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 چکیده
شوند و از این منظرر در مترون روایری ادبری،      ی تصویری، متون روایی و داستانی محسوب می بر جنبه  های سینمایی عالوه فیلم

هایی وجود دارد که در ارتباط با یکدیگر و ارتباط با کر  مرتن    اند. درواقع در متون روایی سینمایی نشانه مورد توجه قرار گرفته
ی گذشرته در بسریاری از    مایه رسد درون شود. به نظر می مایه گفته می دهند و به این معناها، درون می ل ای از معناها را انتقا  شبکه

شده کره گفتمران گذشرته را     ای آن طوری طراحی از اصغر فرهادی که نظام نشانه گذشتهفیلم   ها نمود بارزی دارد، ازجمله فیلم
سازان ایرانی با گذشته در ارتباط است و هر جرا سر ن از گذشرته باشرد، سرنت، هواسرته یرا         کند. سنت در ذهن فیلم بیان می

شرده اسرت، درنتی،ره،     فتمران تبردی   ناهواسته در بسیاری از موارد با آن مترادف است. امروزه گذشته در متون سرینمایی بره گ  
ای و  ی کتاب انره  ی گذشته در متون سینمایی اهمیت بسریاری دارد. ایرن نوشرته قصرد دارد برا رول م ا عره       مایه بررسی درون

 ، بررسی کند.گذشتهی گذشته را در فیلم  مایه ها و درون تحلیلی، نشانه
 . 

 مدرنیته.شناسی، فیلم، سنت،  مایه، نشانه درون :واژگان کلیدی
 
 مقدمه  

های گوناگونی از انواع هنرها تأثیر پذیرفته و امکانات بیانی هود را گسترل داده است و در این میران،   سینما به شک 
ویژه از منظر روایی تأثیر داشته است. روابط ادبیات و سینما به زمان پیردای  سرینما در    ادبیات هم در تکام  سینما به

ترین عامر  ارتبراط برین     شود و عنصر روایت مهم امروزه سینما نوعی متن روایی محسوب میگردد.  قرن بیستم برمی
 سینما و ادبیات است.

شرود  درک   ی آن امری ضرروری محسروب مری    مایه برای درک یک روایت، اعم از تصویری یا نوشتاری، درک درون
هم در کنار یکدیگر و هم در کلیت  بنابراین  ای آن است، ی نشانه مایه، مستلزم هوان  دقیق متن و بررسی اجزا درون

 های موجود در آن بررسی و تحلی  شوند ی متون روایی، باید نشانه مایه برای بررسی درون
ای  ال دارای گذشرته  ی معاصر حضور پررنگ دارد. هر فردی در زندگی ی گذشته در بسیاری از متون دوره مایه درون

ای  مایره  های هنری ایرران از جملره سرینما، گذشرته بره درون      یرد. امروزه در روایتتواند آن را نادیده بگ است که نمی
ی پیشامدرن در ارتباط است و در ارتباط با مدرنیتره،   تبدی  شده که به نحوی با فرهنگ، عادات، عقاید و... در جامعه

سرازان   بدل شده است و فریلم  ی اصلی یابد. درواقع گذشته، امروزه در سینمای ایران به یک مسئله تش ص و بروز می
 ی گذشته را در متونشان نادیده بگیرند. مایه اند تأثیر درون هواسته یا ناهواسته نتوانسته

این مقا ه قصد دارد به بررسی و تحلی  گذشته در یکی از متون سینمایی ایران بپردازد. به این منظرور، ایرن مقا ره، در    
مایره هواهرد داشرت و سرپ  بره سریر        هرا در تحلیر  درون   پرداهتن به نشانه مایه و  زوم ابتدا مروری کوتاه بر درون

شرود.   شناسی در سینما پرداهته هواهد شد و سپ  متن مورد نظر بررسی می شناسی پساهتارگرا و جایگاه نشانه نشانه
 ای از بررسی این متون ارائه هواهد شد. در ب   آهر نیز نتی،ه
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 سنت و تجدد در ایران 
داری است و بین متفکرین در باب حدود و تعریف آن اهتالفراتی وجرود دارد امرا بره      یته اص الح مسئلهاگرچه مدرن

کوشرد تمرام ت،ربیرات     ای کره مری   توان این مفهوم را با ساهتارهای اجتماعی و دان  مرتبط کرد. مقو ه طور کلی می
ال در ارتبراط برا تغییرر، توسرعه و      و جامعره  ای که انسان به درک متفاوتی از هود اجتماعی بشر را در بربگیرد. نق ه

( همچنرین مدرنیتره برا    8831:22رسرد. برین مدرنیتره و پیشررفت ارتبراط تنگراتنگی وجرود دارد ،ما پرا ،         تاریخ می
ها است در سر   امرور مشرهود و روبنرایی       مدرنیزاسیون مرتبط است. مدرنیزاسیون که به روز کردن امکانات و شیوه

ی زیستن و ت،ربه  شود. بود ر مدرنیته را نوعی شیوه درنیته در زیرساهت و در ساحت نظر واقع میافتد اما م اتفاق می
ی دینری از ییرر دینری ناشری شرده       داند که از تحوالت صنعتی شدن، شهرنشرینی و تفکیرک حروزه    کردن زندگی می

هرا و   یرران کرردن تمرام سرنت    (. مدرنیته برابر است با هرد باوری و اصرار برر آن در همره چیرز. و   82است.،چایلدز3
 (.82ها و اعتقاد به عق  ابزاری ،همان  شناسانه، پایمال کردن ارزل باورهای فرجام

ی ایرانی و در زمانی که نسبت و مرز سنت و مدرنیته در آن به درستی مش ص نیست، نوعی سرگردانی در  در جامعه
یابرد و از طریرق    مباحر  گفتمرانی برروز مری     باب مفهوم گذشته وجود دارد، این سررگردانی در مترون بره صرورت    

وگوهای بینامتنی در متون معاصر قاب  ردگیری است. برای درک این گفتمان، باید هرم سرنت و هرم مدرنیتره را      گفت
رسد مفهوم گذشته به نحوی با سنت در ارتباط اسرت و از ایرن رو شرناهت مفراهیمی چرون       بررسی کرد. به نظر می

 وان مفهوم مقاب  آن، امری ضروری است.به عن –مدرنیته و مدرن 
ی قاجار بره   ای حدود هفتاد سال، بار دیگر در دوره ی صفویه ظهور کرد و با وقفه او ین بار مدرنیته در ایران، در دوره

های بعد، انقالب  های مش صی از هود نشان داد. در سال ی ناصری نشانه ویژه عبا  میرزا شتاب پیدا کرد و در دوره
(. 2231:22ی ع رف و نمراد کراملی از مدرنیتره اسرت ،جهرانبگلو در تبریزنیرا،         ای اسرت کره نق ره    مشروطه، حادثه

ای که در افکار و سامان زندگی ایرانیان، پ  از هزاران سرال ر  داد   ی نگاه تازه ای بود از نحوه هواهی نشانه مشروطه
ی مل  دیگر بود. از این برهه به بعرد، رونرد مدرنیتره در ایرران     های م تلف زندگ و ا بته پیامد آشنایی ایرانیان با سبک

ی قاب  تأم  این،است کره از آن،را کره مدرنیتره      رود. نکته هیچگاه متوقف نشده است و با شتابی ترسناک به پی  می
ن جدیرد،  اند و به نوعی در ایررا  امری وارداتی است، متو یان حکومتی و فرهنگی ایران همیشه به ظاهر آن توجه کرده

