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چکیده

ــران و  ــگ هشت  ســالۀ ای ــه جن ــوط ب ــح« یکــی از شــاخص  ترین مجموعه  هــای مســتند مرب ــت فت مجموعــۀ »روای

عــراق اســت و به  نوعــی بــه تاریــخ مصــور دفــاع مقــدس تبدیــل شــده اســت. ســیدمرتضی آوینــی- نویســنده، 

تدوینگــر و چهــرۀ اصلــی تولیــد ایــن مجموعــه- بــرای توصیــف رویکــرد و شــیوۀ تولیــد ایــن مجموعــه، از اصطــاح 

ــی آوینــی ســبب شــده ایــن  ــی نظــری، فلســفی و همچنیــن جهان بین »مســتند اشــراقی« اســتفاده می  کــرد. مبان

ــی  ــه آوین ــت ک ــری اس ــن عناص ــی از مهم  تری ــازی، یک ــود. فضاس ــاخص ش ــود ش ــان خ ــان همتای ــه در می مجموع

ــا  ــش ب ــن پژوه ــد. ای ــته می  کن ــم، برجس ــن فیل ــت و بط ــود را در باف ــوژی خ ــه و ایدئول ــیلۀ آن، اندیش به  وس

ــه نشــان می  دهــد کــه مهم  تریــن  تحلیــل نحــوۀ اســتفاده از ســه تمهیــد: تدویــن، گفتــار روی تصویــر و مصاحب

ویژگی  هــای فضاســازی در »روایــت فتــح« بــه چــه شــکلی تحقــق یافته  انــد و در نهایــت بــا نظــر بــه ویژگی  هــای 

ــرار می دهــد.  ــورد بررســی ق ــوم ســینمای اشــراقی را م ــات موجــود در مفه ــۀ مســتند، برخــی ابهام ــن مجموع ای

نتایــج نشــان می  دهــد کــه در بنــا نهــادن فضــای خــاص ایــن مجموعــه، تدویــن، مهم تریــن و مؤثرتریــن تمهیــد 

ــرد مفاهیمــی  ــه بررســی انتقــادی کارب ــه همچنیــن ب مورداســتفادۀ آوینــی در تحقــق ایــن امــر اســت. ایــن مقال

ماننــد واقعیــت، خودبنیــادی، ســوبژکتیویته و مونتــاژ در آثــار آوینــی پرداختــه و برخــی ابهامــات در ایــن زمینــه 

ــت. ــن کرده اس را تبیی
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مقدمه

»مســتند از نظر لغوی عبارت اســت از هر گزارش، بازنمایی و یـــا اجـــرا کـــه نشـانه  هـــای 

ــک  ــدارک ی ــا ت ــداد و ی ــک روی ــب ی ــمارانه و مرت ــت گاه  ش ــی را در ثب ــا کام ــری و ی بص

برهــان بســیج نمایــد« )کیلبــرن و آیــزود،32:1385(. مســتند جنگــی را می  تــوان از انــواع 

فیلم  هــای مســتند بــه شــمار آورد کــه موضــوع آن جنــگ و مســائل مربــوط بــه آن اســت 

ــگ  ــی از جن ــتندهای جنگ ــترش مس ــکاران، 41:1397(. رواج و گس ــی و هم ــی کرمان )زکریای

ــن فیلم  هــا  ــکا و انگلســتان شــروع شــد. رســالت ای ــر آمری ــی دوم و کشــورهایی نظی جهان

معمــوالً شــامل توصیــف و تصویــر صحنه  هــای نبــرد، تقویــت روحیــه مــردم و ترغیــب آنــان 

بــه حضــور در میدان  هــای جنــگ بــود و شــامل گونه    هــای آموزشــی، تبلیغاتــی، اطاعاتــی، 

مهم  تریــن  از  یکــی   .)1391  :285_287 )دهقان  پــور،  می  شــدند  هنــری  و  مطالعاتــی 

عناصــری کــه می  توانســت معنــا و ایدئولــوژی حاکــم بــر یــک مســتند جنگــی را نشــان دهــد 

فضاســازی بــود. بــه بیــان دیگــر، کارگردانــان از طریــق ایــن مهــم معنــا و مفهــوم مــورد نظــر 

خــود را بــر فیلــم اعمــال می  کردنــد؛ جنــگ را بــا شــکوه، دفاعــی مقــدس همچــون جنــگ 

ــش  ــه نمای ــام ب ــگ ویتن ــون جن ــار همچ ــام عی ــراژدی تم ــک ت ــا ی ــران و ی ــاله  ی ای هشت  س

می  گذاشــتند.  

فضاســازی کلیــدواژه  ای گســترده اســت امــا می  تــوان آن گفــت هنــر فیلمســاز در 

فضاســازی توســـط فنــون جابه جایــی دوربیـــن، میزانســن، روابــط عناصــر درون صحنــه بــا 

یکدیگــر و پیونــد ایــن قطعــات مجـــزا از هــم بــه صـــورت کلیتــی گویــا و جامــع خودنمایــی 

از  از فضاســازی مجموعــه ای  بــه بیــان دیگــر منظــور  می کنــد )رحیمیــان250:1389( 

ــا  ــه ای متناســب ب ــا فرمــی اســت کــه از طریــق آنهــا لحــن و درون مای تمهیــدات ســبکی ی

ــود. ــال می ش ــر اعم ــر اث ــاز ب ــود فیلم  س مقص

ــگ  ــه جن ــوط ب ــتندهای مرب ــری مس ــاخص  ترین س ــی از ش ــح یک ــت فت ــۀ روای مجموع

ــه تاریــخ مصــور دفــاع مقــدس تبدیــل  ــران و عــراق می  باشــد و به  نوعــی ب هشت  ســالۀ ای

شــده اســت. ســیدمرتضی آوینــی نویســنده، تدوینگــر و چهــره اصلــی تولیــد ایــن مجموعه، 

ــراقی«  ــتند اش ــاح »مس ــه از اصط ــن مجموع ــد ای ــیوه تولی ــرد و ش ــف رویک ــرای توصی ب

ــراقی  ــان را اش ــازی خودم ــیوۀ مستندس ــح ش ــت فت ــروه روای ــا در گ ــرد. »م ــتفاده می  ک اس

ــور در  ــکان ظه ــه حقیقــت هســتی ام ــم ک ــه دســت یافته بودی ــه تجرب ــا ب ــم، م می  خواندی
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ســینما را دارد، منتهــا بایــد تکنیــک و تکنولــوژی ســینما کــه همــواره مانــع و حجــاب ایــن 

ــبب  ــه س ــواردی ک ــن م ــی از مهم  تری ــی،181:1378( یک ــرد«. )آوین ــی ک ــتند اهل ــرب هس تق

ــی  ــی، مبان ــوع جهان بین ــود ن ــش می  ش ــر همتایان ــا دیگ ــتند ب ــه مس ــن مجموع ــاوت ای تف

ــوارد از  ــن م ــه ای ــی ک ــن مدخل ــت و مهم  تری ــی اس ــفی آوین ــتگاه  های فلس ــری و خاس فک

ــی  ــه عوامل ــه چ ــت. حال آن ک ــازی اس ــود فضاس ــده می  ش ــح تنی ــت فت ــق آن در روای طری

ــر آن کــه ویژگی  هــای ایــن فضاســازی  ــوده و مهمت در ایجــاد ایــن فضاســازی یاری  رســان ب

ــن  ــورد ای ــی درم ــام احتمال ــاط ابه ــت نق ــد؟ و در نهای ــق یافته  ان ــه تحق ــد و چگون کدام ان

ســری مســتندها و ایــن ســبک از ســینما کدام انــد؟ ایــن پژوهــش در تــاش اســت تــا بــا 

ــد. ــخ ده ــاال پاس ــش  های ب ــه پرس ــل ب ــن عوام ــدی ای ــی و طبقه  بن بررس

پیشینۀ پژوهش

در بــاب فضاســازی در ســینما شــاید بتــوان گفــت یکــی از مهم تریــن منابــع کــه ایــن 

مهــم را بــه شــکلی غیرمســتقیم و از خــال عناصــر ســبکی یــا فرمــی بررســی می  کنــد کتــاب 

»هنــر ســینما« از دیویــد بــوردول و کریســتن تامســون باشــد )1394 بــوردول( نگارنــدگان 

در ایــن کتــاب نشــان می  دهــد کــه چگونــه می  تــوان از خــال عناصــر ســبکی و فرمــی بــه 

مقاصــد و اهــداف معینــی رســید. 

امــا اصلی  تریــن منبــع بــرای دســتیابی بــه مبانــی تفکــر آوینــی و جهان بینــی او درمــورد 

ســینما را می  تــوان ســه  جلدی کتــاب »آینــۀ جــادو« دانســت کــه شــامل مجموعــه 

ــوق،  ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــود. ع ــینما می  ش ــورد س ــاالت وی درم ــا و مق ــخنرانی  ها، نقده س

کتــب و مقــاالت متعــددی بــر آثــار وی نوشــته شــده  اند کــه مهم  تریــن آ  نهــا بــه شــرح زیــر 

می  باشــند:

کتــاب »مرتضــی آوینــی و نظریــۀ فیلــم« از محمدعلــی طائــی به نوعــی بررســی تطبیقــی 

ــا  ــت ت ــاش اس ــردازد و در ت ــان می  پ ــام جه ــردازان صاحب  ن ــا نظریه  پ ــی ب ــات آوین نظری

ــوان  ــرزی می  ت ــع برون م ــد. از مناب ــای ده ــخصی ج ــته  بندی  های مش ــات وی را در دس نظری

ــه  ــی ک ــه مقاالت ــامل مجموع ــرون« ش ــگاه ب ــدس از ن ــاع مق ــینمای دف ــاب »س ــه دو کت ب

ــه  ــدس ب ــاع مق ــینمای دف ــاره س ــان درب ــگاه  های جه ــاتید دانش ــگران و اس ــط پژوهش توس

ــی 1393(  ــت )خزاع ــده اس ــردآوری ش ــی گ ــد خزائ ــط محم ــده و توس ــر درآم ــتۀ تحری رش

و همچنیــن »روایــت جنــگ در دل جنــگ« از دکتــر انیــس دوویکتــور اشــاره نمــود. 
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از مدخل  هــای جامعه  شناســی جنــگ و  هــر دو کتــاب مجموعه  هــای روایــت فتــح را 

ــا  ــد می  کشــند. ام ــۀ نق ــه بوت ــرار داده و بعضــًا ب ــن ق ــر ذره  بی زیبایی  شناســی ســینمایی زی

