از منطق است. دیگر ویژگی مهم پوزیدون، کینهبا خشم و ناراحتی و به

ی است. احساسات و هیجانات کسی که این الگوی مرد وحشکند. پوزیدون کهنزمان طوالنی دشمنی و انتقام را فراموش نمی

 دهد و اگرگرا باشد احساساتش را بروز میالگو در وجودش فعال شده، با غرایز طبیعی در ارتباط است. این فرد اگر برونکهن

 (.۶۹۳1 ،)شینودابولنهر حال احساسات او عمیق و شدید هستند  کند. بهها را سرکوب میگرا باشد آندرون

ماع صنعتی پیداکردن کاری که برای مرد پوزیدونی مهم باشد، درآمد کافی داشته باشد و سبب شود بقیه او را در یک اجت

فردی مهم به حساب آورند، دشوار است. این مردان معموالً دوست دارند کاری داشته باشند که در ارتباط با طبیعت یا ماهیت 

ها باشد. مردان پوزیدونی تواند موردعالقة آنهوا، موجودات زنده و ... میوطبیعی افراد باشد. مشاغلی مرتبط با گیاهان، آب

های العملهای منطقی، عکسجای واکنشها خیلی اوقات بهها( هماهنگی زیادی با دنیای صنعتی ندارند. آن)برخالف زئوسی

؛ انگار شوندنتیجه کامالً نادیده گرفته می طور که باید موفق باشند. درتوانند در دنیای رقابت آناحساسی دارند و در کل نمی

گرا نداشته باشند و خود را با ها تا زمانی که احساسات خود را نادیده نگیرند، ذهنی هدففهمد. اینها را نمیکس زبان آنهیچ

 .(۶۹۳1 ،)شینودابولنشان هماهنگ نکنند، در این جهان موفق نخواهند بود جامعه

الگوی . کهن1. فحّاش1و  ۶. هنرمند۶تواند در نظر گرفته شود: الگوی پوزیدون، دو وجه میکهندر طراحی شخصیت بر اساس 

هنرمند امتیازاتی از این قبیل دارد: دوست دارد چیزهای مختلفی را خلق کند یا تغییر دهد، موجودی خودجوش و غریزی است، 

عاشق خانواده و دوستانش است )بدون توجه به نوع رفتاری »، تواند هنرمندی بسیار خالق باشد، پر از اشتیاق و هیجان استمی

الگوی هنرمند اما از این های کهنو... . نقص« اش وارد کند انتقام خواهد گرفتها دارد(، اگر کسی آسیبی به او یا خانوادهکه با آن

کند، از حد و مرز دیگران کارها افراط می کند، در انجامقرار است: درونیاتش را بدون در نظر گرفتن احساسات دیگران ابراز می

خت گرفتن داشته و در این زمینه پیگیر، سرسکند، در کنترل احساساتش دچار مشکل است، میل و نیاز شدیدی به انتقامتجاوز می

 کندصور میتر و بدتر از آنچه واقعاً هست تو حتی دچار وسواس فکری است، خودخواه و خودپسند است و غالباً شرایط را وخیم

 (.1۶۳و  1۶3ص.  ،۶۹۳9 ،تیاشم نی)ل

گذاری شده است. شخصیت فحاش از دیدگاه لین اشمیت ای هم دارد که فحاش نامالگوی هنرمند، وجه خبیثانهاما همین کهن

انی سثبات و دارای حسِ انتقام است و موجب رنجش کتوز، بیکند و کینه(، کسی است که احساسات خود را کنترل نمی۶۹۳9)

کند شود و به عواقب کارهایش توجه نمیپروا و غیرقانونی است. از کارهایش پشیمان نمیشود که دوستشان دارد. رفتارش بیمی

 داند.دهد. و خود را محق میو به سالمتی خودش و دیگران اهمیت نمی
 

 گیری بحث و نتیجه -1
ایند عنوان نمونه برگزیدیم. در فررا به« ورشعله»ان، فیلم سینمایی در این پژوهش با هدف تحلیل شخصیت مردانه در سینمای ایر

های داخلی بسیار معدودی در رابطه با تحلیل شخصیت مرور تحقیقات در بخش پیشینة پژوهش مشخص شد که اوالً پژوهش

 
1- The Artist 
2- The Abuser 
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الگویی درخصوص لی کهنوجوها تاکنون پژوهشی با رویکرد تحلیاند و ثانیاً طبق جستمردانه در سینمای ایران انجام شده

 محور بوده و به همینکه انتخاب این پژوهش است، شخصیت« ورشعله»های مرد سینمای ایران انجام نشده است. فیلم شخصیت

های گوناگون همچون سیالنات ذهنی امکان شناخت بهتر نقش اصلی مرد فیلم را برای مخاطب و تحلیلگر فراهم دلیل با تکنیک

ی الگویکهن-ایای مناسب برای تحلیل اسطورهها و نمادهایی در فیلم مشاهده شده که آن را به گزینهشانهکند. همچنین نمی