ی آنران همیشره در    ی پرجاذبره   همیشه مظاهر زندگی مدرن وجود داشته است اما روح زندگی سنتی ایرانیان و گذشته
ی پهلوی اول، رضاهان با ان،ام اصالحاتی که از دیگر کشورها  پ  این مظاهر قاب  مشاهده بوده است  مثالً در دوره

ی  ای سیاسری برر پایره    ی مدنظر او مدرنیتره  ریزی کند. ا بته مدرنیته پیآموهته بود سعی کرد زندگی مدرن را در ایران 
گوید3 درواقع قصد او از کارهایی که ان،ام داد، گسترل سرل ه   تمرکزگرایی حکومتی بود. آبراهامیان در این زمینه می

و وژی و میراثری  ها بود، از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع و ایردئ  ی ب   از طریق گسترل قدرت دو ت در همه
بررد   ( کارهایی کره او در جهرت پری    18131:22گری بود ،آبراهامیان، که پشت سر گذاشت محصول فرعی این سل ه

ای در کشور بروز داد امرا از آن،را کره ایرن مظراهر بره        منافع سیاسی ان،ام داد، مظاهر دنیای مدرن را به طور گسترده
یرانی نتوانست هود را با آن همگام کنرد و ایرن باعر  پدیرد آمردن      صورت دفعی و ناگهانی پدید آمده بود فرهنگ ا
های بعرد و در زمران    تر شده است. سرعت این مدرنیزاسیون در دوره شکافی شد که از آن تاریخ تاکنون پیوسته عمیق

ایرران   محمدرضا نیز ادامه پیدا کرد. با کارهایی که او ان،ام داد یکری از مظراهر مهرم زنردگی مردرن، شهرنشرینی، در      
ی متوسط بوده است در ایران نیز با شرک  گررفتن    سابقه یافت. شهرنشینی که همیشه پیامد گسترل طبقه گسترل بی

ی متوسط ایران در این دوره متشرک  از   ی پهلوی دوم بسیار سریع بود. طبقه  ی متوسط شک  گرفت اما در دوره طبقه
 25وران ما ک، تو ید کنندگان کوچک و زمینداران ،بین  ریان، پیشهی م،زا بود  یکی از این دو طبقه شام  بازا طبقه 8

درصرد   :1ای از علما ،به سبب ارتباطات تاری ی مس،د و بازار( بودند که جمعاً حدود  هکتار( و ب   عمده 155تا 
ی  هرای تحصر   ای ی متوسط دیگر شام  کارمندان یقه سرفید و مت صصران و حرفره    دادند. طبقه جمعیت را تشکی  می
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(. در این زمینه دو نکته حائز 825-889داند ،همان  درصد جمعیت را تشکی  می 9ها بودند که حدود  ی دانشگاه کرده
ی متوسرط   ی متوسط شهری یربی، مذهب چندان اهمیتی نداشت اما در طبقره  اهمیت بسیار است، اول اینکه در طبقه

نهایتراً برا    25بسیار اهمیت دارد. فرامول نشود که انقالب ایرانی که در این دوران پا گرفت نق  مذهب و روحانیان 
یافته برود ذاتراً برا     ی سنتی که با مدرنیزاسیون به قدرت دست ای مذهبی حکومت پهلوی را ساقط کرد. این طبقه صبغه

 کوشرد ترا   اسالم چه در مقام یک ایدئو وژی و چه در مقام یک نظام فرهنگی، مری »مدرنیزاسیون یربی مشک  داشت. 
( نکته دوم سررعت گسرترل   8231:98:میر سپاسی،«،گیری یک موقعیت بومی فرهنگی مهیا کند شرایط را برای شک 

میلیرون نفرر    2.2میلیرون نفرر بره     1.2( جمعیرت تهرران از   25ترا   8:سال ،از سال  82این شهرنشینی است  در طی 
توان یقین داشت که فقط روستاییان  که می ای است شتاب تصاعدی شهرنشینی به گونه 1(.82131:22رسید،آبراهامیان،

 گاه پا نگرفت. به شهرها کوچ کردند و ی فرهنگ شهرنشینی در ایران هیچ
گیرد و  ی مدرنیزاسیون دو تی قرار می ی ایرانی در معرض یک برنامه ، جامعه25و  85های  گوید در دهه میرسپاسی می

–شوند. اصالحات در این دوره  ی کشور از این برنامه متاثر میهای فرهنگ روابط اقتصادی، نهادهای اجتماعی و قا ب

شرک  زنردگی شرهری را در ایرران متحرول       -ان،امرد  به ویژه اصالحات ارضی که به مهاجرت گسترده به شهرها می
گیرند و به علرت مقاومرت در برابرر مدرنیزاسریون دچرار       ، همگی در معرض تغییر قرار می کند. ساهتارهای سنتی می

آورد و بره   های مدرنیزاسیون، تحو ی در سراهتار قردرت سیاسری پدیرد نمری      شوند  اما این برنامه ای شدید میه تن 
هرای زنردگی    ی فرهنگی و سیاسی نیز هبری نیست. درواقع مدرنیزاسریون در برهری از حروزه    موازات آن از مدرنیته

 (.18531:98گیرد بدون آنکه به مدرنیته من،ر شود ،میرسپاسی، شک  می
جایی و همیشگی. دارای شرانی   سنت در ن ستین معنای هود عبارت است از حقیقتی م لق، الیتغیر، فراصورت، همه

(. 12131:98با واقعیت بنیادی، مأهذ کیهانی و علت ن ستین که به اسا  و بنیاد عا م گرره هرورده اسرت ،جراودان،    
های مربوط به گذشته به دال ت بره   شود نشانه د میسنت ریشه در گذشته دارد و از همین روست که در این مقا ه تاکی

گرایری نروعی میر  طبیعری بشرر اسرت کره         شنا  آ مانی، کارل مانهایم بر آن است که سرنت  سنت نیز دارند. جامعه
منررد اسررت هررر امررر بازمانررده از گذشررته را حفررد کنررد و ار  نهررد       پسررندد و عالقرره  تغییرهررای آنرری را نمرری 

ب شی است. سنت بره افرراد جامعره مررتب   هویرت       های سنت هویت ی از ویژگیهمچنین یک8:31:22،طباطبایی،
 8ال از دیگر جوامع قاب  شناهت است دهد و هر جامعه با تمایزهای سنتی می

ی ایرانی بسیار دیر، دشوار و  رسد مدرنیته و سنت در جامعه ترین حا ت، به نظر می بینانه بنابر آنچه گذشت، در هول
 د.ناقص پیوند بگیرن
تاباننرد. بررای درک نگراه     های م تلفی تقاب  ناشری از ایرن دو گفتمران را در مترون معاصرر برازمی       هنرمندان به شیوه

ی این متون، از منظر فوق، نگاهی تازه کرد. به این منظور ابتدا عنصرر   مایه هنرمندان معاصر به این مسئله باید به درون
 های آن مرور هواهد شد. مایه و ویژگی درون
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وار، ییرر مسرتقیم و فراگیرر در داسرتان      مایه تعاریف متعددی دارد ازجمله اص الحی است که به شرکلی سرایه   درون
توان به صورت فشرده و در قا ب یرک واژه   حضور دارد، نوعی مفهوم ذهنی و روح حاکم بر یک داستان است که می

ی داستان،  مایه (. درون931:28:تفکیک از داستان نیست ،فرویی، آن را بیان کرد، شک  هاص و فیزیکی ندارد و قاب 
 (.388 1:59سازد.،و پ، کنی  ی هود می آمده دست همان است که نویسنده از ت،ربیات به