مهم  تریــن منابعــی کــه از نظــر محتــوا و روش  شناســی ایــن پژوهــش را مــورد تأثیــر قــرار 

داده  انــد، کتــاب »ســینما و افق  هــای آینــده« از حســین معززی  نیــا و مقالــۀ »نســبت 

ماهیــت ســینما بــا دیــن و هویــت ملــی: رهیافتــی انتقــادی بــه دیدگاه  هــای ســید مرتضــی 

ــر  ــی دکت ــا راهنمای ــینی ب ــاد حس ــید عم ــری س ــۀ دکت ــده از پایان  نام ــی«، استخراج ش آوین

ــا  ــاب اول معززی  نی ــند. در کت ــک می  باش ــراوی ران ــه پی ــر مرضی ــفندیاری و دکت ــهاب اس ش

ســعی دارد تــا بــا ارائــه  ی تفســیر خــود، نظریــات ســید مرتضــی آوینــی را مــورد بررســی قــرار 

دهــد و ابهامــات نظریــات وی را برطــرف نمایــد، رویکــرد معززی  نیــا در ایــن کتــاب آن اســت 

کــه آوینــی را فــردی غیرسیاســی معرفــی کــرده و تــاش می  کنــد آراء وی را فــارغ از سیاســت 

و جریانــات سیاســی مــورد پژوهــش قــرار دهــد. مقالــه دوم، در مقابــل برخــی از نظریــات 

آوینــی دیدگاهــی انتقــادی اتخــاذ کــرده و آنهــا را فــارغ از ابعــاد سیاســی و احساســی بــه 

ــه  ــی ک ــادی عوامل ــه بررســی انتق ــن دو پژوهــش ب ــک از ای ــچ ی ــا هی ــش می  کشــد ام چال

ــن  ــد و ای ــر هســتند، نمی  پردازن ــح مؤث ــت فت ــار ســینمای اشــراقی و روای در فضاســازی آث

ــذا ایــن پژوهــش در موضــوع و رویکــرد از آثــار  عوامــل را زیــر ذره  بیــن قــرار نمی  دهنــد، ل

فــوق متمایــز اســت.

روش پژوهش

بــرای مطالعــۀ تولیــدات فرهنگــی و هنــری نظیــر فیلــم، نقاشــی، تئاتــر و موســیقی از روش 

تحقیــق توصیفی تحلیــل محتوا اســتفاده می  شــود )حافظ  نیــا،1391: 77_69(؛ لــذا روش تحقیق 

ــه  ای  در ایــن پژوهــش از نــوع توصیفــی - تحلیلــی اســت و شــیوه  ی گــردآوری داده  هــا کتابخان

از طریــق تحلیــل داده  هــا تطبیقــی و مشــاهده  ی فیلم  هــا اســت. در گام نخســت، رویکــرد نقــد 

نئوفرمالیســتی تشــریح و عناصــر آن مشــخص خواهنــد شــد. در مرحله  ی بعــد آن دســته از عناصر 

فرمــی و ســبکی کــه در فضاســازی و تبدیــل روایــت فتــح بــه مجموعــه  ای منحصربه  فــرد در میــان 

همتایانــش نقــش بســزایی دارنــد؛ مشــخص می  شــوند. قــدم بعــدی اختصــاص بــه طبقه  بنــدی 

مجموعــه ویژگی  هایــی دارد کــه آوینــی از طریــق آنهــا بــه فضاســازی و القــای مبانــی موردنظــرش 

مبــادرت مــی  ورزد و چگونگــی کارکــرد ایــن ویژگی  هــا از طریــق عناصــر فرمــی و ســبکی زیــر ذره  بیــن 

قــرار گرفتــه و تحلیــل می  شــوند. در نهایــت و پــس از تبییــن مطالــب فــوق ویژگی  هــای یاد شــده 

بــه بوتــۀ نقــد کشــیده شــده و بــا دیدگاهــی انتقــادی بررســی خواهنــد شــد.
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چهارچوب نظری

نئوفرمالیســم را می  تــوان به  مثابــه رویکــردی انتقــادی دانســت کــه بــر مبنــای فرمالیســم 

ــد  ــل نئوفرمالیســتی می توان ــی و همــکاران،63:1398(. تحلی به دســت آمده اســت )یحیای

ارزیابــی دقیــق و اصــاح مــداوم ارتبــاط دوســویه ای را شــامل شــود؛ میــان آنچــه مخاطــب 

بــا خــود بــه تماشــای فیلــم می بــرد و ســاختار فیلــم کــه توســط مخاطــب تجربــه می شــود. 

ــی و  ــات فرم ــر روی ماحظ ــل ب ــن تحلی ــوند ای ــر می ش ــدان متذک ــه منتق ــه ک ــان گون هم

ســبکی تمرکــز کــرده و از خــال آن می توانــد بــه مــوارد فرهنگــی، ایدئولوژیکــی و بنیــادی 

بســط پیــدا کنــد )oxford,2011(. چیــزی کــه شــیوه نقــد و تحلیــل نئوفرمالیســم را از دیگــر 

ــه  ــت ب ــودن آن اس ــمول ب ــازد جهان ش ــاوت می  س ــم متف ــۀ فیل ــد و نظری ــای نق جریان  ه

عبارتــی دیگــر از خــال ایــن تحلیــل می  تــوان تمامــی ابعــاد یــک فیلــم را مــورد بررســی قــرار 

داد لــذا در ایــن رویکــرد عناصــر تصویــری هــر نمــا از جایــگاه دوربیــن تــا شــکل ظهــور اشــیاء 

و افــراد در حکــم تأویــل ســینماگر هســتند )احمــدی119:1370(. تامســون معتقــد اســت 

ــود  ــایی نم ــا را شناس ــترده از معن ــیار گس ــی بس ــوان نظام ــم می  ت ــال نئوفرمالیس ــه از خ ک

وی ایــن معانــی را بــه دو گــروه صریــح یــا عینــی )ارجاعــی و آشــکار( و ضمنــی )تلویحــی و 

ــامی،25:1396(.  ــد )اس ــیم  بندی می  کن ــر( تقس داللتگ

ــه دو  ــی، تحلیل  هــای خــود ب ــادن نظــام گســتردۀ معان ــا نه ــرای بن ــا نئوفرمالیســم ب ام

بخــش فــرم و ســبک تقســیم  بندی می  کنــد. بــوردول فــرم را سیســتمی می  دانــد کــه 

ــاوه  ــد بع ــاد کن ــاس ایج ــا و احس ــد، معن ــکل ده ــب را ش ــارات مخاط ــت انتظ ــادر اس ق

ــز  ــت نی ــاختار روای ــول س ــگ و اص ــترش پی رن ــط و گس ــای بس ــیم  بندی وی الگوه در تقس

به  مثابــه یــک سیســتم فرمــال محســوب می  شــوند )بــوردول و تامســون،47_81(. ســبک 

ــن و  ــینماتوگرافی، تدوی ــات س ــن، خصوصی ــوان میزانس ــکل می  ت ــن ش ــم را در کلی  تری فیل

صــدا دانســت )همــان، ص309_157(. جــان مایــه کام آنکــه از خــال بررســی عناصــر فرمــی 

و ســبکی می  تــوان شــیوۀ ایجــاد معنــا و فراینــد درک شــدن آن توســط مخاطــب را دریافــت؛ 

ــم  اندازهای  ــده از چش ــانی بینن ــاس انس ــا احس ــوأم ب ــناخت ت ــا ش ــر، ادراک ی به عبارت دیگ

رویکــرد نئوفرمالیســتی اســت )تامپســون،129_123: 1377(. می  تــوان نتیجــه گرفــت 

ــای، روایــی و... را مــورد  ــد معن ــم مانن ــر یــک فیل نئوفرمالیســم تمامــی نظام  هــای حاکــم ب

ــای  ــر روی نظام  ه ــود را ب ــی خ ــوزۀ مطالعات ــش ح ــن پژوه ــا ای ــد ام ــرار می  ده ــق ق تحقی

ــبکی و  ــر س ــا عناص ــش تنه ــن پژوه ــر در ای ــت؛ به عبارت دیگ ــرده اس ــز ک ــی متمرک معنای
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فرمــی زیــر ذره  بیــن قــرار می  گیرنــد کــه فیلم  ســاز از خــال آ    نهــا معانــی و ایدئولــوژی مــورد 

ــد. ــال می  کن ــم اعم ــر فیل نظــرش را ب

سینمای اشراقی و روایت فتح

»اشــراق یعنــی نــور دادن، روشــن شــدن چیــزی، منــور شــدن، دریافتــن نــور حقیقــت 

و روشــنی باطنــی و فطــری. کلمــه  ی اشــراق به  عنــوان یــک مصــدر چیــزی اســت کــه باطــن 

ــوان  ــی را شــاید بت ــور،1384:55( ســینمای اشــراقی آوین ــد« )مددپ ــور می  کن انســان را من

برآینــد چنــد جریــان فکــری دانســت، آوینــی مــراد خــود از اشــراق را معنــای عــام آن می  دانــد 

و نــه اصطاحــی کــه در برابــر مشــرب فلســفی خاصــی قــرار دارد )آوینــی، 1378: 181(.

ــینمای  ــاب س ــی در ب ــی آوین ــید مرتض ــات س ــی از نظری ــوان برخ ــن، می  ت ــود ای ــا  وج ب

اشــراقی را در تــرادف بــا حکمــت اشــراقی ســهروردی و حکمــت متعالیــه ماصــدرا دانســت 

)احمــدی، 1399: 44-37(.

در  را می  تــوان  آوینــی  یادداشــت  ها و ســخنان ســید مرتضــی  تمامــی  جان  مایــۀ 

مجموعــه فیلم  هایــی بــا عنــوان روایــت فتــح دانســت. آوینــی شــیوه  ی کار خــود در روایــت 

فتــح را ســینمای اشــراقی می  نامیــد. آوینــی از همــان ســال 1359 تصمیــم گرفــت از 

مقاومــت مــردم خرمشــهر و نیــز مشــارکت بســیجیان و ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در 

نبــرد بــا ارتــش متجــاوز صــدام حســین فیلــم بســازد، ایــن تاش هــا به تدریــج بــه ســاخت 

مجموعــه حقیقــت انجامیــد، حقیقــت مشــهورترین ســاخته آوینــی نیســت امــا ازآن جهــت 

ــن  ــه همی ــود و ب ــه ب ــرداری در جبه ــای فیلم ب ــن تجربه  ه ــی از اولی ــه یک ــت دارد ک اهمی

ــد  ــدل شــد. )بنگری ــی و همکارانــش ب ــار آوین ــای نظــری و روش  شــناختی آث ــه مبن خاطــر ب

بــه دوویکتــور، 1399:191 و Varzi,2006( امــا خــود آوینــی بنیــان شــکل گرفتــن ســینمای 

ــد: ــا می  دان ــان گزیده ه ــه خ ــوط ب ــراقی را مرب اش

»در همیــن مجموعــه بــود کــه مــا قالــب کار خویش را پیــدا کردیــم، چــه در فیلم برداری، 

چــه در مونتــاژ و چــه در روابــط اجرایــی مربــوط بــه پروســۀ فیلــم. »حقیقــت« و »روایــت 

ــا شــدند«  ــی کــه مــا در خــان گزیده هــا داشــتیم بن ــر تجربیات فتــح« از لحــاظ ســاختاری ب

)آوینــی،1378:230( .