عنوان کسی که مفهوم ناخودآگاه جمعی را مطرح کرده، بر این بود که بسیاری از باورها، عقاید و کند. عقیدة یونگ بهتبدیل می

وها، شود برخی الگن است و از نیاکانشان به ارث رسیده است. این باعث میالگوهای ذهنی در سطح کالن بین ابناء بشر یکسا

ها و ها مشترک باشد. اگرچه بشر دسترسی مستقیمی به این روان جمعی ندارد؛ اما اسطورهها و نمادها در بین انسانارزش

الگوها هنها و کای بروز و بازتولید این اسطورهطور کلی آثار هنری محملی برها و بهشوند. فیلمالگوها مانع قطع این پیوند میکهن

 هند.تأثیر قرار دهای روح مخاطبان را تحتترین الیهها عمیقگیری از آنتوانند با بهرههستند و طبق دیدگاه یونگ هنرمندان می

شینودابولن در خصوص الگویی داشتن تحلیل شخصیت مردانه در سینمای ایران برای ما، نظریة کهنبا توجه موضوعیت

های شناسی فیسک، کوشیدیم بفهمیم که ویژگیالگوهای مردانه مد نظر قرار گرفت. با طی مراحل مختلف روش نشانهکهن

های فیلم الگو مطابقت دارد. نتایج تحقیق و تحلیل سکانسهای کدام کهندرآمده در این فیلم با ویژگینمایششخصیت مرد به

ترین است. مهم« پوزیدون» -یعنی فرید-« ورشعله»الگوی مردانه به شخصیت اصلی فیلم ترین کهنکدهد که نزدینشان می

قام، جویی و تالش زیاد برای انتاند از: داشتن روحیة هیجانی، خشم نهان و آشکار، بدخلقی، کینهاشتراکات فرید و پوزیدون عبارت

  بودن و در عین حال نادیده گرفته شدن، ترجیح احساس برری، میل به مهمدانستنِ خود و تجاوز به حقوق دیگران، ناهنجامُحِق

صورت هها بها و تطبیق آنتر این دو شخصیت در بخش یافتهها، عالقه به عناصر طبیعی و ... . خصوصیات مفصلمنطق در واکنش

 مشاهده است.قابل ۹خالصه در جدول شمارة 
 

 «ورشعله»ویی با شخصیت اصلی فیلم الگکهن مطابقت شخصیت -۳ مارةجدول ش

شخصیت 

 الگوییکهن
 هاویژگی

شخصیت 

 درون فیلم
 هاویژگی

 پوزیدون

الگوی ، کهنو احساسات زیغرا یالگوکهن

 مرد وحشی،

بداخالق،  ن،یخشمگی، جانیمزاج هدارای 

، مخرّب، خودخواه، تجاوز به حد خطرناک

 و مرز دیگران،

ز، توکینهدارای وسواس فکری و بدبینی، 

 ستیز،جو، ناهنجار و جامعهانتقام

هایی از زیبایی و خالقیت در دارای رگه

عمق وجود، میل به خلق و تغییر چیزی، 

 مند به کار مرتبط با طبیعت،عالقه

 شدن،گرفتهبودن، نادیدهمیل به مهم

، کیاستراتژ تیریدچار ضعف در تفکر و مد

وکار، عدم موفقیت در شکست در کسب

های دنیای صنعتی، مواجهه با ترقاب

شکست با خشم و ناراحتی و دور از منطق، 

جای های احساسی بهالعملعکس

 های منطقی.واکنش

 فرید

 کند،عموماً خشمی را با خود حمل می

تندخو و بداخالق است و تقریباً روابط گرمی با کسی 

 ندارد،

کردن است، گاهی برای اطرافیانش خطرناک اهل خراب

رساندن به دلیل خودخواهی موجب آسیببه است و

 شود،ها میآن

ترین حرف یا عمل اطرافیانش را بسیار بد تفسیر کوچک

جویی کند، کینهکرده و مدام در ذهنش به آن فکر می

شود، گاه رفتارهای کند و تا انتقام نگیرد راحت نمیمی

 دهد،ناهنجار از خود نشان می

خالقیت در اوست )ساخت دوستی و هایی از زیباییرگه

 هواپیما(، کار مرتبط به طبیعت )گل و گیاه( دارد،

دوست دارد مهم باشد در حالی که معموالً دیگران او را 

 کنند،تحقیر می

وکار و حتی زندگی خانوادگی فرد موفقی در کسب

 د،شونیست و این موجب افزایش سرکوب و تحقیر او می

های عقالنی واکنشجای واکنش منطقی و معموالً به

گشایی( از جویی و عقدهویژه در جهت انتقاماحساسی )به

 دهد.خود نشان می
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های نوعی شخصیتها بهتوان گفت همان طور که یونگ و شینودابولن اذعان کرده بودند، در ناخودآگاه هر یک از انسانمی

های نیز با تصویرکردن فرید با ویژگی« ورشعله»دهند. فیلم های مختلف خود را نشان میالگویی قرار دارند که در موقعیتکهن