                                                           
 این روند با همان شتاب همچنان ادامه پیدا کرد. 1
 (15931:98جاودان،،ر.ک3  8

3 Theme 
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ی آن صرحبت کنرد.    شد که ه یبری قصرد داشرت دربراره     مایه در یونان باستان به موضوعی اطالق می اص الح درون
ارس و گرفته شده  فن شعرکند از  ای که شاعری شعرل را بر آن بنا می وم موضوع یا ایدهکاربرد این اص الح در مفه

ی اثر ادبی، ایده و مفهوم فراگیری است که در ک  اثر پراکنده شده است. اگرر   مایه (. درون18531:22است ،مکاریک، 
ی یک اثر ادبی دست یابیم، باید پیوسته فاصله را با متن حفد کنریم و در عرین حرال بره دنبرال       مایه ب واهیم به درون

 (.peck,2002:165کند ، ر اثر ادبی با یکدیگر مرتبط میموضوعی کلی باشیم که اجزا را د
اند که روایت را در روندی علّی و تقرویمی پری     های پویای روایت دانسته ای از منتقدان، کن  و پیرنگ را جنبه عده
  شوند و به شک  یرک کر   ای افزایشی انباشت می برند. عناصری مانند ش صیّت و مکان ایستا هستند زیرا به گونه می

تردری  در   کند و هواننده آن را بره  دانند زیرا تغییر نمی مایه را نیز به همین صورت عنصری ایستا می آیند. درون در می
 یابد. می

اند  نظراتی که بر نقر  هواننرده در آفررین  معنرا      ی این عناصر نظرات دیگری هم ابراز کرده منتقدان معاصر درباره
شرود کره    مایه به کار ببندیم چنین مری  ی درون ( تأکید دارد. این نظر را وقتی درباره،کنار هم قرار دادن عناصر داستان

بندد  یکی رو به آینده دارد و بیشتر شام  کرن  اسرت ترا     ال را در دو ا گو به کار می هواننده همزمان مواد داستانی
هرای جدیرد، گذشرته را     ر پرترو داده نگررد و د  مایه و یکی رو به عقب دارد  به این معنی که هواننده به پ  می درون

هروانیم و معنرا را    کند. از این م لب به عنوان هوان  دوگانه یاد شده است. رویدادها را رو به جلو مری  بازسازی می
مایره   مایه یعنی بازسازی معنا از گذشرته و برا ایرن نظرر درون     آورد. پ  درون مایه را پدید می رو به عقب و این درون

 (.98-9:31:28ت که پیرنگ ،مارتین،قدر پویاس همان
مایه را ترا حرد زیرادی از نیرت      ها درون شد، اما فرما یست محور تلقی می مایه عنصری مو ف در م ا عات سنتی، درون

توان به مثابه فنری نگریسرت کره     مایه را می درون 1محور ساهتند. نویسنده جدا کردند و آن را تبدی  به اص الحی متن
مایه چیزی است که میان هواننرده و مرتن    کند تا ت،ربیات  از متن را سازماندهی کند. درون تفاده میهواننده از آن اس

ای از جهران   دهد که مرتن را بره مثابره ت،ربره     مایه، به او این امکان را می شود. سعی هواننده در درک درون مباد ه می
(. مرد نظرر قررار دادن    :18-18531:22اند ،مکاریک، تنیهایی بینام ای، هوان  مایه های درون ببیند. از این نظر هوان 

مایره   ای دیگری، درون مایه، تلویحاً به این معنی است که با در نظر گرفتن نظام نشانه ای در درک درون یک نظام نشانه
 ای را برگزیند. تواند متفاوت شود و این بستگی به انت اب م اطب دارد که چه نظام نشانه نیز می

داند. به نظر وی، در یرک   مایه می اص  وحدت ب   را در ساهتار داستانی، یک فکر کلّی یا همان درونتوماشفسکی 
هرای پیشرینیان ت بیرق     های ادبی و رجوع بره سرنّت   داستانی، نویسنده به دنبال آن است که هود را با ت،ربه ]متن[اثر 

ی  مایره  برانگیرز را درون  ی عالقه مایه و توماشفسکی درونبرانگیز باشد. از این ر دهد  اما برای هواننده، متن باید عالقه
هرا را بررای    مایره  پردازد. ا بته او فقط روزآمرد برودن درون   ای که به مسائ  فرهنگی روز می مایه داند  درون روزآمد می

ت متن بیشرتر  تر، حیا تر باشد و دارای عالیقی ماندنی مایه مهم گوید هرچه درون داند و می حیات متن هنری کافی نمی
هرای انضرمامی    شمول ،مانند عشرق و مرر ( را برا مراده     گیرد که باید عالیق جهان شود و چنین نتی،ه می تضمین می

 (.892-89131:98به نق  از تودورف 1982روزآمد پیوند دهیم ،توماشفسکی، 
کننررد  و میسررر مرریهررا معنرری مررتن را ممکررن  هاسررت و نشررانه گوینررد، مررتن بررافتی از دال گونرره کرره واسررازان مرری آن

ها و تحلیر  آنهرا هسرتیم.  رذا قبر  از       مایه، نیازمند رجوع به نشانه (، بنابراین، برای شناهت درون8231:22،ن،ومیان،
 شود.   ورود به بح ، مفهوم نشانه و سیر آن در م ا عات علوم انسانی مرور می

 

                                                           
ای  نگاه ویژه -حداق  در ابتدا–پردازان این مکتب  مایه داشت. اگرچه نظریه توان چنین نگاهی به درون ی برهورد واسازان با متن نیز می ا بته از نحوه 1

 مایه ندارند. به درون
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 شناسی نشانه-2

 سیر نشانه شناسی-2-6
شناسری را م ررح کررد و او نشرانه را ترکیبری از دال و مرد ول        بود که علرم نشرانه  فردینان دوسوسور ن ستین کسی 

ای پنهران کره آن را مرد ول     ای محسو  دارد کره آن را دال و سرویه   ای سویه ی سوسور هر نشانه دانست به عقیده می
قررار کررده اسرت     نامند. درواقع سوسور بین دال و مد ول یا بین امرحاضر و محسو  برا امرر یایرب ارتبراط برر      می

 (.::1:983،احمدی،
ی برین دال و مرد ول    ها است  ا زامی، یعنی راب ره  شناسی سوسور، اهتیاری و ا زامی بودن نشانه دو ویژگی مهم نشانه

کار بردن این  برند همه ملزم به ی گ  را به کار می الزم و ملزوم است  مثال  در ایران هنگامی که برای نامیدن گ ، واژه
ی بین دال و مد ول اهتیاری است و نظام قرادر نیسرت    ی نامیدن گ  هستند، اهتیاری بودن نشانه، یعنی راب هواژه برا

هرای   بند در حا ی کره در کشرور   ی گ  را به کار می د ی  مهمی برای آن بیان کند مثال  در ایران برای نامیدن گ ، واژه
 (.3:2 1:22عیری، برند ،ش کار می های دیگری برای نامیدن گ  به دیگر واژ

شروند. هرجرا    اند درک می ها در نظامی که در آن پدید آمده کند3 نشانه سوسور تلویحاً به موضوع دیگری نیز اشاره می
ی کارکردهای دال تی است. اگر قرار است ماهیرت آنهرا    ها باشند، نظامی هم وجود دارد و این وجه مشترک همه نشانه

(. این بح  سوسور، درواقع پیامرد  15831:59نظام و نه منفردا، در نظر بگیریم ،کا ر،شناهته شود باید آنها را در یک 
کنرد و قابر  قیرا  برا      داند که عقایرد را بیران مری    ها می هاست. سوسور زبان را نظامی از نشانه ماهیت اهتیاری نشانه