ــاد  ــی جه ــروه تلویزیون ــط گ ــر وی توس ــده ترین اث ــوان شناخته ش ــح به  عن ــت فت روای
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ســاخته و پخــش آن از اولیــن روزهــای جنــگ ایــران و عــراق شــروع شــد و تــا شــهادت وی 

بــه شــکلی مســتمر از شــبکه  ی یــک ســیمای جمهــوری اســامی پخــش شــد. ایــن مجموعــه 

ــا یــک اتفــاق  شــامل پنــج فصــل اســت و هــر بخــش معمــوالً درمــورد یــک عملیــات و ی

سیاســی فرهنگــی اســت. 

ابزارهای فضاسازی در روایت فتح

1. تدوین

آوینــی در مقالــۀ »مونتــاژ به  مثابــه معمــاری« دیــدگاه خــود درمــورد مونتــاژ و تدویــن 

ــی  ــق واقعیت ــاظ خل ــازی از لح ــت کار فیلم  س ــد اس ــد و معتق ــح می  ده ــل توضی ــه تفصی ب

رؤیایــی شــبیه و قابل مقایســه بــا معمــاری اســت؛ وی بــر ایــن بــاور اســت کــه هیچ چیــز 

قالب  هــای  آوینــی  )آوینی  الــف،38_35: 1399(.  شــود  مونتــاژ  جایگزیــن  نمی  توانــد 

ــرده و  ــیم ک ــروه تقس ــه دو گ ــح ب ــت فت ــه روای ــود را در مجموع ــاژی خ ــا مونت ــی ی تدوین

ــارج  ــته خ ــن دودس ــتندها از ای ــن مس ــر ای ــم ب ــی حاک ــق تدوین ــه منط ــت ک ــد اس معتق

ــی،1378:191(. ــت )آوین نیس

الف. روایتی و روایی

در قالــب روایتــی غالبــًا فیلــم همــان ســیر و ترتیبــی را کــه هنــگام فیلم بــرداری در جبهــه 

ــرای مثــال  ــه روایــت مشــاهدات و وقایــع می  پــردازد. ب داشــته اســت، حفــظ می  کنــد و ب

»عــروج« از مجموعــۀ اول روایــت فتــح قســمت هفتــم.

ب. موضوعی

در قالــب موضوعــی، همان طــور کــه از ایــن عنــوان مشــخص اســت، تدویــن فیلــم بــر 

اســاس موضوعــی مشــخص انجــام می  گیــرد کــه انتخــاب و پیشــنهاد شــده اســت موضــوع 

عنصــری اســت کــه ســکانس  های مختلــف را در برمی  گیــرد و عامــل اتصــال آ  نهــا بــه 

یکدیگــر اســت، ایــن شــکل از تدویــن را بــرای مثــال می  تــوان در فیلــم »تجدیــد پیمــان« 

از مجموعــۀ اول قســمت ششــم مشــاهده کــرد.

2. گفتار روی تصویر

ــح اســت.  ــت فت ــت روای ــن عناصــر موفقی ــی از مهم  تری ــر یک ــار روی تصوی صــدا و گفت
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ــت  ــهرت و محبوبی ــه ش ــردم ب ــن م ــود در بی ــدای راوی خ ــا ص ــًا ب ــه حقیقت ــن مجموع ای

ــد و  ــود آورده  ان ــه وج ــی را ب ــای جنگ ــتی از صداه ــی فهرس ــتندهای آوین ــت یافت. مس دس

از طرفــی صداهــای را شــامل می  شــوند کــه واجــد مفاهیــم تبلیغاتــی هســتند. ایــن صــدا 

مرزهــای زمانــی را در هــم می  شــکند و تاریــخ انبیــا را بــه تاریــخ جبهه  هــای جنــگ متصــل 

می  کنــد. گفتــار آوینــی عــاوه بــر آن کــه رویــدادی را تفســیر و توصیــف می  کنــد، تماشــاگر 

را بــه درک هــر چه بهتــر حقیقــت و باطــن جبهه  هــای جنــگ ســوق می  دهــد. »گفتــار 

ــی صحنه  هــای  ــی اســت، یعن ــۀ توصیف ــک ســو دارای جنب ــح« از ی ــت فت ــا در »روای فیلم  ه

موجــود در فیلــم را توصیــف می  کنــد و ارتبــاط موضوعــی صحنه  هــا را بــا یکدیگــر توضیــح 

می  دهــد و از طــرف دیگــر، گفتــار ســعی می  کنــد بــا ذکــر ماهیــت تاریخــی اتفاقــات و ارزش 

آن در جهــت اقامــۀ عــدل و قســط در سراســر جهــان، عمــق تاریخــی صحنه  هــا را ارائــه کنــد 

و مخاطــب خویــش را همــواره ناظــر بــر ایــن اعمــاق نــگاه دارد و بــا ذکــر معانــی اعتقــادی 

اعمــال و اتفاقــات، بــا پرهیــز از شــعارهای توخالــی و بــدون ریشــه، همــواره ارزش اعتقــادی 

ماجــرا را بــه مخاطــب خویــش گوشــزد کنــد« )آوینــی، همــان ص190(.

3. مصاحبه

ــای  ــی در مجموعه  ه ــی آوین ــید مرتض ــه س ــت ک ــی اس ــر رویکرد  های ــه از دیگ مصاحب

روایــت فتــح از آنهــا بهــره می  گیــرد. مصاحبــه بیــش از همــۀ عوامــل ممکــن اســت ایــن 

ــه  ــری ک ــای خب ــه گروه  ه ــود ک ــد ب ــی معتق ــد، آوین ــرار ده ــع ق ــر تصن ــه را در خط مجموع

ــیاری  ــد و بس ــرده بودن ــادت ک ــدگان را بدع ــد، رزمن ــا کار می  کردن ــا در جبهه  ه ــار آ  نه در کن

از مفاهیــم عمیــق نظیــر ایثــار تبدیــل بــه کلماتــی ســطحی شــده بودنــد. آوینــی تشــبیه 

مرواریــدی در لجــن  زار را بــرای ایــن عمــل بــه کار می  بــرد از طرفــی مصاحبــه ایــن خطــر را در 

برداشــت تــا به  جــای آن کــه فضــای مقدســی از جبهــه را بــه تصویــر بکشــد بیشــتر بــه کاری 

کاریکاتورگونــه تبدیــل شــود امــا روایــت فتــح تــا حــدود زیــادی توانســته اســت کــه از دام 

ایــن خطــر بگریــزد. آوینــی معتقــد بــود مصاحبــه یکــی از بهتریــن راه  هایــی کــه تماشــاگر 

ــذرد، واقــف شــود.  ــدگان و حقیقــت آنچــه در جبهه  هــا می  گ ــه باطــن رزمن می  توانســت ب

»مصاحبــه اگــر خــوب انجــام شــود و از تصنــع دور باشــد، قالــب خوبــی اســت بــرای ارائــه 
شــخصیت و اظهــار باطــن انســان  ها و وســعت بخشــیدن بــه عرصــۀ بیــان فیلــم، مــاورای 

ظاهــری کــه تصویــر فیلــم بــه نمایــش می  گــذارد« )همــان، صــص 239-238(.



117

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

فضاسازی در مجموعۀ   »روایت فتح«  ...

فضاسازی در مجموعه  های روایت فتح

1. چگونگی نمایش واقعیت

ــول  ــح ح ــت فت ــه  ی روای ــای مجموع ــۀ ویژگی  ه ــه قاطب ــری ک ــن عنص ــن و مهم  تری اولی

ــا شــده اســت نحــوه  ی نمایــش واقعیــت در ایــن مجموعه  هاســت. آوینــی نمایــش  آن بن

ــور  ــت و همان ط ــود می  دانس ــالت خ ــن رس ــا را مهم  تری ــی جبهه  ه ــن حقیق ــت و باط واقعی

ــاره  ــس ام ــع و نف ــود را تصن ــش روی خ ــع پی ــن موان ــد، اصلی  تری ــه ش ــر گفت ــه پیش ت ک

ــه آن  ــی ب ــه آوین ــی ک ــت. واقعیت ــرت می  دانس ــه فط ــت ب ــل را بازگش ــرداران و راه  ح فیلم ب

ــی داشــت. ــود و راه به  ســوی تعال نظــر داشــت واجــد نوعــی رمــز و راز در باطــن خــود ب

ــر  ــه تعبی ــم و ب ــش کنی ــتیم بیان ــه می  خواس ــود ک ــود ب ــا موج ــرون از م ــی بی »واقعیت

ــه  ــد، چراک ــروز یاب ــور و ب ــه آن واقعیــت ظه ــم ک ــه  ای فراهــم کنی ــر، می  خواســتیم زمین بهت

خــود در نهایــت زیبایــی و جالــت بــود و نیــازی بــه تزئیــن و آراســتن و پیراســتن نداشــت. 

