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 چکیده
برداری وحرکات دوربیی    بصری وبا مدد از شگردهای فیلم -های دفاع مقدس از طریق مفاهیم مکانی، فضا سازی ادبی نامه فیلم

های برترجشنواره بی  المللیی در   نامه نامه روزهای زندگی جزء فیلم و فیلم 341نامه شیار  پردازند. فیلم مینامه  به خلق مکان فیلم
های داستانی وانتقال مفاهیم ذهنی نقش  ها در شخصیت پردازی غیرمستقیم وپیشبرد کنش هستند. که مکان داستانی آن09ی  دهه

ائی  و برعکس، کم یا زیاد شدن نورو صدا ودور و نزدیک شیدن اشیخاص   مؤثری دارند. حرکات اشخاص داستانی از باال به پ
هیای   های مذکور هستندکه از چشم دوربیی  اابیر رتیتنید. شیگردهای ادبیی چیون توصییف        نامه داستانی نماهای مختلف فیلم

ها جزءنقیا    نامه ای فیلمه ها و... در ساختار روایتی مکان آگاهی دهنده های نمادی  و پیش تصویری، عناصر نمادی  مکانی، رنگ
 های مذکوراست که در ای  پژوهش مورد بررسی وااع شده است. نامه برجسته فیلم
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 مقدمه. 3
درآثارهنری وادبی تأمر برانگیز و تلویحی، تنها یک مکان جغرافیایی بیا مختصیات مشیخی نیسیتک بلکیه      « مکان» 

درکنار سایرعناصر داستانی می تواند نمادی از احساسات، افکار و اندیشه هیای ییک فیرد ییا جامعیه باشید و نقیش        
دییالکتیکی گیردد. بیه عبیارت دیگیر،       -تاریمؤثری در سیر رویداد های پیرنگ داشته باشد و تبدیر به عنصری ساخ

دمدک در ای  راستا، به ویژه، بیه  ادبی برای باز نمایی واایع، روحی گویا به موجودیت اماک  فیزیکی می –مکان هنری 
توان اشاره نمود که ابزار مناسبی برای شخصیت پردازی هستند و کمک شیایانی بیه    های سمبلیک واستعاری می مکان

نامیه نیویس    نامه مبحث اابر تأملی است چرا که فییلم  داستانی می نمایند. اما پردازش مکان در فیلمشناخت اشخاص 
ی ابعاد تخیلی، ابهام و ایهام گیویی در   ی نمایشی فیلم، از گستره پردازد که به سبب جنبه می« مکان» درحالی به تبیی  

فاع مقدس در ای  پژوهش ما برآنیم که به بررسی های دنامه داستان نویسی محروم است. به جهت اهمیت خاص فیلم
وروزهای زندگی بپردازیمک درجشنواره بی  المللی مقاومیت   341نامه شیار های دو فیلم بیان تکنیکی و ساختاری مکان

 نامه جشنواره برگزیده شدند.   نامه به عنوان برتری  فیلم ، ای  دو فیلم09ی در دهه
 
 . پیشینه تحقیق:  3-2

نامه است پس ازاهمیت وافری برخوردار  یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در داستان و فیلم "مکان"به ای  که با توجه 
ای یا کتابی کار نشده اسیت. امیا   و روزهای زندگی مقاله 341نامه شیار  است. در بررسی زوایای مکان در ای  دو فیلم

ای در شیناخت اصیه و   الیدینی وجیود دارد کیه معالعیه     ی مکان، کتابی به نام اصه مکان از علی رضا سیفدر حوزه
چگونگی شروع و پردازش داستان است. هم چنی  مقاالتی از جمله: بازیابی عنصر مکان در بوف کور صادق هدایت 

( نگاشته شده که نویسینده اصید دارد بیا مسیتند     3101ی جغرافیای تاریخی ری و تهران از کاووس حس  لی )برپایه
نویسی اشاره نماید تا نگارشی تأوییر  داستانی بوف کور به مبحث وااعیت و جایگاه تخیر در داستان های سازی مکان

 پذیرانه صادق هدایت را مورد بررسی ارار دهد.
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از  3110تیا   3119ی بررسی محیط شهری و عناصیرآن در داسیتان هیای کیودن و نوجیوان از سیال       هم چنی  مقاله
داسیتان   113هیای آن از   ه در ای  مقاله به بررسیی سییمای شیهر و ویژگیی    ( چاپ شده ک3109کاووس حس  لی ) 
 ی شصت  پرداخته شده است.  نویسنده برجسته در دهه 49کودن و نوجوان از 

 
   341نامه شیار  خالصه فیلم3-1
ار است. او ای  دو کودن را بدون همسر بیه سیختی در کنی   « یونس»و « فردوس»، مادردو فرزند به اسم های «الفت »

دار زنی زحمت کیش روسیتایی وسینتی اسیت کیه تمیام کارهیای ییک زن خانیه         « الفت»مادرش، بزرگ کرده است. 
، پسرالفت، دانشجوی سال اول مهندسیی  «یونس»دهد. روستایی و هم چنی  کارهای کشاورزی را به تنهایی انجام می

مسافت طیوالنی ، الفیت هیرروز بیرای     رغم علی. کرمان مشغول به کار است معدن است ودر کارخانه مس سرچشمه
گیذارد  برای مادرش پیغامی میی «یونس »آورد تا او گرسنه نماند. تا اینکهک یک روز صبح های غذایی میپسرش وعده
ی جنگ رفته است تا با دشمنان مبارزه کند.الفت که عاشق یونس است پیس از  نفراز دوستانش به جبهه1که به همراه 

که هم چنان امید برگشت پسرش از جبهه را دارد یک رادیو کوچک به کمر « الفت»شود. ه میفهمیدن ای  اتفاق آشفت
بیند و با اودرد  بندد تا اسامی اسیران وآزاد شوندگان را ازی  طریق گوش دهد. او دررتیای خود یونس را می خود می
سال انتظار خبرشیهادت ییونس    33بعد ازکند، تا  الفت را پژمرده و غمگی  می« یونس»کند.  انتظار بازگشت  و دل می

ای دار کرده بود که پس ازشینیدن خبیر شیهادت پسیرش آن را بیه اتمیام رسیانده        آورند. الفت االی را برای الفت می
 (.(http://www.beytoote.com بود .« یونس»برای بازگشت پسرش « الفت»برد. ای  االی نمادی ازانتظار ومی
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جبهه جنوب، پنجاه کیلومتردورتر از خعو  مقدم جبهه یک بیمارستان صحرایی نسبتا مجهز مسیتقر شیده    3111سال 
دهند. مسئول تییم   است. اهالی بیمارستان را چند پرستار متخصی زن و مرد و پزشک و نیروهای خدماتی تشکیر می

و همسیرش پزشیک و دسیتیار اوسیت . از     پزشکی دکتر امیرعلی و همسرش ناهید سهرابی ست . امیر علیی جیرا    
نامیه امییر علیی و ناهیید      شواهد و گفتگوها پیداست چند سالی را در ای  بیمارستان سپری کرده اند. در طی ای  فیلم

گیرد و نبردی سینگی    باره بیمارستان در خط مقدم ارار می باید بیمارستان را ترن کنند. اما با حمله ناگهانی عراق یک
برند تا مجروحی  به هروسیله ای که هست به عقب منتقیر شیوند .    د . پرسنر تمام توان خود را بکار میگرد آغاز می