هاسرت. بره    ترین ایرن نظرام   زبان مهم، ا بته …هایی است مانند نظام نگارل، ا فبای ناشنوایان، مناسک نمادین و  نظام
ها در زندگی اجتماعی است. سوسرور هرود نرام     توان علمی را متصور شد که موضوع  پژوه  این نظام نظر او می

 (.8831:25ی سمیون یونانی به معنی نشانه( گذارد ،سوسور،  شناسی ،سمیو وژی از ریشه این علم را نشانه
هرا را   ای بر دریدا است پیر  نشانه ی مباح  سوسور و مقدمه کننده که تکمی  شناسان است پیر  یکی دیگر از نشانه

انرد   شود که عبرارت  تر است پرداهته می ی سوم که از همه مهم سه گونه تقسیم بندی کرده است در این،ا به ذکر دسته
 از3
و شباهت اسرت. ،ماکرت و   ی دال و مد ول براسا  همانندی  شمایلی3 براسا  شباهت با موضوع استوارند، راب ه-1

 ساهتمان(
ی  ی دال و مد ول براسرا  علرت و معلرول اسرت. ،سراعت نشرانه       ای3 پیوستگی میان معنا و موضوع، راب ه نمایه-8

 زمان(.
شناسیک استوارند، دال ت میان دال و مد ول از نوع قراردادی به حساب  های نشانه ها براسا  قرارداد نمادین3 نشانه-:

 (.8:31:22ن  با  در عزاداری( ،احمدی،آید. ،پوشید می
دریدا و دیگر پساساهتارگرایان، برای مد ول اصا تی قائ  نیستند و نشانه را حرکت از یرک دال بره سروی دال دیگرر     

شود. از آن،ا که هیچ دا ی به هیچ مد ول مش صری   دانند  زیرا وجودِ مد ولِ سوسوری، نوعی حضور معنا تلقی می می
افتد. بره   ر نتی،ه هیچ معنای مش صی نیز پدید ن واهد آمد یا به قول دریدا معنا پیوسته به تعویق میدهد د ارجاع نمی

هرا   را برافتی از دال  1ی آن شرد. دریردا مرتن    هرحال این نگاه واسازان به نشانه، باع  پدید آمدن متن به معنای ویرژه 
 (.  859،1:28داند ،س،ودی3  می

 
 شناسی در سینما نشانه-2-2

 رسد که   های متون ادبی در این است که در نگاه ن ست چنین به نظر می های سینما با نشانه تری تفاوت نشانه عمده

                                                           
1 Text 
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ای اسرت، در   های نمادین یا نمایه یابیم که دارای نشانه های شمایلی استوار است اما با دقت بیشتر درمی سینما به نشانه
ای تبردی    هرای نمایره   نمادین یا قرراردادی هسرتند و بعرد بره نشرانه      ها اصوالً  متون ادبی که ابزارل زبان است نشانه

 (.1:22،88شوند ،احمدی3  می
، ن سرت  گذشرته (. مرثالً پن،رره در فریلم    8831:22شروند ،احمردی،   ها باهم دیگر ترکیب می در متون سینمایی نشانه

کند امرا   بین داه  و هار  را بیان میای، ارتباط  ی نمایه های شمایلی یک پن،ره است و براسا  نشانه همچون نشانه
ی  دهنرده  تواند نشان ی رفتن به حال و می تواند نشانه دهنده ای نمادینی هم دارد که بیرون پن،ره می پن،ره دال ت نشانه

 بازگشت به گذشته باشد.
کنرد    هم متمایز مری  ، تفاوت دیگری است که این دو دسته نشانه را از«ارتباط روایی»در برابر « ارتباط فیلمی»ویژگی 

کنرد و ارتبراط روایری اصر الحی      ، به این معناست که متن از طریق کالم، داستانی را نق  می]ادبی[روایی بودن متن 
گر، به هواننده به عنوان م اطب. شباهت روایرت ادبری    است برای نشان دادن فرایند انتقال از مؤ ف به عنوان ه اب

ی بیران اسرت  بنرابراین     کان و علیت است و تفاوت فیلم با روایرت ادبری در نحروه   با فیلم در عناصری مانند زمان، م
ساز به بیننرده   آید این است که ارتباط فیلمی چیست  به عبارت دیگر، فرایند انتقال از فیلم سوا ی که در این،ا پی  می

هرای شرمایلی،    صراویر نشرانه  ی تصرویر اسرت. ایرن ت    گیرد. انتقال در سینما قب  از هرچیز بر پایه چگونه صورت می
گیررد و او را مسرحور    درپی در برابر چشرم بیننرده قررار مری     ای و نمادین هستند. تصاویری که به سرعت و پی نمایه

کند. بدین ترتیب ویژگی ت،سمی فیلم در ارتباط فیلمی بسیار اثرگذار است. فیلم برای بیننرده، دنیرایی هیرا ی امرا      می
های فیلم، به نحوی  ی زمان و مکان در نشانه شود. همچنین ترکیب ویژه که بیننده گی  می کند واقعی را چنان زنده می

که قب  از آن در عکاسی هم دیده شده بود، ویژگی دیگر ارتباط فیلمی است، با این تفاوت که در عکر ، فقرط بدعرد    
 ی( نیز وجود دارد.بعد زمانی ،توا  -درپی شدن سریع تصاویر با پی -شود اما در فیلم مکانی حفد می

 
 های فیلم کارکرد ضمنی نشانه-2-9

هرای   در دال ت صری ، مد و ی وجود دارد که به صورت عینی و چنان که هست به تصور درآمده، حال آنکره دال رت  
شوند. به نظرر   ای هستند که به سبب صورت و کارکرد نشانه به آن منسوب می های ذهنی ی ارزل ضمنی نشان دهنده

هرای صرری     ی دال رت  علوم به محدوده 1کنند. ها در متون هنری، به شکلی ضمنی، معنا را ا قا می ب نشانهرسد ایل می
ها در محور همنشرینی   (. نشانه8531:25های ضمنی نق  مسلط دارند ،گیرو، تعلق دارند و ی در ادبیات و هنر، دال ت

 توانند معانی متفاوتی ای،اد کنند با هم و در نظامی هاص، می
 
 مایه گذشته ـ تحلیل موردی درون9
 گذشته ی فیلم ـ خالصه6ـ9

احمد بعد از چهار سال به فرانسه برگشته تا طالق  را با همسر سابق ، مارین ،ماری(، رسمی کند. ماری گویا قررار  
این کرار را  فهمد که ماری  بوده برای او هت  رزرو کند تا احمد چند روز اقامت  در پاری  را در هت  بگذراند اما می

هرای   ی او اقامرت کنرد. او بررای ایرن کرار بهانره       دهد که این چند روز را در هانه نکرده است و به احمد پیشنهاد می
داده  ی قب  احمد بدقو ی کرده و نیامده و ماری این برار نیرز چنرین احتمرال مری      آورد از جمله اینکه دفعه م تلفی می

شرنود آن   گیرد که جرواب مری   های ( را می ز هر چیز سراغ وسایل  ،کتابشود و قب  ا است. احمد به هانه وارد می
کنرد ،پسرر    فهمد که ماری با مرد دیگری به نام سمیر زندگی مری  اند. احمد هیلی زود می برده شده« انباری»وسای  به 

هایت ماری احمد را با گیرد به هت  برود، اما در ن بیند( و به همین سبب تصمیم می ی ماری می سمیر، فؤاد، را در هانه