ــان  ــای فردی  م ــم. خصلت  ه ــا بودی ــود م ــت خ ــن واقعی ــور ای ــع در راه ظه ــن مان بزرگ تری

ــع از  ــش مان ــه غبارهای ــه  ای ک ــون آین ــت همچ ــت؛ درس ــت می  گش ــی حقیق ــع از تجل مان

ظهــور ماهیــت او و انعــکاس واقعیــت در اوســت« )آوینــی،1378: 225(. ایــن نــوع نــگاه 

ــه حقیقــت و قائــل شــدن نوعــی تفــاوت بیــن حقیقــت و واقعیــت ریشــه در مفاهیــم  ب

ــدرا و  ــراق، ماص ــیخ اش ــار ش ــه در آث ــود ک ــاحت وج ــیم  بندی  های س ــم و تقس ــرآن کری ق

ــور از خــود بنیــادی بشــر  ــد عب آیــت  اهلل خمینــی دارد همچنیــن در خصــوص مباحثــی مانن

ــر داوری  ــار دکت ــرد را در آث ــن رویک ــانه هایی از ای ــوان نش ــز می ت ــرت نی ــه فط ــت ب و بازگش

ــور،1393:37 و داوری، 1390:305(. ــف، 1399:164( و )دوویکت ــرد )آوینی  ال ــاهده ک مش

ــر  ــی ب ــه مبتن ــود ک ــر خ ــت مدنظ ــردن حقیق ــرای متمایزک ــی ب ــه آوین ــهوری ک ــش مش جنب
آینه  ســانی )عــدم تصــرف در واقعیــت جهــان( و واقعیــت بــر آن تأکیــد مــی  ورزد نئورئالیســم 
ایتالیــا اســت. آوینــی ایــن جنبــش را از جهــات مختلفــی بــه بوتــه  ی نقــد می  کشــد معتقــد 
اســت کــه ایــن شــکل از واقعیــت تنهــا بــر بدبختــی و فاکــت دســت می  گــذارد و دیگــر 
ــی در  ــه آوین ــه آنک ــًا باتوجه ب ــذارد و طبع ــش نمی  گ ــه نمای ــان را ب ــخصیتی انس ــاد ش ابع
ــرای ضعف  هــای بشــری در ســینما را  ــل شــدن ب ــت قائ ــت در ســینما« اصال ــه »جذابی مقال

مجــاز نمی  دانســت، واضــح اســت کــه ایــن شــکل از ســینما را نکوهــش کنــد.

»آنچــه در ســینمای نئورئالیســم انعــکاس یافتــه واقعیــت نیســت و درســت برعکــس، 

کاری کــه مثــاً در فیلــم دزد دوچرخــه و یــا نمونــه  ی ایرانــی آن، »آبادانی  هــا« انجــام شــده 
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اســت کــه فیلم  ســاز بــر بســیاری از مظاهــر واقعیــت و فی  المثــل نشــانه  های وجــود 

متعالــی انســان چشــم می  پوشــد تــا واقعیتــی را کــه خــود می پســندد، بــه نمایــش 

ــی، 1378:178( . ــذارد« )آوین بگ

2. رزمندگان به مثابه اولیای الهی، عارفان و جبهه به عنوان ارض مقدس

 آوینــی بارهاوبارهــا رزمنــدگان را اولیــاء الهــی خوانــده و معتقــد اســت که اینــان از حریم 

ــوند.  ــاب می  ش ــیجی خط ــام بس ــا ن ــگ ب ــای جن ــدگان جبهه  ه ــد. رزمن ــاع می  کنن ــن دف دی

ایــن نــام اشــاره بــه نیروهــای داوطلبــی دارد کــه از ســر اخــاص و اعتقــادات مذهبــی و نــه 

ــه یکــی از  ــد. لفــظ بســیجی به  تدریــج ب ــه جنــگ آمده  ان ــه واســطۀ وظیفــه  ی حرفــه  ای ب ب

کلیدی  تریــن الفــاظ در روایــت فتــح و همچنیــن در شــکلی خــود بــه مفهومــی بنیــادی در 

ــیجی در  ــگ بس ــفندیاری،1393:277(. فرهن ــود )اس ــدل می  ش ــدس ب ــاع مق ــان دف گفتم

ایــن مجموعــه بــا ویژگی  هایــی نظیــر ایمــان بــه خــدا، نوع    دوســتی، تقــوا، فروتنــی مبــارزه 

ــار و شــهادت نقطه  گــذاری می  شــود. ــرای ایث ــا دشــمنان اســام و آمادگــی ب ب

ــض  ــی واســطه  ی فی ــاء اله ــه بســیجی  ها همچــون اولی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی ب آوین

بیــن خداونــد و مــردم هســتند و بنابرایــن در نظــر وی پیــروی از آنــان پیمــودن راه خداســت 

)دوویکتــور،1399:256(؛ لــذا بســیجیان به  عنــوان اولیــاء خــدا رابــط بیــن زمان  هــای 

گوناگــون هســتند کــه ایــن زمــان از صــدر اســام، واقعــۀ کربــا و امــروز را در بــر می  گیــرد. 

ــا در تداعــی  ــان و شــهدای صــدر اســام و کرب ــا قهرمان تشــبیه شــخصیت  های بســیجی ب

ــد: ــر می  افت ــیار کارگ ــاءاهلل بس ــوان اولی ــیجی  ها به  عن ــخصیت بس ــردن ش ک

ــد  ــن یزی ــامه ب ــاد اس ــه ی ــام ب ــپاه اس ــوان س ــان ج ــدن فرمانده ــا دی ــما ب ــا ش »آی

ــای صــدر اســام را  ــاء حماســه  های زیب ــخ انبی ــا خــود لحظه  به  لحظــه تاری ــد؟ اینه نمی  افتی

تجربــه و تکــرار می  کننــد« )آوینــی،1397:83(.

و یا در جایی دیگر به قدرت، غیرت و تعصب اسطوره  ای آنان اشاره می  کند:

ــی  ــان قدرت ــدا از چن ــکر خ ــوز ش ــت، هن ــه اس ــب را نخفت ــه ش ــا اینک ــط ب ــدۀ خ »فرمان

ــواب،  ــه  ای خ ــدون لحظ ــادی ب ــای متم ــم روزه ــوز ه ــی هن ــو گوی ــه ت ــت ک ــوردار اس برخ

ــان،107(. ــد« )هم ــرپا بمان ــذا س ــه  ای غ ــره  ای آب و لقم قط

ایــن جمــات بــه همــراه تصاویــر و حتــی نــام خــود ایــن قســمت از مجموعــه کــه یــا 
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اباالفضل العبــاس نــام دارد، تناظــر و ترادفــی بیــن شــخصیت فرمانــده و حضــرت عبــاس )ع( 

ایجــاد می  کنــد و ایــن شــباهت خــود بــر درنظرگرفتــن رزمنــدگان به عنــوان وارثــان بــر حــق 

جهــان و اولیــای خــدا تأکیــد مــی  ورزد.

ــا توجــه درنظرگرفتــن بســیجیان  ــز امــری اســت کــه ب ــودن خــاک جبهــه نی مقــدس ب

ــد.  ــی می  نمای ــا بدیه ــه کرب ــه به  مثاب ــون جبه ــبیهاتی همچ ــی و تش ــای اله ــوان اولی به  عن

بــرای آوینــی جبهــه مکانــی مقــدس محســوب می  شــد، مکانــی دور از تعلقــات دنیــوی کــه 

در آن تاریــخ بــار دیگــر در حــال رقــم خــوردن بــود. وی جبهــه را زمینــی می  دانســت کــه راه 

به  ســوی خداونــد داشــت و تاریــخ آینــده بــه آن وابســته بــود.

»جبهه  هــای نبــرد مــا امــروز جایــگاه تحقــق تاریــخ آینــدۀ کــره زمیــن اســت و آنچــه ایــن 

عهــد را بــر گــرده  ی مــا اســتوار مــی  دارد، پیمانــی ازلــی اســت کــه پــروردگار متعــال از انســان 

گرفتــه اســت و الحــق رزمنــدگان مــا، ایــن راهیــان تاریــخ چــه خــوب از عهــدۀ ادای پیمــان 

برآمده  انــد« )آوینــی،1397:73(.

ــم  ــه از فیل جبهــه در روایــت فتــح ماننــد مکانــی دینــی تصــور می  شــود، در یــک صحن

یــک روحانــی دیــده می  شــود کــه در خــط مقــدم جبهــه مشــغول پخــش کــردن قــرآن اســت 

ــه در مشــهد و میــدان جنــگ ایــن  ــرش مــوازی بیــن حــوزۀ علمی ــد ب دوربیــن پــس از چن

ــرای  ــادر می  ســازد کــه جنــگ نیــز ماننــد حوزه  هــای علمیــه مکانــی ب مهــم را بــه ذهــن متب

آموختــن و کســب علــم اســت )بنگریــد بــه همــان، ص 40(.

3. نمایش ایمان و شهادت 

مفهــوم ایمــان در فرهنــگ اســام از جایــگاه بــا اهمیتــی برخــوردار اســت، صادقــی بــه 

ــه  ی  ــه کلم ــا س ــت ب ــان در قراب ــد، ایم ــان  غیب می  گوی ــاب لس ــور در کت ــن منص ــل از اب نق

»امــن« بــه معنــای مخالــف تــرس، »امانــت« و »امــان« به  عنــوان ضــد خیانــت اســت، وی 

ایمــان را بــه معنــای تصدیــق و ضــد تکذیــب بــه کار بــرده و در جــای دیگــر آن را بــه معنــای 

ضــد کفــر اســتعمال کنــد )صادقــی، 1383: 76(

ایمــان، تقــوا، ایثــار و مــواردی ازاین دســت بــه شــکلی بنیــادی در روایــت فتــح برجســته 

ــی  ــاور حقیق ــای ب ــه معن ــتیابی ب ــئله  ی دس ــان و مس ــن، ایم ــی باط ــرای آوین ــوند. ب می  ش

ــود وی  ــوب می  ش ــدی محس ــه  ی ج ــی، دغدغ ــی معمول ــدگان ایران ــزد رزمن ــه  ی آن ن و تجرب
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ــا  ــم درآورد ت ــب فیل ــود و آن را در قال ــان ب ــاهد ایم ــوان ش ــه می  ت ــود ک ــاور ب ــن ب ــر ای ب

ایــن کار بــه نوبــه ی خــود نابــاوران را بــه ایمــان آوردن ترغیــب کنــد. آوینــی در مجموعــۀ 

روایــت فتــح بــر آن بــود تــا ضمــن کالبدشــکافی واقعیــت آن امــر درونــی، تصویــر نشــدنی 

و نادیدنــی را بردارنــد و بــرای آن زبانــی بیابنــد و ایــن مهــم در نهایــت راه خــود را به  ســوی 

ــی، 1393: 37(. ــان )خزاع ــت؛ ایم ــرا می  یاف ــب ماج قل

یکــی از تدابیــر آوینــی کــه از طریــق آن ایمــان رزمنــدگان را موکــد می  کنــد عــدم اصالــت 

بــه جنگ  افزارهاســت و ایــن نقطــه  ی تفــاوت بنیادینــی در مقایســه روایــت فتــح بــا دیگــر 

مستندهاســت. آوینــی معتقــد اســت کــه رزمنــدگان عاشــق مسلســل و آرپی  جــی نیســتند 

بلکــه راه چــاره  ای به غیــر از اســتفاده از ایــن ابــزارآالت بــرای مقابلــه بــا دشــمن ندارنــد. وی 

بــر ایــن بــاور اســت کــه اســلحه وســیله  ای اســت کــه غــرب بــرای بقــای حکومــت خــود بــر 

زمیــن ابــداع نمــوده و هــر چــه اســلحه بــه ســمت اتوماســیون بــرود، کنتــرل انســان بــر آن 

کمتــر می  شــود )آوینــی، 1378: 193(.