گیرد. فشار دشیم    درگیری شدید میان نیروهای رزمی و غیر رزمی وامداگران واهالی بیمارستان با دشم  صورت می
ها و نیروهای پییاده ی دشیم     ها و تانک رشدید است و بیمارستان از هرسو زیر آتش و هجوم هواپیماها و هلی کوپت

یابند اما ناگیاه   گیرد .دراثنای داستان بسیاری از پرستاران و مجروحی  فرصت ترن و خروج از محاصره را می ارار می
ها بسته شیده، ناهیید و یکیی دو پرسیتار و امیدادگر و رزمنیده،        شودک راه امیر علی در اثر انفجار و جراحت نا بینا می

شیود   کنند. بیمارسیتان منهیدم میی    ن باایمانده را به پناهگاهی زیر زمینی و مخفی در زیر بیمارستان منتقر میمجروحا
گیرند که تاکنون تجربیه نکیرده و    کند . امیر علی و ناهید در مواعیتی ارار می وتجهیزات نابود و بیمارستان سقو  می

کننید و در طیی دو    ها از مجروحان نگهداری می مارستان، آننمود. در مخفیگاه زیر بی بصورت رازی برایشان جلوه می
ها تهیه می کنند و حتی در ای  مواعیت جان رزمندگان را  شبانه روز بسختی و با خعرات بسیار آذواه ودارو برای آن

کنند امیر علی در درونش دچار چالش و نبردی شده، که هرگز تجربه نکیرده بیود .    نجات می دهند عمر جراحی می
شناسید و بیه    دهدک گویی برای اولی  بار اسیت کیه  خیود را میی     ای  نابینایی  اورا به بصیرتی البی و روحی سیر می

حقایق هستی بینا شده است .به عبارتی دیگرجمع جهاد اصغر و جهاد اکبر در ای  مواعیت سیاخته و پرداختیه شیده    
شیود و در ایی  نبیرد پییروز  و بیر خیود مسیلط         اه میاست. امیرعلی از نا امیدی و اهر از خدا به اساس رسالتش آگ

شود ولی به کمک مجروحانی که کمی سرپا هستند و همسر مهربانش که در تمام ای  مدت  نقش چشم زمینیی را   می

http://www.beytoote.com)/
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برای او داشته، یک شب تا صبح مجروحی  را سوار بر نفربری کرده و در زیر آتش دشم  و در یک تعقییب و گرییز   
 (. 01و 03: 3109ود بازماندگان را به نیروهای خودی برساند. ) شیخ طادی،ش خعرنان موفق می

 
 . نرگس آبیار  2-5

باشید. او دانیش    در تهیران میی  3139اسیفند سیال    1نامه نویس ایرانی ، متولید   نرگس آبیارنویسنده ،کارگردان و فیلم
آغیاز کیرد وآثیاری بیرای      3111آموخته ی رشته ادبیات فارسی است و فعالییت خیود را باداسیتان نویسیی درسیال      

نوجوانان پدید آورده است وتا به حال بیش از سی جلد کتاب از وی به جا مانیده اسیت از جملیه: رمیان کیوه روی      
(، نه شب بود و نیه روز  319های فلسفی داشت ) (، مجموعه داستان اصه زنی که همش یاس3139های درخت)  شانه
( و... است. او پس از موفقیت در حیوزه ی نشرازسیال   3133ان دو خط )(، داست3110(، رمان عروس آسمان )3131)

های کوتاه ومستند وارد دنیای هنر شد. از جمله فییلم هیای کوتیاه و مسیتند ایشیان : بی  بسیت         با ساخت فیلم3134
یلیه (، ) برنیده بهتیری  مسیتند جشینواره اسیماع     3131(، روایت یک داستان باور کردنی )مستند 3131مهربان) داستان

( )جایزه بهتری  مستند نیمه بلند جشنواره سینمای حقیقت(، میادر شیهر )مسیتند    3131مصر شد(، روز پایان )مستند 
( ) جیایزه برتیری    3133نامه نیمه بلند جشنواره ایثاریزد(، ناسور )داستانی  ( ) جایزه بهتری  فیلم و بهتری  فیلم3131

( ) نیامزد جیایزه بهتیری  مسیتند جشینواره گرانیدآف       3130ان )مستند فیلم کوتاه جشنواره دفاع مقدس ( و شیر پوش
 341نامیه شییار   هیا فییلم   نامیه بلنید سیینمایی در کارنامیه ادبیی خیود دارد کیه مشیهورتری  آن         لهستان(. اوچهار فیلم

  (  http://www.beytoote.com)است.
                                                     

 . پرویز شیخ طادی2-1
نامیه میذکور را عهیده دار اسیت.  وی      نامه نویسی و طراحی صحنه و لبیاس فییلم   پرویز شیخ طادی  کارگردانی، فیلم

( 3113تیا رایی  در سیال )    در آبادان است. تنها فیلمی که کاراوبازیگری آن را انجام داده فیلم کرخه 3149متولد سال 
( 3111گیری دارد وی با نوشت  فیلم سرزمی  پیدر بیزرگ در سیال)    است. اودرعرصه ی نویسندگی نیز مهارت چشم

( که فیلم نامه روزهای زندگی را به اتمیام رسیاند. در ایی  حیوزه وارد شید وبیه جیز        3109آغاز به کارکرد تا سال )
یگرکه توسط ایشان نوشته شده اند از جمله: دفتری از آسمان، روایت سیه گانیه،   هایی د نامه نامه های مذکور، فیلم فیلم

نامیه هیایی کیه خیود      پشت پرده مه، سینه سرخ، دایناسورو شکارچی شنبه است. اودرعرصه ی کارگردانی تمام فییلم 
 ( را کییارگردانی کییرده اسییت. )  3103نوشییته و در بییاال نییام بییرده شییدند بییه عییتوه فیییلم امپراتییورجهنم)        

http://www.sourehcinema.com.)   
 
 :. داستان2-7  

هرمتنی که زاییده ی تخیر نویسنده باشد و صرف نظر از کیفیت و کمیت پای بندی نویسنده به وااعیت، یک یا چنید  
شیود.   شخصیت، و یک یا چند رویداد را در تتای زمان و مکان واحد یا چند گانه تصویر کنید داسیتان خوانیده میی    

ده از نمایش ییا ییک ییا چنید رخیداد، فضاسیازی و       خواهد به کمک تخیر و هم چنی  بااستفا خواننده در داستان می
پردازی براحساس خواننده تاثیر بگذاردو معنا و مفهومی را ازی  طریق به او القا کند. داستان بیشیتر از آنکیه    شخصیت

به بیان  دایق وااعیت برای تأثیر گذاری بر عقر باشد، به آفرینش فضایی تخیلی برای انگیزش حیس خواننیده تأکیید    
 (. انواع داستان از نظر حجم معالب عبارتند از: داستان کوتاه، داستان بلند و رمان. 31و33)بی نیاز، همان: دارد.
 