                                                           
 کند   میگوید معنا را منتق مثال گفته شده که ادبیات از طریق آنچه نمی 1
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کند که با  وسی ،دهتر ماری از همسر سرابق ،( صرحبت کنرد و بفهمرد      ال راضی می این بهانه به سکونت در هانه
ی  وسی برا احمرد هروب اسرت و ظراهراً بهترر او را درک        های چند وقت اهیرل چیست  زیرا راب ه علت آشفتگی

های روحی او ازدوا  مرادرل برا سرمیر اسرت. احمرد در       گیفهمد علت آشفت کند. احمد در صحبت با  وسی می می
فهمد که ماری از سمیر براردار اسرت در حرا ی کره      برد  او می ای پی می رفته به نکات پیچیده ارتباط با این افراد، رفته

همسر سمیر ،سلین(، به علت هودکشی ناشی از افسردگی، در بیمارستان بستری است. اما ایرن پایران مراجرا نیسرت     
ی بین مرادرل و سرمیر را بررای     های عاشقانه دارد و آن اینکه ایمی  زیرا  وسی بعد از مدتی پرده از راز دیگری برمی

سلین فرستاده است و زن سمیر احتمااًل به این علت هودکشری کررده اسرت. مراری برا آمردن احمرد در حرا ی کره          
کنرد بره    شود که او را بسیار عصبی مری  رو می ال روبه یهواسته به نوعی از احمد انتقام بگیرد، با حقایقی در زندگ می

دهد و سعی دارد از یادآوری آن ترا حرد ممکرن بپرهیرزد.      ال او را آزار می کشد. گذشته طوری که پیوسته سیگار می
کندکره   ایرن فررض مری    شود که رفتار ماری تغییر کرده، این تغییر احروال را برر   سمیر هم که با آمدن احمد متوجه می

گیرد  یک طرف همسر سابق  کره   مانده است و آشکارا بر سر دوراهی قرار می ماال چیزی بین احمد و ماری باقیاحت
داند و یک طرف ماری و فرزندل که در شکم اوست. همچنین سلین نیز ظاهرا بره   هود را در هودکشی او مقصر می

ی سرمیر و   ب بوده و احتماالً اصرالً از راب ره  ال به این سب ی بین نعیمه و سمیر مشکوک شده بوده و هودکشی راب ه
 هبر بوده است. ماری بی

 
 های بازنمایی گذشته  ـ شخصیت2ـ9

ارجاع بره گذشرته بره       های اصلی آن که احمد، سمیر،  وسی و ماری هستند، رویکرد در این متن با توجه به ش صیت
 ذشته و بازگشت به گذشته.چهار صورت بازنمایی شده است3 حذف گذشته، تردید گذشته، تثبیت گ

 
 ـ حذف گذشته6ـ 2ـ9

ال فاصرله بگیررد و آن    هواهد از گذشته ال نیست و می در این نوع رویکرد، فرد، هواستار پیوند با هاطرات گذشته
شود آن قسمتی از هراطرات زنردگی    شود بلکه سعی می ی فرد حذف نمی را از ذهن  حذف کند، معموالً ک  گذشته

شود، حذف شود. در بسیاری از موارد فرد هرر   ال می ناهوشایند است و یادآوری آن موجب ناراحتیفرد که برای او 
پیونردی    شود چون گذشرته  ال داشته باشد اما به دالیلی موفق به حذف کردن نمی چند سعی در نادیده گرفتن گذشته

ی هرود   مواره درگیر بین حال و گذشتهشود و فرد ه ناگسستنی با زندگی هر فرد دارد که به سادگی کنار گذاشته نمی
توان متناظر با این رویکرد در نظرر گرفرت، مراری هرچنرد سرعی دارد از       باشد. در این متن، ش صیت ماری را می می

شود برا   و هاطراتی که با احمد داشته است، فرار کند و آن را از ذهن  حذف کند اما موفق به این حذف نمی  گذشته
 ها3 این نشانه

 ی قب  نیامده است3 هواهد توضی  بدهد که چرا دفعه تدای فیلم در هودرو، احمد میدر اب
 ببین، اون دفعه گرفتار شدم. دو روز قب  از پروازم....» احمد3

 ی این چند روز را باید توضی  بدی. ماری3 و   کن. ب وای توضی  بدی همه
 احمد3 چرا واسه اینکه یه بار قرار بوده بیام نتونستم؟ -
 (.8 1،دق« ماری3  نه واسه هیلی چیزا-

هواهد د ی  چهار سال نیامدن  را به ماری توضری  بدهرد امرا مراری      هواهد به ایران برگردد، می زمانی که احمد می
 هواهد وسایل  را با هودل ببرد3 شود به حرف  گول کند و همچنین از احمد می حاضر نمی

 ی بگم.هواستم یه چیز قب  از اینکه برم می»احمد3 
                                                           

 دقیقه 1
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 ی چی؟ ماری3 درباره
 احمد3 چهار سال پی  که رفتم....

 ماری3 مهم نیست دیگه.

 احمد3 هواستم توضی  بدم چرا برنگشتم.
 هوام به عقب برگردم فرامول کن. ماری3 نه... دیگه نمی

 رم. احمد3 من می

 ماری3 وسایلت که تو انباریه چی؟

 هوام. احمد3 نمی

 (.112،دق « ماری3 ببرشون

ای که با احمد داشته اسرت را از ذهرن  حرذف     های احمد،گذشته هر چند سعی دارد با گول نکردن به حرف ماری
ال نباشرد   ای از هاطرات احمرد در زنردگی   هواهد وسایل  را با هودل ببرد تا هیچ نشانه کند، بنابراین از احمد می

 شود3 اما موفق نمی

هواهرد   ه ماری برای  هت  رزرو نکرده است و ماری از احمد مری شود ک آید متوجه می زمانی که احمد به پاری  می
ی ازدوا  با سمیر،  گوید که از سمیر باردار است و درباره ی او اقامت کند، هنگام طالق ماری به احمد می که در هانه

از  هواهد ی هودل می تصمیم  جدی است، در واقع ماری با هت  رزرو نکردن برای احمد و دعوت احمد به هانه
نشدن هاطرات گذشته اسرت کره    احمد انتقام چهار سال نیامدن  را بگیرد و این انتقام گرفتن، هودل د ی  فرامول 

 شود3 احمد هم متوجه این انتقام ماری می
 تو به من گفتی بیا این،ا با  وسی حرف بزن ببین چشه.»احمد3 

ی  عنتیو امضاء کنی که بعد چهار  تم بیایی اون برگهماری3 مزهرف نگو من ب اطر  وسی نگفتم بیایی این،ا فقط هواس
 سال دیگِ هیچ وقت نبینمت، هیچ وقت.

 احمد3 چرا یک سال پی  نگفتی بیام؟ چرا اآلن گفتی بیام وسط این کثافت.
 ماری3 ه،ا ت بک .

 احمد3 بدون اینکه بدونم می وای ازدوا  کنی.
 ماری3 برو ایمیالتو ب ون.

 ردی ....منو م،بور کردی با پسر اون آدم تو یک اتاق ب وابم چرا هان؟احمد3 برام هت  رزرو نک
 ماری3 من برات ایمی  زدم.

 احمد3 معلوم شد چون این،ا ازم انتقام بگیری همینه دیگه هیچی هم نیست.
 ماری3 آره...آره تو راست میگی هوبه راحت شدی.