ــگ  ــی در جن ــروزی نظام ــی، پی ــزارآالت جنگ ــگ و اب ــه جن ــگاه ب ــوع ن ــن ن ــاس ای براس

اهمیــت دارد، امــا همچــون واقعــه  ی کربــا ایــن پیــروزی حــق بــر باطــل اســت کــه از ارزش 

ــدگان اســت. ــروزی ماحصــل ایمــان رزمن برخــوردار اســت و ایــن پی

یکــی دیگــر از مفاهیــم عمیــق در روایــت فتــح را می  تــوان شــهادت و معنــای حقیقــی 

آن دانســت، شــهادت در ایــن مجموعــه همچــون دیگــر عناصــر و مبانــی اعتقــادی آوینــی 

متأثــر از قــرآن کریــم، نهضــت عاشــورا، اندیشــه و مکتــب آیــت اهلل خمینــی اســت. ایثــار و 

ــه شــکلی کــه  ــی نهضــت آیــت  اهلل خمینــی اســت، ب شــهادت  طلبی یکــی از مهم  تریــن مبان

بســیاری معتقدنــد بن  مایــۀ ایــن نهضــت مبتنــی بــر نهضــت عاشوراســت )قاســمی،97_93: 

.)1397

ــوان مقصــد غایــی راه اســتکمال اســت کــه رزمنــدگان  شــهادت در روایــت فتــح به  عن

ــد  ــی مؤک ــی و ضمن ــف عین ــکال مختل ــرق و به  اش ــواره از ط ــد و هم ــدم می  گذارن در آن ق

می  شــود.

4. زمان 

ــی  ــر داوری نگاه ــد و دکت ــوم فردی ــی از مرح ــه تأس ــی و ب ــدگاه غرب ــاف دی ــی برخ آوین
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ــن  ــد. ای ــا می  بین ــخ انبی ــداد تاری ــخ انســان را در امت ــدارد و بلکــه تاری ــخ ن ــه تاری خطــی ب

ــور شــده  ــه شــکلی بســیار حســاب شــده در مجموعــه روایــت فتــح متبل ــگاه ب شــکل از ن

اســت. آوینــی از عناصــر متعــددی نظیــر صــدای روی صحنــه، تدویــن و... بــرای رســیدن بــه 

ایــن مهــم ســود می  جویــد. روایــت فتــح تماشــاگر را به  نوعــی تجربــۀ زمانــی وارد کــرده و 

ســطوح مختلفــی از فهم  پذیــری را بــه روی تماشــاگر می  گشــاید، دوویکتــور معتقــد اســت 

ــن  ــد، ای ــر می  کنن ــی درگی ــکل زمان ــج ش ــا پن ــاگر را ب ــن تماش ــگام تدوی ــی در هن ــه آوین ک

اشــکال زمان منــدی عبارت انــد از )دوویکتــور،1399:275(:

زمان مندی فیلم برداران )زمان به سر رسیده( 	

اتــاق تدویــن و پــای میــز موویــا  	 آوینــی )ایــن زمان منــدی در  زمان منــدی 

می  گــذرد(

زمان مندی خاص تماشاگر )مابین دو زمان مندی باال(. 	

زمان مندی تاریخ بلندمدت 	

زمان مندی اسطوره  ای 	

ــا جنــگ َآشــنا می  ســازد وی  ــر اینکــه تماشــاگر را ب ــا زمــان عــاوه ب ایــن شــکل از کار ب

را قــادر می  کنــد تــا از مــکان و زمــان ظاهــری جــدا شــده و بــه معنــای دیگــر جنــگ و نــگاه 

متفــاوت بــا آن یعنــی همــان نگاهــی کــه آوینــی بــه آن اعتقــاد دارد برســد.

نمودار 1. فضاسازی در مجموعه روایت فتح
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تحلیل چگونگی عملکرد عناصر فرمی و محتوایی در فضاسازی

در ایــن بخــش چگونگــی کارکــرد هریکــی از ویژگی  هــای فرمــی و ســبکی در جدول  هــای 

جداگانــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار می  گیرنــد.

1.تدوین

جدول  1 . چگونگی کارکرد تدوین در فضاسازی

توضیحاتویژگیردیف

1
چگونگی 
نمایش 
واقعیت

حذف خشونت - حذف پیکر شهدا به  خصوص شهدای جوان - حذف برخی از روابط 
خانوادگی مانند پافشاری والدین بر عدم حضور فرزندانشان در جبهه. به گفته ی آوینی 
هرچه که ریشه در ضعف و لغزش  های انسانی داشته باشد در مجموعه روایت فتح 

جایی ندارد نک )آوینی،1378:194(. 

2

رزمندگان 
به مثابه اولیا 

الهی، عارفان و 
جبهه به عنوان 
ارض مقدس

استفاده از دو تمهید برای نمایش تفاوت رزمندگان با انسان  های عادی: نخست آنکه 
در این مجموعه  ها به  ندرت تصاویری از روزمرگی رزمندگان آورده می  شود. هرچند 

قسمت  هایی از مجموعه  ی روایت فتح جهت نمایش امور روزمره رزمندگان ساخته 
شده است اما نمایش روزمرگی در این مجموعه  های هیچ  گاه تا آنجا پیش نمی  رود 
که مفهوم سقوط و افتادن به دام روزمرگی را به ذهن مخاطب متبادر کند. مورد 

دوم، مشابه قسمت باال حذف و عدم نمایش مواردی است که بر ضعف و یا ناتوانی 
رزمندگان داللت می  کند، برای مثال در قسمت »پاتک روز چهارم« که در زمان انجام 
عملیات والفجر هشت فیلم برداری شده است مصطفی داالیی از فیلم برداران این 
مجموعه، محاصره شدن بسیجی  ها را با نمای 360 درجه فیلم می  گیرد، رزمندگان 

مهمات ندارند و توازن نیروها کامالً بر ضرر آن  هاست اما دوربین به شکلی خارق  العاده 
موفق می  شود آرامش حاکم بر رفتار آ  نها را تصویر کند.

 روایت فتح از طریق برش زدن نماها در یکدیگر و ایجاد نوعی توازی و بعضًا تضاد 
با یاری از دیگر عناصر مهم در فضاسازی، بین مکان  های مختلف در معنا و مفهوم 

جبهه به  عنوان مکانی مقدس درنگ می  نماید. برای مثال در قسمت »تاریخ سازان چه 
کسانی هستند؟«؛ فیلم  بردار با رزمندۀ غواصی که هم  اکنون در مغازۀ لبنیاتی در مشهد 
مقدس مشغول کار است، گفتگو می  کند؛ مخاطب پیش تر این بسیجی را در قسمت 

»شب عاشورایی« مشاهده کرده است. قرارگرفتن این رزمنده در دو محیط کامالً 
متفاوت سبب ایجاد نوعی درنگ در مفهوم جبهه به  عنوان مکانی مقدس می  شود. 
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3
نمایش ایمان 

و شهادت

مشابه ویژگی اول تدوین از طریق حذف موارد ذکر شده ایمان رزمندگان را برجسته 
ساخته و از طریق تدوین موازی در معنای شهادت تأمل می  کند؛ در قسمت  ها و 

فصل  های متعددی از مجموعه  های روایت فتح آوینی تصاویری را به نمایش می  گذارد 
که مربوط به شخص یا اشخاصی هستند که به شهادت رسیده  اند اما در زمان 

فیلم برداری در قید حیات بوده  اند. وجود تصاویری که فرد را زنده نشان داده و آگاهی 
مخاطب از شهادت او سبب ایجاد نوعی دیالکتیک حضوروغیاب می  شود و با برش 
خوردن تصاویر مذکور در نماهای دیگر از جمله نماهایی از سید مرتضی آوینی پشت 
میز تدوین، این مهم به  نوعی برجسته می  شود. به بیان دیگر آوینی موفق می  شود 

از خالل تدوین غیاب را به حضور مبدل کرده و مصداق تصویری بر آیه قرآن کریم به 
وجود آورد 1 )بنگرید به دوویکتور، 277_275: 1399(.

زمان4

از میان برداشتن مرزها زمانی و مکانی از طریق برش زدن تصاویر در یکدیگر.
برای مثال در قسمت »ما همه چیز را مدیون شهدا هستیم« روایت فیلم در پنج برهۀ 

زمانی و در مکان  های مختلف جریان یافته و به یکدیگر متصل می  شوند. آوینی با 
این کار مرز بین زمان و مکان را از بین می  برد و به  نوعی این جنگ را در امتداد غزوات 

پیامبر)ص( و اهل بیت قرار می  دهد.

2. گفتار روی تصویر

جدول2 . چگونگی کارکرد گفتار روی تصویر در فضاسازی

توضیحاتویژگیردیف

1
چگونگی 
نمایش 
واقعیت

مکمل تدوین و در شکل عنصری برای تأکید بر تفاوت باطن جبهه  های حق علیه باطل 
به کار می  روند؛ این صدا به  ظاهر وقایع روزمره را توصیف می  کند اما در واقع تماشاگر 
را درست به  حوزۀ معنایی هدایت کند که آوینی به آن نظر دارد. این صدا سطوحی از 
حقیقت را پیش روی مخاطب قرار می  دهد و وی را ترغیب می  کند تا به حقیقت و یا 
باطن جبهه  ها نظر کند. به بیان دیگر، صدا سطوحی از واقعیت را از خالل توصیف و 

ایجاد مشابهت با رویدادهایی خاص بر مخاطب آشکار می  کند که تصویر از نمایش آنها 
ناتوان است؛ لذا گفتار از طریق تفسیر، توصیف و تشبیه در تالش است تا سطوحی 

فراتر از واقعیت عینی را به مخاطب عرضه کند. 