 نامه و بیان اهمیت مکان درآن تعریف فیلم.  2-3

نامیه اسیت، بلکیه     تیوان گفیت نمیایش    توان گفت رمان است و نه میی  نامه شکر منحصر به فردی است که نه می فیلم
نامه داستانی است کیه بیا تصیویر در     شود که فیلم کند.  به گونه ای دیگر ای  طور تعریف می عناصر هردورا تلفیق می

http://www.beytoote.com/
http://www.sourehcinema.com/
http://www.sourehcinema.com/
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شود که در بردارنده ی عناصری از جمله: داستان،  یاالب گفتگو و توضیح صحنه در بع  ساختار دراماتیک تعریف م
نیویس از طرییق معنیا     نامیه  فیلم (.10: 3109شخصیت، صحنه، گفتگو، کشمکش، وزمان و مکان و... است.)شهبازی، 

وفضاسازی بصری، به ایجاد هویت وخلق مکان می پردازد به بیانی دیگر، هنیر معمیاری در سیینما بیه عنیوان عامیر       
دل و هماهنگی درشکر  تصاویر صحنه معر  است، خاصیت زمانی یا مکانی فضا، رنگ، نور و سیایه  اصلی ایجاد تعا

 (.331: 3133گذارد. )حسینی و همکاران،  روش  تأثیر متفاوتی بر خواننده می
 
 ساختار مکانی:   -1

یسیت..  مکان عنصری محوری در ساختار رواییت اسیت. بگونیه ای کیه هییت داسیتانی بیدون مکیان اابیر تصیور ن          
رویدادهایی که بیرون از مکان هستند وجود خارجی ندارند و درکر هررویدادی، وجود و هستی خود را در زمیان و  

مکیان مجموعیه ای   » کند: پژوهشگر نشانه شناسی، مکان را به ای  گونه تعریف می "لوتم  "کند. مکان معینی پیدا می
ها ارتباطی مشابه بیه روابیط    های متغیر...( که در بی  آن ا وشکرها، کارکرده ها، پدیده از اشیاء هماهنگ است ) حالت

اش )باال، پایی ، پیوسیته،  طور که مکان حقیقی توسط روابط و مفاهیم مکانی مکانی عادی و مرسوم برارار است. همان
جملیه: فضیایی   اسیت از    های دیگری -شود مکان داستانی عتوه برابعاد دارای ویژگی درون ، بیرون و...( تعریف می

 لفظی، فضایی فرهنگی وفضای تخیلی.
است. که با تمام فضاهای خاص مثیر سیینما و تئیاترو هیر     « همان فضایی کامت لفظی»فضای لفظی: یعنی فقط زبانی 

مکانی که تا به حال دیده ایم متفاوت است.  فضایی است که  فقط در البه الی واژه های درون کتیاب و در خیدمت   
 اندیشه است.

 کند.   بخشد، معنا ونماد خود را کسب می ها به آن می ضای تخیلی: ای  فضا، از روابط معناشناسی که شخصیتف
فضای فرهنگی: ای  فضا دربردارنده ی همه ی احساسیات و ارزش هیا و مفیاهیمی اسیت کیه زبیان ایادر بیه بییان          

 (.  331و332: 3103هاست. )بوعزۀ، آن
ها کمک کنید.   های گوناگون، به توصیف غیر مستقیم شخصیت ی تواند به شکرمحیط بیرونی )فیزیکی، جغرافیایی( م

جا کیه مفهیوم زمیان در ارتبیا  بیا جهیان        پردازی اثر گذارد. ازآن تواند برشخصیت تر و پیچیده ترهم می محیط بزرگ
ضیای داسیتانی   طیور کیه ف   فیزیکی است و هم با برداشت ما از جهان، به فضا یا مکان روایی نیز وابسته اسیت. همیان  

گیرد.)ادبیات و سینما(. محیط  -های کنش را دربرمی ها و مکان یا مکان عبارت است ازفضایی که رخدادها، شخصیت
فیزیکی اطراف شخی) خانه، اتاق، شهر، اتاق( ومیز محیط انسانی او ) خانواده، طبقات اجتماعی(از مواردی هسیتند  

( جمال میرصادای  معتقد است مرزجغرافییایی ای  01: 3131)بوطیقا،که بر خصلت شخصیت فرد تأثیر بسزایی دارند. 
گویند. انتخاب محر جا و مکان مرتبط با زمان است  -کند را ساختار مکانی می که نویسنده خود را در آن محدود می

کننید.   یو هیت یک بر دیگری برتری ندارد و در کنار هم درن و تثبیت می شوند و به واسعه ی داستان تجسم پیدا م
نماید که هرنویسنده، به خوبی می دانید کیه بیرای باروداشیت     ( وی در ادامه آشکارا تأکید می211)میرصادای، همان:

داستانش، مکان وزمان وواوع آن را باید طبیعی و وااعیی تصیویرکند تاحقیقیت ماننیدی داسیتانش تحقیق پیذیرد .)        
دانید و   هیای داسیتان میی    صویر متحرن ازوااعه وعملکیرد شخصییت  ی ت نیاز نیز صحنه را ارائه اهلل بی  (. فتح31همان:
شود در صحنه، جهان متحرن داستان در حرکیت وگیردش    اگردرتوصیف جهان متحرن داستان متواف می»گوید:  می

است. وی صحنه را با لحظه پردازی، دارای همبستگی می داندک در وااع صحنه همان لحظه پیردازی اسیت. بنیابرای     
)بیی   "اشت  ارتبا  خواننده با مت ، تا جایی که امکان دارد باید از نمایش یا تصویر یا صحنه استفاده کیرد. برای نگه د

های داستان توجه بسییاردارندک زییرا    (بنابرای ، نویسندگان بزرگ امروزبه تأثیر محیط برشخصیت332و333: 3102نیاز،
پیوندند، ازی  نظرکاربرد درست صحنه براعتبارو اابیر ابیول   داستان حتما بایددرجایی اتفاق بیفتد ودرزمانی به واوع ب

 افزاید.   بودن داستان می
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 ترین وظایف صحنه عبارتند از:   . مهم1-3
 ها وواایع داستان. آوردن محلی برای زندگی شخصیت فراهم-3
ی که خواننیده بیه   انگیزی، شومی، ترسنان وشاعرانه ا ایجادفضاورنگ وحال وهوای داستان ،حالت شادمانی یا غم -2

 محض ورود به دنیای  داستان حس می کند.
گذارد، دسیت   ها وواوع حوادث تأثیری عمیق وتعیی  کننده به جان به وجودآوردن محیعی که اگربررفتارشخصیت -1

 (. 339ها مؤثروااع شود.)میرصادای، همان: کم برنتیجه آن
 
 . عنصر مکان در فیلم سازی1-2

مستند از نماهای مختلفی تشکیر شده است. نماها برحسب نزدیکی یا دوری دوربی  بیه  سیوژه   یک فیلم داستانی یا 
 کنند: یا به نسبت فضای کلی اابر رتیت از طریق ویزور)چشمی دوربی ( دوربی  به سه نمای اصلی تقسیم می

 شود.   نمای دور یا النگ شات، که تمام سوژه و محیعی که آن را احاطه کرده است دیده می -3

نمای متوسط یا مدیوم شات، حدود نیمی از موضوع و اسمتی از محیعی که موضوع را احاطه کرده اسیت را   -2
 باشد. دهد. مثت اگر موضوع یک آدم باشد، نمای متوسط او از کمر به باال می نشان می