 الگویی پوزیدون شده است.کهن گر شخصیتطور ناخودآگاه(، تداعیمذکور )احتماالً به
  

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش
 ها تکمیل شد.های رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیدر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی
 های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله تامین شد.هزینه

 تعارض منافع
  بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

 

  منابع 

 .کتاب هقیب ، تهران: انتشاراتزمزمه اهللوحرترجمة  ها )پنتون(.رنگ یکاربرد یشناسروان(. ۶۹۳۹. )ئاتریس، لزمنیآ

 نوروزی، مترجم( تهران: سوره مهر. )احسان ای بر نظریة فیلم.مقدمه(. ۶۹3۳. )ابرتاستم، ر

 ةامفصلن .باستان رانیدر ا نشیآفر ةبر اسطور یلیتحل یو نگاه ریبر اساط یشناختجامعه ی(. نگرش۶۹95. )ینوم ،یرقاسمیام

 .۶3-۶(، ۹)یزیرو برنامه ایجغراف

 .(. تهران: سمت)جلد اول یارشتهانیم یادرسنامه ؛یو نقد ادب هینظر(. ۶۹۳9. )سین، حندهیپا

تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر  ،یجهرماکبرزاده الدینمالجیدسترجمة . ریتصو لیتحل یشناسشروش و رو(. ۶۹۳9. )یلیان، ژرُز

 .مایو ارتباطات / مرکز پژوهش و سنجش افکار صداوس

، زن در فرهنگ و هنرشینودابولن.  نیج هینظر دگاهی( از د۶۹39دعوت ) لمیف یشناخت(. نقد روان۶۹۳9. )اطمه، فیشاهرود

۶۱(1 ،)۶99-۶۳۱. 

 تیشینودابولن با محور قراردادن شخص نیج دگاهی( از د۶۹99الگویی فیلم روبان قرمز )(. تحلیل کهن۶۹۳3. )اطمه، فیشاهرود

  ۹۱-۹45(، ۹)۶۶، فرهنگ و هنرزن در . لمیزن ف

و انعکاس آن در  یرانیا - یمرد در فرهنگ اسالم یتیشخص ی(. الگو۶۹۳۱. )الدینفیعر ی،لیاسماع و یدحسینس ،نیالدشرف

 (.۶) یاجتماع یمعرفت فرهنگ ةینشرواکنش پنجم(.  یینمایس لمی: فیمورد لی)تحل نمایس

مرد در آن براساس متون  تیابعاد شخص یابیو ارز رانیا ینمای(. س۶۹۳1) .الدینفیعر ی،لیاسماع و یدحسینس ،نیالدشرف

 (.1) 4 ،یاجتماع یمعرفت فرهنگ یةنشر«. حساب هیتسو» لمیف یبررس ؛یاسالم

 یاسطورها ینمادها ةیشناخت مردان بر اساس نظر یبرا یو کاربرد قیدق ق،یعم یوهایانواع مردان؛ ش(. ۶۹۳1. )ین، ژشینودابولن

 .یفرهنگ زندگ ادی، تهران: بنیقهرمان رشیدفترجمة . ونگی یکاودر روان

 یرصادقیدار در آثار جمال مقهرمان مسئله یگلدمن لی(. تحل۶4۱۱. )مالج ،یادهم  و دریهب ،یقوام ، رضا؛ییبرزو ریسا؛، پیاریگل

 .۶-1۱ ،(4) ۹ ،فرهنگ و هنر یشناسجامعهها(. ها و آدمشب و کالغ ی)درازنا

 ،یمطالعات مل ةفصلنامآن در شعر جنگ.  بخشتیهو یکارکردها نییبر شناخت اسطوره و تب ی(. درآمد۶۹34. )نوچهرلک، م

۱(۹ ،)۱۹-3۹. 
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 براهیماترجمة . لیاص یهاتیخلق شخص یبرا یااسطوره یالگوها ت؛یشخص یالگوکهن 45(. ۶۹۳9. )یکتوریا، وتیاشم نیل

 .ی، تهران: ساقنیراهنش

؛ تهران: و خوانش مخاطبان خاص یتیجنس لیاز منظر تحل رانیا ینمایگذشت در س ییبازنما(. ۶۹۳3. )اسمینی، یمحمد

 .. دانشگاه تهرانیارشد. دانشکدة علوم اجتماع یکارشناس نامةنایپا

عروس استانبول.  یدر مجموعه ماهواره ا یتیو روابط جنس تی(. خوانش مخاطبان زن از جنس1۱1۱). رمین، آریام و ریمی، ممالئ

 .۶-۹1 ،(1)1 ،فرهنگ و هنر یشناسجامعه

، تهران: یگذرآباد حمدمترجمة  (.یادماندنبة لمیف 5۱در  یا)کشف ساختار اسطوره نمایاسطوره و س(. ۶۹۳1. )ستوارت، االیتیو

 .نشر هرمس

 .ی، تهران: جامهیسلطان حمودمترجمة  .شیهاانسان و سمبول(. ۶۹۳۹. )گوستاوکارل، ونگی
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