ــزد  ــر آنهــا كــه در راه خــدا کشــته شــده اند، مردگان انــد؛ بلکــه آنهــا زندگانــی هســتند کــه ن 1.  و هرگــز گمــان مب
ــه 169( ــران آی ــورۀ آل عم ــوند )س ــان روزی داده می ش پروردگارش
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2

رزمندگان 
به مثابه اولیا 
الهی، عارفان 

و جبهه 
به عنوان 

ارض مقدس

 صدای آوینی و توصیف وی از رزمندگان در وهله  ی اول موجب می  شود که تماشاگر 
رزمندگان را بر خالف ظاهرشان در زمرۀ افراد عادی قرار ندهد و درست شبیه به آوینی 

نوعی فاصله  گذاری بین شخصیت  های جبهه  های جنگ و دیگران متصور شد. گفتار آوینی 
به  تدریج به این تفاوت شکل و آن را به شخصیت  های بزرگ اسالمی و ایرانی ارتباط 

می  دهد.
 در مجموعه  های روایت فتح رزمندگان به  کرات با شخصیت  های صدر اسالم مقایسه 
شده  اند؛ »این جوانان هر یک جلوه  ای از ابوالفضل عباس )ع(، قاسم و علی  اکبر و عون 

و جعفر هستند و تحقق آرزو  های خویش را در کربال می  بینند و خدا دعای آنان را 
مستجاب کرده است« )آوینی،1397:177(. در جایی دیگر وی رزمندگان را بدین گونه 

توصیف می  کند:
»رزم آوران جبهه حق همگی به اسوه های خویش که اولیای خدا هستند نزدیک 

می شوند و از تکلف و تصنع، جلوه فروشی، عصبیت، تظاهرات احساساتی و اغراق آمیز 
در رفتار، عادات، اضطراب و التهاب، خیال بافی و همۀ امراض قلبی - کبر، عجب و ریا، 
حسد، خودبینی و خودنمایی - دور می شوند می  توان دریافت که گفتار روی تصویر در 
جهت پذیرش رزمندگان به  عنوان الهی بسیار کارکرد می  یابد« )به نقل از اسفندیاری، 

.)281 :1393
درمورد مکان جبهه نیز به طریقی مشابه گفتار روی تصویر نقش بسیار مهمی را ایفا 

می  کند. همواره پس از توصیف رزمندگان به مثابه اولیای الهی جبهه به شکلی مستقیم 
و یا غیرمستقیم در ترادف و تشابه با اماکن مقدس مذهبی قرار می  گیرند. برای 

مثال جبهه  های جنگ بارهاوبارها با عنوان کربال خطاب می  شوند و حتی نام برخی از 
قسمت  های روایت فتح نیز حامل این تشبیه هستند1. در شکل کلی، می  توان گفت 

گفتار روی تصویر با نسبت دادن صفات قدسی به جبهه  های جنگ، تشبیه و توازی آنها 
با اماکن مقدس اسالمی و ایرانی این مکان را مقدس نشان می  دهد.

3
نمایش 
ایمان و 
شهادت

گفتار روی تصویر نیز به طریق مشابه موارد قبلی از خالل توضیح و تفسیر اعمال 
رزمندگان و اتفاقاتی که در جبهه  های جنگ می  افتد در معنای ایمان و شهادت درنگ 
می  کند. صدای آوینی به  گونه  ای رزمندگان را توصیف و آنها را با شخصیت  های صدر 

اسالم مقایسه می  کند که گویی جای هیچ شکی در دل آنها وجود ندارد و ایمان نافذتر 
و مؤثرتر از هر چیز دیگری رمز پیروزی آنان است و آوینی بارها و به طرق مختلف نشان 
می  دهد که ایمان و شهادت رزمندگان موجب آن شده است که ایشان ترسی از مرگ و 
یا دشمن نداشته باشند و با آغوشی باز آن را بپذیرند زیرا که آنان ایمان دارند شهادت 

پایان راه نیست، بلکه آغازی است بر عروج به سوی حق تعالی.

1. شب عاشورایی، از آن کربا تا این کربا، راه قدس از کربا و ... .
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زمان4

صدای آهنگین آوینی در واقع بخشی از هویت این مجموعه را نشان می دهد و آوینی 
همانند داستان  های حماسی که سرود جنگ سر می  دهند، اجرایی هنری را به نمایش 

می  گذارد و نثر روایت  های وی سرشار از اشارات بینامتنی مکرر به متون مقدس اسالمی 
به  ویژه نمادها و ادبیات مربوط به کربال است )اسفندیاری،1393:271( این ارجاعات 

عالوه بر تاریخ اسالم، فرهنگ ایرانی و ساخت  های اسطوره  ای را نیز در برمی گیرد، 
آفرینش روایت فتح مجموعه  ای که شامل ساعت  های زیادی از جنگ ایران و عراق و 
حال هوای جبهه  ها است آن هم با فرمی و زیبایی  شناسی یکسان و هدفی مشخص، 
این آثار را هر چه بیشتر به حماسۀ فردوسی نزدیک می  کند. در شاهنامه فردوسی دو 
طرح عمدۀ تفکر ایرانی وجود دارد: طرح دوانگارۀ نبرد بین نور و ظلمت که رویارویی 

میان قهرمانان ایران و اشغالگران را برمی  انگیزاند و مفهوم زمان دورانی که هرگز 
متوقف نمی  شود. در فیلم  های آوینی، تا حدودی، تمام تاریخ ایران است که بار دیگر 

با این فرم سینمایی و همانند چرخه  ای که شاهنامه ایجاد کرده بازخوانی می  شود 
)دوویکتور،1399:275(؛ لذا گفتار روی تصویر از خالل ارجاعات بی شمار خود نوعی زمان 

دورانی را به ذهن متبادر می  سازد.

3. مصاحبه

جدول 3. چگونگی کارکرد مصاحبه در فضاسازی

توضیحاتویژگیردیف

1
چگونگی 
نمایش 
واقعیت

مصاحبه نیز همچون ویژگی قبلی در جهت تأکید بر نمایش حقیقت و باطن جبهه  ها کارکرد 
می  یابد. برای مثال رزمندگان در هنگام مصاحبه دربارۀ جبهه  های جنگ پاسخ  هایی به زبان می  آورند 
که در تناقض با ظاهر میدان  های جنگ است. به عبارت دیگر حقیقت جبهه  ها از خالل صحبت  های 

رزمندگان به  گونه  ای توصیف می  شود تماشاگر به  تدریج به صرافت خواهد افتاد که این مهم 
چیزی ورای تصاویری است که می  بیند و در نهایت تصویر برای وی به بدیلی از حقیقت تبدیل 
می  گردد. برای مثال در قسمت »دلباخته« رزمنده  ای به نام آقای مالزاده توصیفاتی از جبهه ارائه 

می  دهد که دید کلی بیننده  ای را که برای اولین بار با این مجموعه روبه  رو می  شود را تغییر می  دهد 
و وی را با آنچه آوینی حقیقت جبهه  های جنگ می  نامد آشنا می کند.

2

رزمندگان 
به مثابه 

اولیا 
الهی، 
عارفان 
و جبهه 
به عنوان 

ارض 
مقدس

 رزمندگان در جبهه  های جنگ خود را همچون اصحاب پیامبر و اهل بیت می  بینند و رسالت 
خویش را در ادامۀ رسالت انبیاء و امامان توصیف می  کنند.

به طریق مشابهی جبهه، از زبان رزمندگان به مکان مقدسی تشبیه می  شود. واژگانی که 
رزمندگان برای بسیاری از اعمال خود انتخاب می  کنند نیز دال بر فضایی متفاوتی است 
که در آن به سر می  برند، برای مثال رزمندگان پس از شلیک از واژه  ی اهلل  اکبر استفاده و 
یکدیگر را برادر خطاب می  کنند. مصاحبه با یاری گفتار روی تصویر در معرفی شخصیت 
رزمندگان نیز کارگر می  افتد. در شکل کلی، جبهه  های جنگ از خالل رفتار، دایرۀ واژگان 

و تشبیهات رزمندگان که از خالل مصاحبه و یا صدای آنها به مخاطب منتقل می  شوند، 
محیطی معنوی و مقدس به نظر می  رسند.



126

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

فضاسازی در مجموعۀ   »روایت فتح« ...

3
نمایش 
ایمان و 
شهادت

گفتار رزمندگان ضمن شهادت را امری سترگ و عظیم جلوه می دهد و رزمندگان تشنۀ 
دستیابی به آن مقام هستند. »شهدا واسطۀ پیوند آسمان و زمین هستند و جز از طریق 

آنان راهی برای جلب عنایات حضرت حق وجود ندارد ]...[« )آوینی1396:273(.

زمان4

رزمندگان هنگام مصاحبه با فیلم  بردار پیروزی به دست آمده خود را به اسالم نسبت داده 
و آن را پیروزی حق علیه باطل می  نامند. رزمندگان و یا خانواده  های آنها شتافتن به  سوی 
جبهه  های حق علیه باطل را با پیوستن به صفوف جنگ  های تاریخ اسالم مقایسه کرده 

و جبهه را همچون ارض کربال می  دانند. در شکل کلی می  توان گفت مجموعه  های روایت 
فتح از خالل مصاحبه با رزمندگان و خانواده  های آن  ها موفق به ایجاد نوعی توازی با تاریخ 

از طریق بیان مشابهت  های جبهه  های جنگ با جنگ  های صدر اسالم می  شود.

ارزیابی انتقادی سینمای اشراقی

ــی  ــی آوین ــید مرتض ــات س ــته از نظری ــه آن دس ــادی ب ــگاه انتق ــامل ن ــش ش ــن بخ ای

ــت. ــراقی اس ــینمای اش ــا س ــتقیم ب ــت مس ــه در قراب ــود ک می  ش

1. نگاه به واقعیت و مصادیق آن

ــت.  ــت اس ــه واقعی ــی ب ــگاه آوین ــت، ن ــه اس ــته توج ــه شایس ــی ک ــتین موضوع نخس

ــاق  ــم آف ــه عال ــد ک ــیم می  کن ــس تقس ــش آفاق وانف ــه دو بخ ــت را ب ــم واقعی ــرآن کری ق

عالــم بیــرون از انســان  ها و عالــم انفــس وقایــع درونــی آنهاســت. آوینــی نیــز بــه تأســی از 

قــرآن کریــم واقعیــت را عالــم مشــیت یــا عالــم فعــل خداونــد می  دانــد کــه عالــم درون و 

بیــرون را توأمــان شــامل می  شــود. آوینــی ایــن واقعیــت را حقیقــت می  نامــد کــه مفهــوم 

نفس  األمــر واقعیــت را دارد )آوینــی،214_213: 1378(.