نشیان  نمای نزدیک یا کلوزآپ، که تنها اسیمتی از محیعیی کیه موضیوع را نشیان داده و محییط اطیراف را         -1
 دهد. نمی

 ها تا باالی سر است. اگر موضوع یک انسان باشد نمای نزدیک، تصویر درشت صورت او، از سرشانه
هایی چون: جلوآمدن، دور شیدن،   ها حرکات دوربی  از البه الی عبارت نامه ( در فیلم21و23: 3111جهرمی، ) ضابعی

شود که در ادامیه بیه   زیاد شدن صدا و نور به کارگردان گوشزد میاز باال به پایی  رفت  و از پایی  به باال رفت ، کم و 
 شود: ها اشاره می هایی از آن نمود

. بر باالی سکو می ایستد و از آنجا چشمش به سید علی می افتد که کنار الفت از پله های واحد تغلیظ باال می رود
علی به سیمت او برمیی گیردد. بیه نشیانه       یکی از بالمیر ها مشغول روغ  کاری ست. الفت صدایش می کند و سید

 (.14. )آبیار، همان:الفت از پله ها پایین می آیدستم سر تکان می دهد و از الفت می خواهد که پایی  بیاید. 
مس نشسته است و از آن باال به جای خالی یونس در معدن نگاه می کند. رادیو شکسیته   باالی بلندی معدنالفت بر 

 شود(. مشاهده می40و  31خواند. ) از نمونه های دیگر ای  شاهد مثال در صفحه دور کمرش است و می
که به نماز ایستاده است. الفت به طرف در خانه می دود. در را باز می کنید و وسیط کوچیه     از پشت پنجره می بینیم

 زند و از ته دل فریاد می زند.)همان: ( زانو می
 ) همان:  ( کشد. داخل اتاق بیرون سر میزنی از کنند.  ها میان حیا  بازی می بچه

فردوس و الفت از حیا  خارج می شوند. الفت ادرت راه رفت  ندارد.... روی زانوها خیم میی شیود.... میی نشییند.      
الفتت ناتاهش را بته آستمان     دهد.... انگار از همه چیز خالی شده است. پون و پوش...  سرش را به دیوار تکیه می

 خواهد.)همان( از آسمان جواب می. نگاهش گویی دوزد می
 در عمق کوچه دور می شوند....باد کوچه را می روبد. گردو غبار به هوا برمی خیزد.... الفت و فردوس  

های وسیع و بزرگ کشاورزی، تک و تنها توبره ای در دست دارد. از داخر توبره،  و در میان زمی  نمایی بازالفت در 
شد و جلو می رود. رادیو هنوز دور کمرش است و مردی با صدایی حیزی ، آوازی بیه   دانه هایی را روی زمی  می پا

 (. 12. فردوس از ته زمی  فریاد می زند.)آبیار، همان: .فردوس از ته زمین نمایان می شودزبان عربی می خواند

اق تابوتی ست که روی آن را نمازخانه بزرگ است و پر از تابلوها و نوشته هایی از اران و گفته هایی از ائمه. میان ات
نوری کته از پنجتره   با پرچم ایران پوشانده اند. حلقه ای بزرگ از گر روی تابوت است و هم چنی  دور تا دور آن. 

 و هم چنی  حلقه های گر و پرچم، منظره ای با شکوه به وجود  های مشبک نمازخانه به روی تابوت می تابد
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 (. 19آورده است.الفت به تابوتی که وسط اتاق است نگاه می کند. سپس به زن چادری. )همان: 
نشتیند و سترر را    یکی می, ن محوطه روفیکس، عکاس، رزمنده ها، مجروحی  د گویی مجسمه شده اند، گروهها.
 (24و  21.)  شیخ طادی، همان: زند رود و زجه می گیرد، یکی به سویی می می

به هم از دور دست شینیده میی شیود.)     صدای انفجارات پیاپی و متصلپرسنر از سنگر خارج شده اند.  تعدادی از
 (.12همان: 

. نیروها در حال سوار شدن به کامیونها و وانتها  هستند.امیر علی و ناهیید در  هوا مه الود است ،باران نم نم می بارد
 (. 19ه اند. )همان: حالیکه چتر و نایلونی به سر دارند به تماشا ایستاد

 (. 14شود.)همان: تر می هر لحظه نزدیک .صداها
. پناهگیاه  در حال انتقال به داختل پناهاتاه هستتند   مجروحی  توسط ناهید و پرستاران و امدادگرا و نیروهای رزمی 

شود . سییما دسیتگیره بیرق اضیعراری را      تاریک است . سیما اتااک برق را باز میکند تعدادی باطری بزرگ دیده می
 ( 13شود .) همان:  کند . تعدادی چراغ در سقف یا دیواره ها روش  می روش  می

 (13)همان:  شوند. به پلکان و سپس به زیرزمین منتقل میمجروحی  از داخر بیمارستان 
ناهید در انتهای راهروی پناهگاه روزنه ای  میبیند . تتش میکنند به اندازه یک نفر بازتر شود .خود را  به بییرون میی   

 (. 42)همان: رساند. از پس دود و آتش خود را به انبار و اتاق عمل می کشد و
 ی رساند.) همان: و خود را از میان عبور گلوله و شلیک و انفجار به پناهگاه م – رود ناهید می

خبتر   روند. در میان مستیر  به سوی بخش می هردو .گردد و به ناهید ملحق می خارجمخابرات امیر علی از سنار 
 (. 21. ) همان: شود از بلندگوهای پخش می

 (. 43شود) همان:  می فرمانده پرتاب -را هدف ارار می دهد 391و تانک بعدی،  391تانک بعدی توسط 
که تانک دیگری را می بیند. توپ تانکی را  –رود  کند و سراغ فرمانده می امیرعلی که به درگاه رسیده لوازم را رها می

 (.  43. ) همان:  شود به پایین باال پرتاب میاز   391را هدف ارارداده، می زند ،  391که 
اندازنید.)   و داخر آنها نارنجک می روند می تانکها باالتانک پشت تانک داخر می شوند. نیروهای رزمی از سروکول 

 (.  43همان: 
تلوتلو میی خیورد ...بیه     -خیزد برمی –خورد  شود و محکم سرش به دیوار برمی با انفجار امیرعلی به دیوار پرتاب می

بینید.)   میی  چشتمانش متات و فلتو   )صدایی نمی شنود(  -انفجار دیگر –چشمانش را میمالد  -گردد دنبال لوازم می
 (.42همان: 

درهمی  لحظه،فرماندۀ عراای در حیال رفیت     انتهای راهرو دوخته اند،همه ساکتند و چشم به باال و  -داخر پناهگاه
 (.13دهد.) همان:  به سربازانش دستوراتی می

 
 داستانی   –مکان های روایتی  -4

ها را با عبارات ادبی بییان نمیوده    احساسات، نویسنده مکانهای دفاع مقدس، نویسنده برای تأکید برانتقال  نامه در فیلم
هیای میورد نظیر     هایی از آسمان اشاره نموده است که تقوییت کننیده احساسیات و اندیشیه     و گاهی اواات به صحنه