 (.25دق«،احمد3 بعد درست دم دادگاه به من بگی بارداری چرا؟
گویرد مرادرل از    کند تا آن را برای ازدوا  مادرل با سمیر قانع کنرد بره او مری    زمانی که احمد با  وسی صحبت می

گوید ازدوا  مادرل با سرمیر   رود و موقع رفتن به احمد می شود و از آن،ا می سمیر باردار است و  وسی ناراحت می
 به این د ی  است که سمیر شبیه احمد است.

 (.82،دق « ی کثافت، چون شبیه توه ی چرا رفته سراغ اون مرتیکهمیدون» وسی3 

شرود و اینکره    در واقع ماری هر چند سعی دارد احمد و هاطرات احمد را از ذهن  حذف کند اما باز هم موفق نمی
ب واهد با کسی که شبیه احمد است ازدوا  کنرد هرودل د یر  فرامرول نشردن هراطرات احمرد اسرت، در واقرع          

 وجو کند. هصوصیات احمد را در فردی دیگر جستهواهد  می
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هواهد کره گذشرته    زند، سمیر از ماری می هود ماری زمانی که با سمیر در مورد هودکشی سلین، زن سمیر حرف می
 گوید آن شدنی نیست3 را فرامول کند اما ماری می

 فقط باید فرامول کنیم  »سمیر3 
 ماری3 میشه؟  

 سمیر3 باید بشه.
 (:11دق«،ماری3 اگه نشد

ای که با احمد داشته است را از ذهرن  حرذف کنرد امرا براسرا        هواهد گذشته بنابراین هود ماری گرچه ظاهراً می
 داند این کار شدنی نیست. شویم که هودل هم می ال با سمیر، متوجه می گفته

شرته داشرته اسرت و    ماری بعد آمدن احمد به د ی  هاطراتی است کره برا احمرد در گذ    تغییر حالت روحیدر واقع 
 هاطرات را فرامول کند.  تواند آن نمی

ال است، م صوما بعد از آمردن احمرد سریگار کشریدن      ی درگیری فکری ماری با گذشته ماری نشانه سیگار کشیدن
 شود. ماری زیاد می

ی نمرادینی   این،ا نشانهال را بردارد، انبار در  رود تا چمدان قدیمی در جای از فیلم، به اصرار ماری، احمد به انبار می
های احمد را در انباری قررار داده اسرت ایرن     ی وسای  از گذشته است که در آن وسای  قدیمی قرار دارد، ماری همه

ی هود جا بگذارد تا در حال، جایی برای احمد در  ی این باشد که ماری سعی دارد احمد را در گذشته تواند نشانه می
 و هاطرات  نباشد.  زندگی

 
 ـ تثبیت گذشته2ـ2ـ9

و هاطرات گذشته ثابت و پایدار است و گذشته بررای فررد اهمیرت دارد و      در این نوع رویکرد فرد نسبت به گذشته
ای که در حال از بین رفتن است یا دیگرران   دهد، در واقع چنین فردی، نسبت به گذشته نسبت به آن واکن  نشان می

یا فرامول کنند، ثابت و پایدار است، گذشته گرچه برای  بد یا هوب اسرت  هواهند به نحوی آن را از بین ببرند  می
 کند.  گرایانه با آن برهورد می دهد و واقع ی هود است و به آن اهمیت می گذشته  در هر صورت وابسته به

مرد  کنرد. اح  گرایری، گذشرته را بازنمرایی مری     ش صیت احمد متناظر با این رویکرد است، در واقع احمرد برا تثبیرت   
توانرد بررای    ش صیتی است که با وجود ماندن در پاری  باز هم وابسته به هاطرات گذشته است، در واقع احمد نمی

همیشه در پاری  زندگی کند چون او وابسته به ش صیت و واقعیت هود  یعنی ایران است، احمرد برا وجرود چنرد     
ال ر وطن    ه بگیرد و به د ی  دور بودن از گذشتهی هود فاصل سال زندگی در هار ، باز هم نتوانسته بود از گذشته

ر دچار افسردگی شدیدی شده بود که تنها راه ح  آن، بازگشت به ایران ، گذشته( برود کره احمرد برا بازگشرت بره       
 ال، حا ت طبیعی هودل را به دست آورد3  وطن  و ثابت بودن در مورد هاطرات گذشته

ترو ایرن حرفرو    »گویرد3   مری  شود به احمد  سمیر دچار شک و تردید میماری زمانی که احمد در مورد هودکشی زن 
 (85دق«،زنی وضعیت هودتو یادت نمیاد.... می

یادت میاد من چه وضعی داشتم حا م هم  بد بود، نه کار »کند3  ال صحبت می احمد برای  وسی در مورد افسردگی
بررای همرین مامانرت میگره اون هرانم از افسرردگی       هواست نباشرم،   رفتم فقط د م می کردم نه از هونه بیرون می می

 (.55،دق« فهمم یعنی چی هودکشی کرده من قشنگ می
ی زندگی در یرب مشک  دارد، بنابراین زمانی که احمد ناراحتی هودل را به هاطر رفتن  به  در واقع احمد با نحوه

رفتری،   پی  اگر نرفته بودی، سال بعردل مری  چهار سال »گوید3  ال به او می کند، شهریار دوست ایرانی ایران بیان می
ور  شه یه پات ایرن  ور. نمی ور یا اون رفتی  تو آدم این،ا نبودی. روز اول چی بهت گفتم؟ یا این نه، دو سال بعدل می

(، در واقرع احمرد ش صریتی نیسرت کره بره سرادگی        95دق«،شره  ور، یه جا جوب گشاد می جوب باشه، یه پات اون
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ده بگیرد و آن را کنار بگذارد، گذشته، قسمت ثابرت زنردگی احمرد اسرت کره قابر  تغییرر یرا         ی هود را نادی گذشته
 شود. دهد و دچار ناراحتی می ی هود حساسیت نشان می فراموشی شدنی نیست به همین د ی  احمد نسبت به گذشته

هرای   شته و سنتگرا است، در واقع احمد همان ور که به هاطرات گذ ش صیت احمد یک ش صیتی سنتی و اصا ت
ی فررد بره هرم وابسرته هسرتند برا ایرن         بند است به اصا ت هودل هم توجه دارد چون اصا ت و گذشته گذشته پای

 ها3 نشانه
گرایی راستین هستند، بنرابراین احمرد سرعی     3  چون ش صیت سنتی، اصا تمجبور کردن لوسی برای گفتن حقیقت

 رای  ارزشمند است.کند که  وسی حقیقت را بگوید  زیرا حقیقت ب می
های سنتی و اصی  ایرانی هسرتند   3 در واقع بالل و قورمه سبزی از یذاسبزی درست کرد بالل درست کردن و قورمه

 و احمد هم ش صیت وابسته به گذشته و سنت است.
 احمد نق  اساسی دارد و فرامول شدنی نیست3  گذشته در زندگی

اگره هنروز منرو یرادل     »گویرد3  حبت کند و مشکل  را بپرسد، احمد میگوید با  وسی ص زمانی که ماری به احمد می
 مونده باشه بعد این همه وقت.

 ماری3 تورو هیلی دو  داره.
 (.58دق«،احمد3 هنوز هم

ی این است که احمد تمام هاطرات گذشته را به یاد دارد و گذشته بررای  ثابرت    ی هنوز هم، نشان دهنده گفتن کلمه
 است.