ــا  ــه مانیفســت سورئالیست  هاســت ب ــر شــبیه ب ــه وجــود یــک واقعیــت برت  اعتقــاد ب

ــد  ــری خداون ــواره برت ــح هم ــت فت ــی و در روای ــزد آوین ــر ن ــت برت ــه واقعی ــاوت ک ــن تف ای

اســت امــا مانیفســت سورئالیســم از قــدرت مطلــق رؤیاهــا دم می  زنــد )کریم  آبــادی، 

.)173  :1393

ــکاک را  ــرگیجه1« هیچ ــم »س ــود در فیل ــم موج ــن و سورئالیس ــان نمادی ــی زب  وی حت

می  ســتاید )آوینــی ب، 1399: 312(. لــذا حقیقــت در آثــار آوینــی لزومــًا منطبــق بــا واقعیت 

1  Vertigo
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نیســت و مخالفــت بــا جنبــش نئورئالیســم ایتالیــا نیــز مبیــن همیــن مســئله اســت. آوینــی 

ــدۀ سوبژکتیویســم کارگــردان دانســته و معتقــد اســت کــه ایــن  ــار را نمایش  دهن ایــن آث

ــش  ــه نمای ــت وی را ب ــر و فاک ــته و فق ــان بس ــی انس ــاد متعال ــر روی ابع ــم را ب ــار چش آث

می  گذارنــد. آوینــی هرچنــد فیلم  هایــی نظیــر جــاده1 از فدریکــو فلینــی2 را می  ســتاید 

ــن جنبــش ســاخته شــده  اند را  ــر از ای ــا تأثی ــران ب ــی کــه در ای امــا سورئالیســم و فیلم  های

نکوهــش می  کنــد. امــا وی در خــال ضبــط مجموعــه  ی خــان گزیده هــا صحنــه  ای را بــه ایــن 

ــد: ــف می  کن ــکل توصی ش

ــد و  ــاد می  زدن ــد، فری ــخن می  گفتن ــن س ــه دوربی ــد و رو ب ــش می  آمدن ــک پی »... یکای

ــاد از  ــا فری ــم ب ــد و او ه ــک می  ش ــری نزدی ــه دیگ ــد و ب ــن می  چرخی ــتند و دوربی می گریس

ــرو  ــزور ف ــر وی ــردار از زی ــک  های فیلم ب ــرد و اش ــه می ک ــود گای ــیده ب ــه کش ــی ک رنج  های

ــود می  گریســت،  ــه ب ــان کــه میکروفــن را به  ســوی مــردم گرفت ــردار همچن می  چکیــد، صداب

غام  عبــاس ملک  ملــکان کــه طاقــت از کــف داده بــود، بــه کنــار یــک دیــوار کاه  گلــی پنــاه 

بــرده بــو و بــر ســرخود مــی  زد. مــن هــم گریــه می  کــردم و صحنــه همچنــان جریــان داشــت« 

)آوینــی،1378:238(.

ــه  ــت، بلک ــردم دانس ــت م ــر و فاک ــش فق ــوان نمای ــش را نمی  ت ــکل از نمای ــن ش ای

ــه  ــان رســالتی اســت ک ــن هم ــف نمــود و ای ــت توصی ــه واقعی ــد ب ــد هنرمن ــوان تعه می  ت

کارگردانــان جنبــش نئورئالیســم بــرای خــود متصــور بودنــد آن  هــا نمایــش وضعیــت جامعــه 

خــود بعــد ســقوط فاشیســم را وظیفــۀ خــود دانســته و اتفاقــًا کاری شــبیه بــه آنچــه آوینــی 

در روایــت فتــح بــه آن رســیده بــود را انجــام می  دادنــد یعنــی بنــا نهــادن فرمــی متناســب 

بــا محتوایــی کــه قصــد بیــان آن را داشــتند. ایــن ابهــام در نقــد فیلــم نیــز اتفــاق می  افتــد 

بــرای مثــال آوینــی فیلــم »مشــق شــب« از عبــاس کیارســتمی را حــاوی تعــدادی مصاحبــه 

کــش  دار، شــات  های معمولــی تلویزیونــی و شــهرت کاذب یــک کارگــردان می دانــد )بنگریــد 

بــه آوینــی  ب،1399:51(. البتــه کــه ســخنان آوینــی درمــورد لــزوم بــت نکــردن یــک کارگــردان 

ــم را  ــن فیل ــا وی ای ــی  رود ت ــار م ــی انتظ ــات آوین ــق نظری ــا طب ــت، ام ــح اس ــر صحی ــا اث ی

ــن از  ــرا رفت ــی و ف ــائل اجتماع ــه مس ــبت ب ــد نس ــد هنرمن ــت و تعه ــان واقعی ــاظ بی از لح

واقعیــت بســتاید امــا ایــن اتفــاق رخ نمی  دهــد. از طرفــی، آوینــی معتقــد اســت کــه یــک 

1  La Strada

2  Federico Fellini
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مســتند پژوهشــی بایــد مجموعه  نگــر بــوده و همــه چیــز را باهــم ببینــد؛ حتــی اگــر بتــوان 

بــه کیارســتمی ایــن خــرده را گرفــت کــه تنهــا نمایش  دهنــدۀ ضعف  هــای آموزش وپــرورش 

آن  هــم از نــگاه اشــرافی و روشــنفکرانه بــوده اســت، شــاید بتــوان بــه آوینــی نیــز خــرده را 

ــۀ  ــان و روحی ــان، ایم ــدۀ عرف ــا نمایش  دهن ــۀ وی تنه ــق گفت ــح طب ــت فت ــه روای ــت ک گرف

شــهادت  طلبی رزمنــدگان اســت و تصاویــر مربــوط بــه ترس  هــای رزمنــدگان، مخالفــت 

ــی  ــه آوین ــد، البت ــش نمی  ده ــودکان را نمای ــگ و ک ــان جن ــهیدان و مجروح ــا، ش خانواده  ه

ــده  ــاً قانع  کنن ــی کام ــگ، دالیل ــرایط جن ــه در ش ــن مجموع ــش ای ــد و پخ ــه تولی باتوجه ب

بــرای عــدم نمایــش ایــن تصاویــر دارد، وی حقیقــت جبهه  هــا را به  درســتی چیــزی مخالــف 

ــر جبهــه همــان  ــۀ فضــای حاکــم ب ــاور اســت کــه قاطب ــر ایــن ب ــد و ب ایــن مســائل می  دان

ــگاه انتقــادی  ــه نظــر می  رســد ن ــا ب ــح توصیــف شــده اســت، ام ــه در روایــت فت اســت ک

کیارســتمی بیشــتر از فــرم و ســبک توجــه آوینــی را جلــب کــرده اســت.

از طرفــی، نئورئالیســم را می  تــوان از جهــات مختلفــی بــا آرای آوینــی متنافــر دانســت، برای 

مثــال نئورئالیســم از تجزیه وتحلیــل سیاســی، اخاقــی، روان شــناختی، منطقــی یــا اجتماعــی 

شــخصیت  ها و کردارشــان می  پرهیــزد )بــازن،1395:188(. امــا ممکــن اســت دارای اشــتراکی 

ــازن معتقــد اســت »روســلینی1 ضروری  تریــن و ظریف تریــن شــکل  ــرای مثــال ب نیــز باشــد ب

واقعیت  هــا را بــه نمایــش می  گــذارد و ایــن واقعیــت بــه آن معنــا نیســت کــه نموده هــا و 

یــا تصاویــر بــر هــم تــوده شــوند بلکــه بایــد نموده  هــا را از آنچــه غیرضــروری اســت پیراســت 

ــه همــان کاری  ــن شــبیه ب ــه تمامیــت رســید« )همــان، ص 190( و ای ــن ســادگی ب ــا در ای ت

اســت کــه آوینــی در روایــت فتــح انجــام می  دهــد؛ وی کار خــود از خــال نمایــش روزمرگــی 

رزمنــدگان آغــاز کــرده و بــه مفاهیــم عمیقــی نظیــر شــهادت و ایمــان می  رســد. ایــن مهــم 

ــاور اســت کــه اگــر  ــر ایــن ب ــۀ خــود مــورد بررســی قــرار می  دهــد. وی ب را ورزی نیــز در مقال

پذیرفتــه شــود کار فیلم  ســاز خلــق یــک واقعیــت خــاص، نــه مستندســازی رســمی اســت، 

آیــا ادعــای پیــروی از یــک ژانــر خــاص )مســتند( مــورد مناقشــه قــرار نمی  گیــرد و اگــر ایــن 

فیلم  هــا هــم مســتند هســتند و هــم ســاخت خاقانــۀ یــک واقعیــت محتمل  انــد، چــرا نبایــد 

آنهــا را در ژانــر واقع  گــرا قــرار داد؟ )بنگریــد بــه ورزی،1393:45( ورزی ایــن مهــم را در نظــر 

نمی  گیــرد کــه مبانــی تفکــر و فلســفۀ آوینــی چیــزی متفــاوت بــا فلســفۀ وجــودی نئورئالیســم 

اســت، امــا نمی  تــوان منکــر اشــتراکات ســبکی ایــن جنــش بــا ســینمای اشــراقی شــد.

1  Roberto Rossellini
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2. خودبنیادی، سوبژکتیویته و نسبت آن با مونتاژ

ــدت آن را  ــی به ش ــه آوین ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــوبژکتیویته یک ــادی و س  خودبنی

نکوهــش می  کنــد و مخالــف اصالــت دادن بــه آن اســت امــا درعین حــال آن را اجتناب ناپذیر 

می  دانــد. بــرای مثــال، وی معتقــد اســت هنگامــی کــه دوربیــن به  عنــوان عضــوی از بــدن 

آن نمایــان می  شــود.  از ســوبژکتیویته در  فیلم بــردار درمی  آیــد، ناخــودآگاه رشــحاتی 

ــوبژکتیویته  ــه س ــاور دارد ک ــی ب ــی از طرف ــت ول ــرف اس ــم معت ــن مه ــر ای ــود ب ــی خ آوین

ــن  ــر ای ــی ب ــینما« آوین ــاری س ــه معم ــاژ به  مثاب ــۀ »مونت ــا در مقال ــد. ام ــت یاب ــد اصال نبای

بــاور اســت کــه مونتــاژ دروازه  هــای ســوبژکتیویته را بــر روی بشــر بــاز می  کنــد و ســینما در 

معنــای حقیقــی  اش بــا مونتــاژ قریــن و از خــال آن اســت کــه زمــان ســینمایی از زمــان بــه 

ــاژ را  ــوان تقــدم و اهمیــت مونت ــذا نمی  ت ــز می  شــود. ل ــو و کمــی آن متمای مفهــوم ابژکتی

در مجموعه  هــای حقیقــت و روایــت فتــح کتمــان کــرد. پیش تــر گفتــه شــد مونتــاژ طبــق 