نامه، به سبب نوشته شدن برای اجرا، دامنه ی عبارات  ادبیی گسیترده نیسیت ونویسینده       نویسنده است اما مکان فیلم
کند و جزئیات صحنه پردازی را بیه عهیده    د به عبارات وصفی کوتاه بسنده نماید یا گاهی به کاربرد نام محر اکتفا بای

-تواند به سبب گیزینش  نامه می شود لیک   فیلمنامه محسوب می های فیلمکارگردان بگذارد که مورد اخیر جزء ضعف

دک یا صفات وااعی یا تخیلی برای مکان درنظیر بگییرد بیه    انگیز و روایی شو های خاص نویسنده، دارای مکان خاطره
کند مفهومی که باای  مکان به ذهی    یاد می« ی در مشهد ا خانه عکاس» ، نویسنده از341نامه شیار طور مثال درآغاز فیلم
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ایت  کند و هر چه که یادآور گذشته است تسکی  مو شود ای  است که اهرمان با خاطره ی عشق زندگی می متبادر می
 است. گویی الفت با سیر در خاطرات تفاوتی بی  گذشته و حال اائر نیست.« یونس» و آرام دهنده درد نبود 

می گویید و بیا دسیت    « بسم اهلل»غریو صلوات اتاق را پر می کند. سپس حسی  آاا به سمت چهار پایه می چرخد و 
د. رنیگ بیه چهیره آهیی جیان نمانیده اسیت.        های لرزان نوار را در ضبط می گذارد. دوباره جمع صلوات می فرسیت 

جمعیت در سکوتی عجیب بهت زده به ضبط صوت کوچک خیره می شوند. انگار تصیویر هیم از حرکیت ایسیتاده     
ها به سمت ضبط مععوف است. حسی  آاا دکمه ی ضبط صیوت را   خورد. همه ی حواس است. هیت کس تکان نمی

 (.41زنند.)آبیار، همان:  ها که باهم عربی حرف می هم عراایرسد و صدای مب زند. صدای خش خش به گوش می می
سال دارد، در عکاسیی جلیوی تصیویر حیرم امیام رضیا)ع(        1آهی جان) مادر الفت( و الفت و دخترش فردوس که 

خانیه   اند. الفت، یونس را که کودکی دو ساله است در بغر دارد. الفت در تتش است عکس خوبی در عکیاس  ایستاده
 (.2چرخاند. ) آبیار، همان:  ونس گریه می کندک الفت سرش را گرفته و به طرف دوربی  میبگیرد. ی

نماید تا مخاطب هم بتوانید   برخی اواات فیلم نامه نویس، برای پردازش مکان از وصف ها و عبارات ادبی استفاده می
 مکان مورد نظر را تصوّر نماید و هم تحت تأثیر عواطف داستانی ارار گیردک 

اند و خانه چراغانی ست. از فامیر چندی  نفیردر اییوان و اتیاق هیا      ها دورتا دور خانه و جلوی در کشیده شده یسهر
اند. گوسفند اربانی شده و اصاب آن را به اتب کشیده و در حال آماده کیردن گوشیت آن اسیت. الفیت بیی       نشسته

ق ها در رفت و آمد ست، جواب تهنیت ها و چشم خستگی انگار که جوان شده باشد در ایوان و حیا  و معبخ و اتا
کننید. زنیی از    ها میان حیا  بازی می کند برای کباب. بچهدهد. کسی گوشه ای منقر آماده می های فامیر را می روش 

 (. 14کشد. ) آبیار، همان:  داخر اتاق بیرون سر می

. بخیته بته آب دو    دوجا و یه وجب و دو وجب نیستجان: ال اله اال اهلل.... بد به دلت راه نده، جبهه که یکی  آهی
 (.11)همان:.زدنه

. او نو می بینم گم شدن پسر خودمو ییادم  چشمش به در سفید شدهحاال بدجوری چشم به راهه خبری از پسرشه.... 
 (.49می ره.) همان:

هار نفر با تجهییزات  حبیب:  توی خان عراق پیش می رفتیم. شصت تا تانک و پی ام پی که روی هرکدام بیست و چ
سوار شده بودن.... بی خبر از ای  که ستون پنجم کار خودشو کرده ، عملیات لو رفته بود.... شیرازه که از هیم پاشیید   
دستور عقب نشینی دادند. تانک ما آخری  تانک بود که عقب سر همه حرکت میی کیرد، بیرای همیی  واتیی عقیب       

 (.11تونستیم برگردیم.)همان: نشینی کردیم، اما اولی  تانکی بودیم که 

 
نگاه دوربی  خاکریزها خاموش اند. سنگرها از هم پاشیده، تجهیزات جنگی منهدم و سوخته.... بوته های خیودرو.   از

ها جابیه جیا روی ایی  فضیا را پوشیانده اسیت.        جسدهای برخان. طااباز.... مچاله شده... کته خودها پراکنده....رمر
 خاراند.   میشوند. نیروی نظامی ریشش را  دست های سیدعلی بمان سست می

 (.11) همان: 
الفت و به دنبالش فردوس، از میان ازدحام جمعیت راه گشوده و از بی  جمع ایستاده و نشسته، خیود را مقابیر آزاده   

پیذیر بیه پشیتی تکییه داده،      های برجسیته، در تیه مهمیان    رسانند. آزاده الغر اندام و تکیده با سری تراشیده و گونه می
دهید.آزاده حواسیش نیسیت. الفیت دوبیاره سیتم        مردم است. الفت جلو آمده و سیتم میی  دورش شلوغ از فامیر و 

 (.  11دهد.) همان:  می
نمای باز از روستای میمند که صخره ایست و خانه های مردم در دل صخره ها کنیده شیده اسیت. الفیت بیه همیراه       

صف ایستاده اند. به نظیر میی رسید کیه      حسی  آاا تلفنچی و  زنش و چند زن دیگر در برابر خانه سرکتاب بازک  به
کتفه است. خورشید در حال غروب است که الفت به اتاق سرکتاب باز ک  وارد میی شیود. زنیی ابیر از او منتظیر      
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است. سر کتاب باز ک  در اتاق نیست. حسی  آاا تلفنچی به الفت می گوید که سر کتاب باز ک  برای اضای حاجت 
 درهم است. تا نیمه پر از دود است و سقف سیاهی دارد.رفته است. اتاق به ریخته و 
گییرد.   گیراند و تسبیح چوبی چرکش را به دست میی  شود. سیگاری می گوید و وارد اتاق می سر کتاب باز ک  یاهلل می

 (. 19کند.)آبیار، همان:  ای که در اتاق است اشاره می به زن جا افتاده
 ای شده است: ان هم اشارههای مختلف آسم در داستان فیلم به حالت

 (.  13. )آبیار، همان: خورشید در حال پایین رفتن است
 (.32.)همان: رود کند و آرام به سمت خانه ار می . الفت نااهی به آسمان میآسمان ابری ست

را نیز بینیم... با صدای ناهید او  . دکتر را از پشت رو به غروب می افتد و موجی کوچک می برکهای آب درون  طرهق
 (23) شیخ طادی، همان:  بینیم می

ون چت  هتم ... زمیی   دعیا دارنید  اند و زمزمه  است، رزمندگان و مجروحی  محوطه را پر کرده مملو از فانوسمحوطه 
 ( 19) همان:  هآسمان پر ستاره گشت