رو سایز چهار سال پیشرت  »گوید3  دهد، می د  باسی را که برای ماری از ایران هریده بود به ماری مییا زمانی که احم
 (.28،دق« آوردم

ال را در ذهرن دارد و هواهران جردایی از     کننده این است که احمد تمام هاطرات گذشرته  ها بیان ی این در واقع همه
 پایدار است. ال نیست و تمام هاطرات گذشته در ذهن  ثابت و گذشته

گررا   ش صیت موازی احمد در این متن روایی، ش صیت  وسی است، در واقع  وسی هرم نسربت بره گذشرته تثبیرت     
هرایی کره بررای     رسرد ویژگری   توان گفت دو ش صیت  وسی و احمد مکمر  هرم هسرتند و بره نظرر مری       است، می

د ی  گذشته برای  وسی نق  اساسری دارد   در  وسی بازنمایی شده است و به همین  گرایی در احمد جا نگرفته تثبیت
های مادرل بررای سرلین، زن سرمیر کره ظراهراً باعر         و کارهایی که درگذشته ان،ام داده است  مثال فرستادن ایمی 

اند و به همین د یر   وسری    اند و  وسی را دچار عذاب وجدان کرده هودکشی سلین شده است، برای  ناراحت کننده
رو شود که به فکر هودل، باع  مرر    هواهد هر روز با کسی روبه ا سمیر است چون نمیم ا ف ازدوا  مادرل ب

 زن  شده است.
موازی بودن ش صیت  وسی با احمد باع  شده است که  وسی هیلی راحت با احمد کنار بیاید و مشکالت هودل 

 رل، دچار واهمه و تر  است.ال برای ماد کند در حا ی که برای بیان کردن د ی  ناراحتی را برای احمد بیان 
تفراوت   ی هود بی توانند نسبت به گذشته ها نمی برای هر دو ش صیت  وسی و احمد، گذشته مهم و ثابت است و آن

 کنند. ی هود احسا  مسئو یت می های گذشته نسبت به کار باشند و
 
 ـ تردید گذشته9ـ2ـ 9

هرای  در گذشرته و حرال     ها، تردید نسبت به گذشته است، در این رویکرد، فرد نسبت به کرار  یکی دیگر از رویکرد
تواند راه درست را تشر یص بدهرد و    دچار تردید است، در واقع چنین ش صیتی بین دوراهی قرار گرفته است، نمی

کنرد، تردیرد دارد، در واقرع از یرک طررف،      دچار درگیری ذهنی است و این که بین گذشرته و حرال کردام را قبرول     
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ی هود را نادیده بگیرد و بره همرین د یر      تواند گذشته تواند حا   را به طور کام  بپذیرد و از طرف دیگر، نمی نمی
 شود.  دچار تردید می

 
 ـ بازگشت به گذشته 1ـ 9

کنرد، در واقرع بازگشرت بره چیرزی زمرانی صرورت         ال توجه می در این رویکرد، فرد به گذشته و هاطرات گذشته
گیرد که فرد در مورد آن چیزی دچار تردید باشد یا آن را رها کرده باشد اما در این متن روایری بازگشرت بعرد از     می

 گردد.  از میکند و به آن ب ال توجه می گیرد و فرد به گذشته تردید صورت می
ی هرود برا همسررل سرلین      ش صیت متناظر با این رویکرد، ش صیت سمیر است، در واقع سمیر نسبت به گذشرته 

گیرد  یک طرف همسر سرابق  کره هرودل را در هودکشری او مقصرر       دچار تردید است او بر سر دوراهی قرار می
شرود   ردید بعد از آمدن احمد، آشرکارتر مری  داند و یک طرف ماری و فرزندل که در شکم اوست، در واقع این ت می

ای از ش صریت مراری    کند که رفتار ماری بعد از آمدن احمد تغییر کرده است، زوایرای ترازه   چون سمیر احسا  می
مانرده اسرت بره همرین       کند که شاید بین احمد و ماری چیزی باقی شود و به این فکر می رفته کشف می برای او رفته

 گوید3 زند، سمیر در جواب  می در مورد تردید سمیر حرف می د ی  زمانی که ماری
 تو موندی بین منو اون.»ماری3 

 سمیر3 یه شبه به این نتی،ه رسیدی.
 ماری3 نه هیلی وقته این حسو دارم.

 سمیر3 از کی؟
 ماری3 یعنی چی از کی؟

 زدی. ی پی  اصال از این حرفا نمی سمیر3 چون دو هفته
 ت بگم، شایدم م مئن نبودم.ماری3 جراتشو نداشتم به

 سمیر3 از چی؟
 کنم فقط قراره جای ها ی همسرتو پر کنم. ماری3 احسا  می

 سمیر3 من قراره جای ها ی کیو تو زندگیت پر کنم.
 ماری3 هیچکی.

 سمیر3 م مئنی، من برات جبران یک شکست عشقی نیستم.
 ماری3 اگه این،وری بود ازت حامله نمیشدم.

 ق ناهواسته بود.سمیر3 اون یک اتفا
 ماری3 میتونستم نگه  ندارم.

کنری   سمیر3 نگه  داشتی تا اون آدمو فراموشی کنی، باور کنی که اون راب ه تموم شده داری با یکی دیگه شروع مری 
 (92دق«.،فهمم چرا حا ت بده کنی نمی و ی هنوز باورت نشده و گرنه میذاشتی بره هت ، فک می

سلین درگیر است و در انت اب هرود دچرار شرک و تردیرد شرده اسرت  از یرک طررف         بنابراین سمیر بین ماری و 
تواند ماری را انت اب کند امرا در آهرر فریلم، انگرار تردیرد گذشرته        تواند سلین را رها کند و از طرف دیگر نمی نمی

بیمارسرتان  شود به بازگشت به گذشته. زمانی که سمیر ع رهای سرلین را بررای تسرت هوشریار سرلین بره        تبدی  می
هواهد که سلین واکن   گوید که هیچ واکنشی نشان نداده است اما سمیر انگار می برد، دکتر بعد تست به سمیر می می

رود و برا زدن ع رر هرودل بره هرودل از سرلین        نشان بدهد به همین د ی  هودل برای اطمینان به اتاق سلین می
در دست سلین است، فشار بدهد در آهر انگار سرلین دسرت     کند، دست  را که هواهد که اگر این بو را ح  می می

ی بازگشرت سرمیر پری  سرلین      توانرد نشرانه   که دست سمیر در دست سرلین قررار دارد، مری     دهد و این را فشار می
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توان گفت که سمیر با آوردن ع ر هرودل بررای تسرت و قررار دادن دسرت  در دسرت        ،گذشته( باشد، در واقع می
ها این است که اتراق سرلین روشرن     ( یکی دیگر از این نشان1ای بازگشت به گذشته باشد.، تصویرای بر سلین، نشانه

توانرد تراریکی و    طور که گذشته هم برای فرد روشن و واض  است و سمیر در تاریکی پشت در کره مری   است همان
وشرنایی و گذشرته ،   سردرگمی حال باشد، ماری(، قرارگرفته است که در آهرر سرمیر بره داهر  اتراق، یعنری بره ر       

 (.119کند ،دق ( و تردید گذشته را تبدی  به بازگشت به گذشته می8رود ،تصویر سلین(می
 
 های نمادین درگیری بین حال و گذشته  ـ نشانه4ـ 2ـ 9

ی درگیری برین حرال و گذشرته باشرد       تواند نشانه ی ماری، می 3 این دو رنگ بودن هانهی ماری دو رنگ بودن خانه
هواهد رنگ جدیرد بره طرور     بین رنگ قدیمی،احمد( و رنگ جدید ،سمیر( درگیر است از یک طرف می زیرا ماری

کام  قبول کند و از طرف دیگر از محو کردن رنگ قدیمی ، احمد ( ناتوان است، در واقع هاطرات  برا احمرد مثر     
 ها را پاک کند.   تواند به آسانی آن رنگ قدیمی هستند که نمی