گفتــۀ آوینــی دروازه  ای بــه ســمت ســوبژکتیویته اســت. پرســش آنجاســت کــه چگونــه و 

ــت  ــه ســمت ســوبژکتیویته هدای ــر را ب ــًا اث ــه ذات ــوان از عنصــری ک در چــه حــدودی می  ت

ــه نقطــۀ آینه  ســانی  ــرض رســیدن ب ــا ف ــه ب ــر آن ک ــرد؟ ســؤال مهم  ت ــد، اســتفاده ک می  کن

ــه  ــد ک ــری کن ــه  ای تصوی ــت را به  گون ــود واقعی ــق می  ش ــد موف ــه در آن هنرمن ــه  ای ک )نقط

ــان  ــوان اطمین ــا می  ت ــت(، آی ــه اس ــورت نپذیرفت ــی در آن ص ــل و تصرف ــچ دخ ــی هی گوی

ــان  ــرای بی ــوان دروازۀ ورود به  ســوبژکتیویته، به  وســیله  ای ب ــاژ به عن ــه مونت ــرد ک حاصــل ک

امیــال شــخصی- آن  هــم بــه شــکلی ناخــودآگاه- تبدیــل نشــود؟

3. آینه  سانی، تصنع و رویکردی دوگانه به تبلیغ

مبحــث دیگــری کــه می  تــوان آن را برآینــد منطقــی بحــث رابطــه  ی بیــن مونتــاژ، 

ســوبژکتیویته و حقیقــت دانســت؛ بحــث تصنــع و رســیدن بــه نقطــۀ آینه  ســانی اســت. 

ــا نمونه  هــای غربــی را در شــکل و نــوع  آوینــی وجــه متمایــز مجموعه  هــای روایــت فتــح ب

نــگاه بــه مفهــوم تبلیــغ بــه معنــای قرآنــی آن می  دانــد. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه هــدف 

تبلیــغ در روایــت فتــح جلوه  گــر ســاختن حقایــق و درمــورد نمونه  هــای غربــی پوشــاندن و 

ــن  ــی بزرگ تری ــه آوین ــد ک ــه ش ــر گفت ــی،1378:222(. پیش ت ــت )آوین ــق اس ــان حقای کتم

مانــع در ســاخت مجموعــۀ روایــت فتــح را شــخصیت خــود ســازندگان ایــن مجموعــه یــا 

ســوبژکتیویته و بزرگ تریــن دامــی کــه ممکــن بــود بــه آن گرفتــار آیــد را تصنــع می  دانســت 



130

دوره 16
 پیاپی 42

 تابستان 1401

فضاسازی در مجموعۀ   »روایت فتح« ...

)همــان، ص 216(. بایــد اذعــان نمــود حتــی روایــت فتــح و مجموعــه  ی حقیقــت و در بیــان 

کامل  تــر ســینمای اشــراقی نیــز گاهــی نمی  توانــد مقصــود آوینــی را آن طــور کــه شایســته 

ــرای مثــال در برخــی از قســمت  ها علی رغــم تاش  هــای  ــرآورده ســازد. ب و بایســته اســت ب

آوینــی کار دچــار تصنــع می  شــود ایــن اتفــاق بــرای مثــال در قســمت »آقــا ســید« و هنــگام 

ورود گــروه بــه خانــه ای اتفــاق می  افتــد، درحالی کــه یکــی از اعضــا هنــگام ورود بــه خانــه از 

صاحبخانــه اجــازه می  گیــرد، دوربیــن بــه نمــای عکــس آن در خانــه بــرش می  خــورد! 

 ایــن مهــم درمــورد نــگاه بــه تبلیــغ در آثــار آوینــی نیــز وجــود دارد. برخــی از منتقــدان 

معتقدنــد کــه آوینــی اگرچــه شــکل تبلیغــات تلویزیونــی مرســوم را نقــد می  کنــد امــا خــود 

نیــز گاهــی در دام تبلیغاتــی ازاین دســت می  افتــد. بــرای مثــال، در مجموعــۀ اول روایــت 

فتــح، می  تــوان شــاهد رســوخ تبلیغــات در برخــی از رزمنــدگان بــود. ایــن رزمنــدگان هیــچ 

ســخنی درمــورد تــوان دشــمن بعثــی خــود بــه زبــان نمی  آورنــد و مدعــی می  شــوند ســرباز 

ــم پیرمــردی  ــر ســرباز ایرانــی دچــار تــرس و وحشــت می  شــوند. در ایــن فیل عراقــی در براب

می  گویــد »اهلل  اکبــر! روحیــه ندارنــد. وقتــی مــا را می  بیننــد، فــرار می  کننــد. وقتــی 

ــا فاطمــه، اســم زهــرا، یــا حســین می  آیــد، می  لرزنــد. خــدا را شــکر« )بنگریــد  می  گوییــد ی

ــم  ــی را از داخــل فیل ــی شــاید می  توانســت چنیــن صحنه  های ــه خزاعــی،1393:45( آوین ب

حــذف کنــد. امــا ایــن اتفــاق نمی  افتــد و ایــن ســؤال همچنــان باقــی می  مانــد کــه مــواردی 

این  چنینــی تــا چــه حــد شــبیه بــه تبلیغــات تلویزیونــی اســت کــه وی خــود منتقــد جــدی 

آنــان بــود؟

ذکــر ایــن نکتــه خالی ازلطــف نیســت کــه ایــن مــوارد بســیار نــادر هســتند و نمی  تــوان 

ایــن نقــد را بــه کل ایــن مجموعــه وارد کــرد. امــا ایــن مــوارد را در کلی  تریــن شــکل ممکــن 

می  تــوان دلیلــی بــر ایــن دانســت کــه آگاهــی از رســیدن بــه نقطــه  ی آینه  ســانی و اطمینــان 

از خــرق حجــاب تکنیــک تــا چــه انــدازه می  توانــد دشــوار باشــد. در نگاهــی کلــی، می  تــوان 

ابهامــات مطــرح شــدۀ مربــوط بــه فضاســازی در مجموعه  هــای روایــت فتــح را در حوزه  هــای 

نگــرش بــه واقعیــت، ســوبژکتیویته و مونتــاژ دســته  بندی کــرد.

نتیجه  گیری

ــوع  ــبب ن ــه س ــه ب ــت ک ــی دانس ــتند  های جنگ ــرۀ مس ــوان در زم ــح را می  ت ــت فت روای

نــگاه و جهان بینــی شــخصیت اصلــی آن از دیگــر همتایانــش متفــاوت شــده اســت. 
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ــی  ــد و یک ــن مســتند  ها را ســینمای اشــراقی می  نام ــی ســبک کار خــود در ســاخت ای آوین

ــازی  ــازد، فضاس ــز می  س ــش را متمای ــینما و مصداق ــن س ــه ای ــی ک ــن ویژگی  های از مهم  تری

اســت. ایــن پژوهــش بــر پایــه  ی چارچــوب رویکــرد نقــد نئوفرمالیســتی، ســه ویژگــی ســبکی 

و فرمــی کــه عبارت انــد از تدویــن، گفتــار روی تصویــر و مصاحبــه مشــخص و تبییــن نمــود 

ــان  ــر، آن ــن عناص ــط ای ــده توس ــاد ش ــای ایج ــمردن ویژگی  ه ــن برش ــد ضم ــل بع و در مراح

ــان  ــنی نش ــج به  روش ــح داد. نتای ــان را توضی ــی ایجادش ــپس چگونگ ــته  بندی و س را دس

می  دهنــد کــه تدویــن در قاطبــۀ ویژگی  هــای ایجادشــده در بخــش فضاســازی نقــش مؤثــر 

ــر  ــز تأثی ــه نی ــر و مصاحب ــار روی تصوی ــر گفت ــی ب ــن ویژگ ــت؛ ای ــده  را داراس و تعیین کنن

ــۀ ســطوح دســت  ــی انتخــاب گزینشــی در هم ــن به  نوع ــی از خــال تدوی ــذارد. آوین می  گ

می  زنــد به عبارت دیگــر وی از طریــق مونتــاژ بــا ترکیــب هدفمنــد گفتــار روی تصویــر و 

ــا کــردن  ــم اعمــال می  کنــد هــر چنــد در بن ــر فیل مصاحبــه، مقاصــد ایدئولوژیــک خــود را ب

ــار  ــی، گفت ــای اله ــوان اولی ــدگان به  عن ــی رزمن ــر معرف ــازی نظی ــای فضاس ــی از ویژگی  ه برخ

ــن اســت  ــا تدوی ــاژ ی ــن مونت ــا در نهایــت ای ــی را برعهــده دارد ام ــر نقــش اصل روی تصوی

کــه چگونگــی ارائــۀ ایــن ویژگی  هــا را ســاختاربندی می  کنــد. بــه نظــر می  رســد تحقیــق در 

ــۀ ایدئولوژیــک در مجموعــه روایــت فتــح موضوعــی  ــاژ به  خصــوص گون ــواع مونت ــاب ان ب

شایســته پژوهــش بــرای محققــان عاقه منــد بــه ایــن حــوزه باشــد. در بخــش دوم پژوهش 

بــا بررســی بیشــتر می  تــوان اســتنتاج کــرد کــه مونتــاژ نقطــه  ی مرکــزی ابهــام نظریــات ســید 

ــاژ  ــه  ی مونت ــر رابط ــواردی نظی ــر م ــود به عبارت دیگ ــوب می  ش ــز محس ــی نی ــی آوین مرتض

ــر  ــراقی به  نظ ــینمای اش ــز س ــاط ابهام  آمی ــن نق ــع مهم  تری ــات و تصن ــادی، تبلیغ ــا خودبنی ب

ــۀ ابهامــات موجــود در  ــاژ مشــهود اســت. قاطب ــا حضــور مونت می  رســند کــه در همــۀ آنه

ــۀ  ــی و نمون ــات آوین ــن نظری ــه بی ــت ک ــی دانس ــوان در تناقضات ــراقی را می  ت ــینمای اش س

عملــی ایــن ســینما یعنــی روایــت فتــح وجــود دارد، دانســت. جان مایــۀ کام آنکــه آوینــی 

بــرای دســتیابی بــه ســینمای مطلوبــش متغیرهایــی را در نظــر می  گیــرد کــه قــادر نیســت 

روش یــا آزمونــی بــرای تعییــن حــدود آنهــا تعییــن کنــد، لــذا بــرای برخــی از ایــن نظریــات 

و متغیرهــا همــواره مثــال نقــض وجــود دارد.
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