پررنیگ نمایید   « ییونس »شود  مواجهه مضعربانه ی الفت را با وااعیت نبود  های محوری داستان که باعث می از مکان
هیای   صحنه های االی بافی است که نویسنده به خوبی از عهده ی تصویر سازی آن برآمده است که در بخیش مکیان  

 شودک زنانه شواهد آن ذکر می
 
 . مکان های زنانه:4-3

سازی بخشی از نامه نویسی، آشکار  نویسی و فیلم  های آثارادبی به خصوص داستان تری  رسالت که از مهم به سبب ای 
هویت زنانه استک نقدهای زن محورو فمنیستی به نقش زنان در خلق معانی متنی توجه خاص دارند. ادبیات پایداری 

نامه بسیار مشهود است. گرچیه در وادی امیر، اولیی      جایگاه انکار ناپذیر زنان در شکر گیری ساختارهای مکانی فیلم
عور می کند صحنه های جنگیی و خشیونت آمییز اسیتک امیا آن روی      معلبی که از زندگی در زمان جنگ به ذه  خ

سکه ی جنگ یعنی به تصویر کشیدن فیراز و فیرود هیای خیانواده هیای ایرانیی در فییلم نامیه هیای ادب مقاومیت           
هیایی کیه حضیور زنیان      برجستگی خاصی دارد  از نگاه  نقد زنانه دو نوع مکان، اابر تشخیی هستندک یکیی مکیان  

جا کمتر حضیور دارنید.    هایی که در نگاه عرف جامعه زنان در آنی وکلیشه ای است  و دیگری مکانجا همیشگ درآن
یابند کیه بیه سیبب حضیور زنیان در      های مذکر اینست که هر دو نوع مکان، ساختاری مینامهنکته اابر تأمر در فیلم

نسیبت بیه    341نامیه شییار   ی در فییلم گونه مکان پیرداز  ها، عنصر مکان از عنصر شخصیت اابر تفکیک نیست. ای  آن
 پردازیمک ها می تری داشت که در ادامه به بررسی آن نامه روزهای زندگی نمود بیش فیلم

ی گذشیته و حیال اسیت. از جملیه     مهمتری  مکان از ای  بخش، خانه الفت است که  در سیر داسیتان، پیونید دهنیده   
اتیاق   بافی، در، دیوار، طااچه، حیا ، حوض، معبخ، داراالیای  مکان می توان به مواردی چون:  یاجزای معر  شده

 شودکاشاره نمود که در ادامه به برخی از ای  موارد اشاره می و ایوان خانه
یر شود و روند االیبیافی و سی  شخصیت داستانی هم در زمان گذشته و هم در زمان حال در مکان االیبافی مشاهده می

فیلمنامه از فیتش بیک بعنیوان نمیایش پییش       یابدک درنامه ادامه میدر خاطرات و سفر به گذشته و حال تا اتمام فیلم
ها بیایید ییا آن هیا را     داستان یا گذشته ی مرتبط با داستان و نیز نمایش خاطرات شخصیت ها که ممک  است یاد آن

شود، رفت  به گذشته باید به طریقی ریشه در وااعیت داشته  اده میشود. واتی از فتش بک استف آزار دهد استفاده می 
باشد. یعنی باید در ای  جا و اکنون شخصیت، محرن خاطرات باشدک مثت یک حادثه، تصیویر ییا حرفیی کیه کسیی      

 (.  13و 11: 3109گوید. )موریس،  می
 داخلی، روز، خانه ی الفت گذشته،
 خواند و سپس سریع به سمت دیگر االی   .نقش ها را برای خود میمشغول بافتن قالی استالفت، 
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: 3109زنید..)آبیار،   خوانید و گیره میی    رود و جایی که یونس همیشه نقش ها را تکرار می کرد، دوباره نقش را می می
 نامه شود(.  فیلم 33و  41های دیگر ای  اهد مثال رجوع به صفحات (. )از نمونه44

صحبت شده است چرا که نویسنده اصید دارد بیشیتر رنیج مادرانیه را بیه تصیویر        از آشپزخانهر نامه کمت در ای  فیلم
ندارد. جالب اسیت کیه     بکشد و اصد تبیی  مفهوم لذت خوردن و ت  آسایی را که جزء متبادرشونده آشپزخانه است

 باشد:شود، الفت درحال برچیدن بسا  سفره میدر یک مورد هم که مبحث غذا خوردن معر  می
 داخلی، روز خانه الفت)مطبخ(، گذشته،

کند و به دیواره هیای تنیور میی کوبید. سیر بیر        الفت مشغول نان پخت  است. چونه های خمیر را روی ساج په  می
 آورد نگاه   گذاشت و پایی  می ای که یونس گاه او را روی آن می گرداند و به طااچه می
 خمیر را روی ساج په  می کند و آن را به دیوار تنورکند و سپس با سرعتی بیشتر چونه های  می
 (. 43خواند.)آبیار، همان: خواهد ای  خاطره را از یاد ببرد. رادیو دور کمر اوست و می چسباند. گویی می می 

الفت، میهمان دارد. داماد و دخترش و پسر دو ساله شان. الفت ایمه درست کرده و حاال شام را خیورده انید و الفیت    
 (34.) همان:چیند   سفره را بر میبسا
شود که یاری رسان اهرمان داسیتان اسیت تیا سییرش را از     حیا  خانه نیز بار معنایی مثبتی دارد و از اجزایی یاد می 

زمی  به سمت آسمان  به تکامر برساند نویسنده با کاربرد نمادهایی چون حوض آب، در باز، درخت و النیه پرنیده،   
 پرداخته است.پله و... بدی  امر 

 
 . مکان هایی که مردان حضوردارند 4-2

مکان هایی که مردان حضور دارند و زنان کمتر در آن جا دیده می شوند عبارتند از: معیدن، مییدان جنیگ ییا مکیان      
 :هایی که برای فعالیت زنان و مردان مشترن هستند مانند زمی  کشاورزی، تلف  خانه

 لی، روزداخ، پایااه بسیج شرکت مس گذشته،
 آاای مروی)مسئول بسیج( پشت میز نشسته است و در حال خواندن اسم بعضی از اسراست

 (.30و  11،  39هایی از شواهد مثال: (. )نمونه31الفت روی صندلی نشسته است.) همان: 
 خارجی، روز، معدن بیضی شکل مس زمان گذشته،

 کند. هایی که در حال حرکت وکار کردن اند نگاه می ایستاده است و از آن باال به معدن و ماشی  بلندی معدنالفت بر 
 باشد(   می 13و  32، 40،  14،  12(.) شواهددیگر ای  مثال درصفحات :32) آبیار، همان: 

تاده اسیت و تلفی  در   اندازد، ایسی  الفت در فضای اتاق مخابرات روستایی، کنارمیز مرد تلفنچی میانسالی که تسبیح می
 (44و شاهد دیگر در صفحه ) زند. دست دارد و حرف می

 (14.)همان: .زند زمین را بیل میالفت در باغ مشغول به کار است و 
 
 .  نماد در ساختار مکان  4-1

ییا   کند ای غیرصریح که نویسنده بااستفاده ازآن موضوعی را تحت پوشش موضوعی دیگربیان می توان شیوه نماد را می
های مختلیف را بیا توسیر بیه نشیانه و نمونیه پییش         ها و مفهوم کند یا صحنه چیزی را برحسب چیز دیگر عنوان می

کشد.اما تعریف دیگری که میرصادای بیان کرده است نماد را اینگونه بیان می کند که بیه جیای چییز دیگیر ایرار       می
تواند  چیزدیگری شود یا چیز دیگری را القا کند. نماد میگرفته باشد یا اینکه هم معنای خود را بدهد و هم جایگزی  

 "آب"توانید بیایید. مثیر     که نماد کشوری است. یا نماد به صورت واژه میی  "پرچم"ای ذکر شود مثر  به عنوان نشانه
(. نمادهای عمده ازدیدگاه میرصادای سه نوع است: نمادهیای طبیعیی،   191-193نماد تعهیر است. )میرصادای:همان. 