ای از گذشته اسرت و ش صریت هسررو در پری تثبیرت گذشرته اسرت          3 انباری که نشانهنباریروشن کردن المپ ا
توانرد   کند ، مری  رود، المپ انباری را روشن می بنابراین زمانی که هسرو به اصرار ماری به دنبال چمدان به انباری می

افترد و بردون     به یاد گذشرته مری  بیند و احتماال ی ماری باشد( و در آن،ا عک  هودل و ماری را می ی گذشته  نشانه
گردد چون احمرد دوسرت دارد گذشرته بررای  روشرن و ثابرت باشرد امرا          هامول کردن المپ، به هانه ماری برمی

رود و المرپ را   ش صیت مقاب  احمد که سمیر است بعد از هار  شدن احمد از انبراری، بالفاصرله بره انبراری مری     
اسرت، بنرابراین    ال دچرار تردیرد شرده     است کره نسربت بره گذشرته     کند چون در آیاز سمیر ش صیتی می هامول 

ی احمد و ماری را که احمد آن را شفاف کرده است بررای  شرفاف باشرد، بنرابراین برا هرامول        هواهد گذشته نمی
 دهد. کردن المپ، هود را از نشستن در مقاب  احمد ن،ات می

و این به فکرر   رود می  گیرد و به فکر فرو ار پن،ره قرار میال در کن ش صیت ماری بعد از آمدن احمد به هانهپنجره: 
ی نمادینی از ارتبراط برین    پن،ره نشانه ی هود باشد و ی درگیری او بین حال و گذشته تواند نشانه فرو رفتن ماری می

شته و حرال  حال و گذشته است و فروغ فرهزاد در شعر ایمان بیاورم به آیاز فص  سرد، پن،ره را نماد ارتباط بین گذ
 کند3 بیان می

  
 آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه هواهم زد؟ 

 ها را بنفشه هواهم کاشت؟ آیا دوباره بایچه

 ها را و شمعدانی
 هواهم گذاشت؟ پشت پنجرهدر آسمان 

 
 زمان گذشت 

 های   ت اقاقی افتاد زمان گذشت و شب روی شاهه
 هورد سر می های پنجره شب پشت شیشه

 زبان سردلو با 
 (.:3:8 1:28کشد ،فرهزاد، های روز رفته را به درون می ته مانده

. 
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ی نمادینی از  رود، در واقع فرودگاه نشانه آید ماری به استقبا   به فرودگاه می زمانی که احمد به پاری  می فرودگاه:
ارتباط بین دو دنیا و دو مکان است و در این متن روایی عام  ارتباط بین احمرد، تثبیرت گذشرته( و مراری ،حرذف      

 گذشته( و ارتباط گذشته و حال است.
 
 ها ـ تقابل شخصیت9ـ 9

توان گفت، رویکرد حذف گذشرته در مقابر     های گذشته که بیان شد، می در این متن روایی، با توجه به انواع رویکرد
رویکرد تثبیت گذشته و رویکرد بازگشت به گذشته قرار دارد، در واقع حذف گذشته  یعنری پراک کرردن گذشرته از     

طرور کره از    ی است و بازگشت بره گذشرته همران   زندگی و تثبیت گذشته  یعنی ثابت بودن هاطرات گذشته در زندگ
اسم  معلوم است  یعنی بازگشت به هراطرات و زنردگی گذشرته اسرت، ش صریت مراری نتوانسرته اسرت برا دو          

اند چون ش صیت مراری هواهران    ش صیت احمد و سمیر کنار بیاید و احمد و سمیر در زندگی با ماری موفق نبوده
ال  ال شده اسرت را از ذهرن و زنردگی    هر آنچه را که موجب ناراحتیحذف هاطرات گذشته است و دوست دارد 

ال را بره یراد دارد و    ال ثابرت اسرت و تمرام گذشرته     حذف کند اما برعک  ماری، احمد نسبت به هاطرات گذشته
برا   تواننرد  طور که دو گذشرته نمری   را نادیده بگیرد یا فرامول کند به همین د ی  در پایان هم، همان  دوست ندارد آن

هرا   دیگر زندگی کنند که سران،ام بره جردایی آن   توانند با یک دیگر کنار بیایند دو ش صیت ماری و احمد هم نمی یک
هوب هستند که سمیر نسبت به بازگشرت بره     شود و از طرف دیگر دو ش صیت ماری و سمیر، زمانی با هم هتم می

کرم بره بازگشرت بره گذشرت تبردی         شته برای سمیر کرم ی هود ر سلین ر تردید دارد اما زمانی که تردید گذ   گذشته
طرور   شود چون بازگشت به گذشته در مقاب  حذف گذشته قرار دارد، همان شود، اهتالف سمیر و ماری شروع می می

دیگر کنار بیایند و  توانند با یکدیگر کنار بیایند دو ش صیت سمیر و ماری هم نتوانستند با یک که این دو رویکرد نمی
 گردد. ی هود ر سلین ر بازمی یان سمیر انگار به گذشتهدر پا

 
 گیری نتیجه

توانند از منظر ادبیرات داسرتانی بررسری شروند. تحلیر        شان می های سینمایی با توجه به ماهیت داستانی و روایی فیلم
مهمی است کره در   مایه، به عنوان عنصری که با تمامی اجزای داستان و نیز با کلیت آن در ارتباط است، موضوع درون

ی مترون هنرری بردون     مایه شود. از سویی، تحلی  درون های متون داستانی کمتر به طور ویژه به آن پرداهته می بررسی
مایه متون سرینمایی را مشر ص    توان درون ها، می های آن کاری ییر ممکن است بنابراین با توجه نشانه توجه به نشانه

 کرد.
در سرینمای ایرران بره    « گذشرته »ی  ی امروزی ایران، مسئله قاب  سنت و مدرنیته در جامعهرسد با توجه به ت به نظر می

سازان ایرانی، در بسیاری از موارد، سنت برا گذشرته یکری پنداشرته شرده       ای مهم بدل شده است. در تفکر فیلم مسئله
یافته است که با انردکی دقرت در   ای هاصی بروز  های گوناگون در رمزگان و نظام نشانه است بنابراین گذشته در فیلم

 توان نمودهایی از گذشته را یافت. های سینمایی امروز ایران، می بسیاری از فیلم

 
، مورد تحلی  قرار گیررد. پر  از    های آن ، با توجه به نشانهگذشتهی فیلم  مایه در این یادداشت سعی شده است درون

ی گذشته است که در ذی  عنوان  مایه جسته در این فیلم، درونی بر مایه توان گفت درون ها مش ص شد که می بررسی
هرای نمرادین    صورت حذف گذشته، تثبیت گذشته، تردید گذشته و بازگشت به گذشرته و نشرانه   بازنمایی گذشته به 

ی  مایره  رسد این متن بره شرکلی مربروط بره درون     ها بح  شد. به نظر می پیوند بین حال و گذشته و تقاب  ش صیت
 و تعارض سه گذشته ر حذف گذشته و تثبیت کذشته و تردید گذشته ر است. تقاب 
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رسد دو بازنمرایی ر تثبیرت و بازگشرت بره گذشرته ر در تقابر  و تعرارض برا            با نگاهی کلی به این فیلم، به نظر می
گفتمران  ی دیرا و  و   بازنمایی حذف گذشته قرار دارند، برای همین دو ش صیت احمد و سمیرکه هر کدام نماینرده 

 ماری سازگاری داشته باشند و در تقاب  با او  قرار دارند.  توانند با هاص هود هستند، در زندگی مشترک نمی
 

 .1تصویر

 
 

 .8تصویر
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