 کادهای مستور، نمادهای مرسوم.ن
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( نمادهای طبیعی، نمادهایی که فراتر و جامع تر از خودشان هستند یعنی مفهومی فراتر و کامر تیر از خیود را بییان    3
 تر از زیبایی است.   دهد اما منعکس کننده  فراتر و عالی که ذاتا زیباست وزیبایی را نشان می« گر سرخ» کنند. مثر، می
کننید واکثیرا میورد     ستوریااختصاصی، نمادهایی هستند که مفهوم خودرا فقط در داستان پیدا ونمایان می( نمادهای م2

پذیرش همگان نیستند. چند نویسنده برای اولی  بار آن نماد را در اثرش آورده یا باید گفت خلق کرده است به همی  
 اند. ی به داستان نویسنده( نامیدهدلیر آن را نماد مستور)مستور در مت  داستان( یا اختصاصی ) مخت

( نماد مرسوم، اگر نمادهای مستور ومختی جنبه عمومی و همه پسند پیداکنند و مردم و نویسندگان دیگر آن ها را 1
نامیه هیای دفیاع     (. در فییلم 193-191شیود. )میرصیادای: همیان.     مورد استفاده ارار بدهند نمادهای مرسوم نامیده می

در اشیاء و حیوانات متبلور شده است لیک  چون شخصیت دراثر روایتی ییا نمایشیی ،فیردی     مقدس نمادهای طبیعی
( 322کنید ،وجودداشیته باشید. )میرصیادای،همان:     گوید و میی  است که کیفیت روانی و اختای اودر عمر اوآنچه می

ای نییر بیدی  امیر از    نمادهای مستور یا اختصاصی بیشتر در شخصیت پردازی غیر مستقیم نمود بیشیتری دارد و بیر  
 عناصر مکان بهره برده اند:

   نشانه نرسیدن به بن بست ها و گذر از مراحل و موقعیت های متفاوت زندگیست:« در باز»    
 خارجی، روز خانه الفت،

الفت مشغول غذا دادن به مرغ و خروس هایش است. خمیر آرد را در دستانش لوله می کند و برای میرغ و خیروس   
 (. 12. )آبیار، همان: در خانه باز استها می ریزد. 

 )حیاط(خارجی زمان گذشته، الفت،
 (.  20پسر بچه ای پشت در است.) همان:  .در را باز می کندکسی به شدت در می زند. الفت دم در می رود و 

 را دربردارد« در باز»هم معنای نمادی  « حوض آب» 
می شوید که تلف  زنگ می زنید. )همیان:    آب حوضصبح الفت، استکان های چای را با دست هایی لرزان زیر شیر 

11.) 
 (.11و وضو می گیرد.)همان: الفت انگار که به خود آمده باشد، بی رمق از جا بلند می شود. سر حوض می رود

 مکانی برای خیال پردازی، رتیا دیدن و تک گویی شخصیت داستان است:  « بستر»
خودش دراز کشیده و در آن سوی اتاق یونس در بسترش دراز کشیده است. الفت طبیق ییک    در بسترالفت در اتاای 

 (33سنت ادیمی برای یونس اصه تعریف می کند.)همان: 
 
 . رنگ4-4 

در تمدن های باستان و هم چنی  در مذاهب، رنگ ها از جایگاه نمادی  برخوردار بودند. همان طور که امروزه در هر 
 کشور و االیمی معنای نمادی  رنگ ها می تواند ازتفاوت ویژه ای برخوردار باشد.  

ی اسیت.رنگ سیرخ، رنیگ    رنگ سفیدکه مظهر پاکی، روشنایی، بینگر شادی، افتخار ، جاودانگی ،معصومیت و پیروز
آتش و خون و عشق الهی است، رنگ سبز رنگ امید، نعمت های آتی و میر به زندگی جاودان می باشد و سیرانجام  

نامه نویسیان نییز از نمیاد رنیگ بیرای بییان مفیاهیم و         (. فیلم 393: 3131رنگ سیاه نشان ماتم و عزا است.) شاهی ، 
بهره برده اند رنگ سفید مستتر در واژه پرستار انتقیال دهنیده و مصیوّر     مضامی  شهادت طلبی، صبوری، هیجان و ...

 کننده مضمون امید و آرامش است:
 (2: 3109روی پیشانی بعضی مجروحی  مینویسد فوری .)شیخ طادی،  با ماژیک قرمزامیر علی 

ته و مییرود و کیس   .. یکی عکس رادیولوژی میگیرد و کسی بسیرعت کاسیت را برداشی    بتادین سبزکسی داد میزند  
 (4دیگری کاستهای ظاهر شده را بدست ناهید میدهد  .) همان: 

 یا رنگ شورانگیز ارمز در شواهد زیر که در واژه مجرو  و زخمی با مهارت ذکر شده:
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رود. انفجار توپخانه ادامه دارد.گلولیه ای وسیط    شود و می خوابیده و  نشسته پر می مجروحای امبوالنس اول مملو از
شوند.ناهید گم شده.امیر علی به اطراف  خزد.بقیه پراکنده می و امدادگران می خورد .سامان به گوشه ای می وحینمجر

 (.11کند. )همان:  نگاه می
 گیره.   . هی داغ میشه و الو میکوره مذابدونم چم شده سید علی. دلم شده مث ای   الفت: نمی

 
 . نورپردازی و توصیف نور  4-5

در فیلم نامه دارای دو بُعد است هم جزء مکان در عناصر فیلم و هم جیزء رواییت   ، و توصیف نورمبحث نورپردازی 
شودکخانه با امید دیدار یونس نورانی تر است. نویسنده ادبی مکان در داستان محسوب می –ی تخیلی پردازی و جنبه

هیای پنهیانی    طب تیذکر دهید، و در الییه   اصد دارد با نور بخشیدن به مکان داستان شباهت رتیا و وااعیت را به مخا
کتم، وی را متوجه ای  معلب کند که عشق مادرانه، تجربه ای درخشان و حسی همیشگی است که همیشه و در هیر  

 زمان و مکان جلوه گری می نماید. 
شاید دیوار مقابر را که نیزاری جلوی آن است تخریب کنند . امیرعلی و ناهید و سیما به سختی مجیروحی  را آمیاده   
می کنند، تا برای حرکت آماده شوند، یکی یکی آنها را درون نفربر ارار می دهند، کار طاات فرسا، با جراحت ناهیید  

(.)نمونه ای دیگر ازی  شیاهد مثیال   09: 3109خ طادی،)شی.هوا در حال روشن شدن استو سیما خستگی امیرعلی 
 (.  09در همی  صفحه 

 در روزهای زندگی نیز ازی  نوع کارکرد نماد مواردی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود: 
فرود می آید و آنرا مسدود میکند .در زیر زمی  خروجیی هیا در    تانک آتش گرفته و بر درب ورودی زیرزمینیک 

منتظرند. ناهید از کیانوش و دیگیران سیراغ امیرعلیی را     پرستاراناثر انفجارها مسدود می گردد..ناهید و مجروحی  و 
 (42می گیرد هیت کس او را ندیده است . ) همان: 

 (42)همان:  . راهروی پناهااه روزنه ای  میبیندناهید در انتهای 
.،ناگاه چشمان درشت کسی در بیرون درفاصلۀ کم به آن دوخته .کییانوش   درچه را باز میکندکیانوش  بسختی کمی 

 (.42با جیغی کوتاه دریچه را رها کرده پایی  می آید. )همان: 
نمتاز   ، امیرعلی، بهبه بیرون نگاه می کند، کیانوش دست و پا و دهان عراای را می بندد، کمی دورتیر  روزنهناهید از 

)  "اهلل اکبیر "، دستانش را باال می برد، در نیت و تکبیر مانده، شانه هایش تکان میی خیورد،   می ایستد، سکوت کرده
 (31همان: 

میی خوانید و بیه     امیرعلی حمتد و ستوره  چشمان عراای که از وحشت گرد شده به سمت اهلل اکبر خیره می شود، 
 (  31رکوع میرود.) همان: 

 (31.) همان: دریچه به بیرون نااه می کنداز سیما 
 (14زیردستان امیرعلی تکان می خورد، آرام باز می شود.) همان: دریچه 

 (11امیرعلی در کنارش نشسته )همان:  ناهید نماز می خواند )نماز صبح ( –همه در خوابند  
   (13) همان:.همچون مجسمه ای ایستاده روبه آسمان امیر علی وسط محوطه 

 شودکاست که در وااع به کمال مورد نظر نویسنده واصر نمی« مریم» 341نمادی تری  شخصیت فیلم نامه شیار 
 وی در کودکی در نقش گرگ در بازی گرگم به هوا ظاهر می شود.

ساله)دختر خواهر الفت( توی حیا  خانیه ی روسیتایی شیان بیاهم      3الفت و یونس و فردوس )دختر الفت( و مریم 
هوا بازی می کنند. آهی جان توی ایوان الیان می کشد و گه گاه می خندد و دندان طتیش معلوم می شیود.   گرگم به

مریم گتر   سرو صدا و جیغ و فریاد حیا  را پر کرده است. مرغ و خروس ها وحشت می کنند و فراری می شوند. 
 ک اما جرزنی می کند و زیربار نمی رودمی شود



 3131 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      32

 
 خواهد جلوی دوربین ظاهر شودنمیداستان مریم در پایان 
 (.3... فقط صِدام باشه.) همان: ... میشه صورت منو نشون ندیدمریم: ببخشید

در داستان، در زمان بچگی، به یونس سیلی می زند و با یونس دعوا می کند و مورد مؤاخذه آهی مادر الفت ارار میی  
 کند.مشخی شدن مرگ یونس، ازدواج می گیرد و در زمان جوانی متهم به بی وفایی استک او ابر از
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دهید. ایی  اشیاره ییا      نشانه، اشاره یاکنایه ای در روایت داستان است که از اتفاای که بعدا اراراست رخ دهد، خبر می
شیود.   کنایه ممک  اسیت ییک سیخ  باشید، ییا ییک عمیر، اتفیاای غییر منعقیی کیه معنیی آن بعیدها معلیوم میی               

(http://www.azsan.ir.) 

کنید. او سیاج را روی    کند و با چوبی بلند هیزم آتش تنور را جیا بیه جیا میی     الفت کمی خار به دهانه تنور اضافه می
کند. ال الیه   کند و سر درخت را نگاه می ی معبخ بیرون می الفت سر از دهانه . کال  غار غار می کند،گذارد آجرها می
کنید.   ها را از مجمعه برداشته وبا چوب مخصیوص روی خوانچیه پهی  و نیازن میی      گوید و یکی از چونه اال اهلل می

در حییا  راه   کنید. فیردوس   اندازد.آهی جان، گوشه ای لوبیا پان می پیچد، آن را روی ساج می خمیرکه به چوب می
 (.21زنند.) همان:  خواند. در می رود و کتاب می می

 (. 14و اصاب آن را به اتب کشیده )همان:  گوسفند قربانی شده
. الفت سرش را از پنجره بییرون  کشد سای در کوچه زوزه میالفت پشت االی نشسته و آهی جان زیر کرسی ست. 

 آورد.  می
 (.  14: الفت: چه وات زوزه کشیدنه؟!) همان

نکنیید بید یمنیی     گفت غترس  درخت گردو رو میفردوس: یه جوری شده بود مادرم، به همه چیز وسواس داشت. 
رفت صتافش    باید م افتاد کف پشت بوم نردبوم میمی گفت نکنه خبر بدی بیارن. اگیه   کشید سگ زوزه میمیاره. 
 (. 33.)همان: نیست سفیدی نباید از خونه بیرون داد، خوبمی گفت خوب نیست.  .می کرد

آورد کنار آهی جیان. الفیت:    ها را می روی طااچه. فردوس بلند می شود و گلدان گلدانکند به دو  با چشم اشاره می 
 خوای؟ آهی جان: برای یونس، تو مزار براش خوان درست ک . گلدونا رو بزار رو خوانش.   گلدونا رو برای چی می

 (33) همان:
 
 نتیجه گیری: -5

ادبی به ای  است که با پردازش غیرمستقیم شخصیت، بیان رخیدادهای مهیم را سیامان     –اهمیت مکان در آثار هنری 
نامه ها در واایع همیان المروییی اسیت کیه نویسیندگان بیا ختاییت و بااشیاره بیه شیگردهای             دهد ومکان در فیلم

های واالی بشری در حی   مفاهیم ذهنی و اندیشه گذارند تا برداری و حرکات دوربی ک درون مایه را به نمایش می فیلم
 های عینی به خود بگیرد. نوشت ک مصداق
هیای داسیتانی و شخصییت    وجود محوری زن در صحنه و مکان داستان، سبب پیشرفت کینش  341در فیلم نامه شیار

   پردازی شده بود لیک  در فیلم روزهای زندگی، ناهید تجسم نیروی امید و نجات امیر علی است
های نمادی   دو فیلم نامه می توان به پله، در باز و حوض آب اشاره نمود همچنی  رنگ سفید، الجوردی، ارمز  مکان

دادند و در انتقال فضیای امیید و   ها و سایر عناصر داستان را به هم ربط می جزء نماد هایی بودند که مواعیت و حادثه
 شدند._انتظار مؤثر وااع می

عیاطفی اشیاره نمیود کیه در      -توان به کارکردهای تصویری رد های توصیفات مکانی در داستان میتری  کارک از مهم 
 ورزی و تکامر اشخاص داستانی به کار رفته است. مجسم نمودن حس دالوری توأم با عشق
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