
      سال دوم
شماره یکم
بهار 1401

37

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى
(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)

 2وحید محمدى1، حسن خجسته باقرزاده

چکیده
تفاوت اصلى موضوع با مسئله این است که موضوع در مقام ارائۀ شاکله و دامنۀ اصلى متن است و 
نظام  مسائل  که  زمانى  بنابراین  است.  توجه  شاهراه  و  اصطکاك  محل  و  اصلى  گرۀ  به  ناظر  مسئله 
فیلم هاى جشنواره بررسى مى شود، به نطفه و ایدۀ اصلى فیلم - که سبب شکل گیرى دامنۀ موضوعى 
آن شده است - پرداخته مى شود. فیلم هاى چهلمین جشنوارۀ فیلم فجر به عنوان محمل بررسى این 
مقاله، با مشاهدۀ مستقیم تمام فیلم ها در ایام جشنواره (12-22 بهمن 1400) ارزیابى شد و به روش 
تحلیل توصیفى بیان شده است. سه وجه بررسى فیلم ها عبارت است از: فضاسازى و نقطۀ ارتباط گیرى 
فیلم، تعلیق و مسئلۀ فیلم، نتیجه و القاى فیلم که وجه مسئله و تعلیق به شکل ویژه اى مطرح شده 
است. تعلیق ماهیت اصلى مسئله است و هر چالشى ابتدا در مقام تعلیق فکرى ظاهر مى شود که نشانۀ 
آن گمشدگى و ابهام است؛ سپس به اعتبار فعلیت، در تعلیق توجیهى خود را نشان مى دهد و نشانۀ آن 
توازن و عزم جدى نداشتن در انجام درست امور است و سپس در مقام رفتار، به صورت تعلیق عملیاتى 
جلوه مى کند و نشانۀ آن سستى، تنبلى و بى حرکتى در رفتار است. توابع تعلیقى، بیانگر شیوۀ مواجه 
شدن یک پدیده با این سازوکار است. هر فیلمى داراى یک مسئله بنیادین است که نطفۀ شکل گیرى 
همان فیلم خواهد بود. برآورد مسئله هاى تمام فیلم هاى این جشنواره، با عنوان نظام مسائل با تأکید 
بر هویت مسئله و همچنین فرایند مواجهه با آن مسئله و روش حل آن با عنوان توابع تعلیقى صورت 
گرفته است. چون تصویر و فیلم، شمایل آیندۀ جامعه را بر روان مخاطب القا مى کند، بررسى مسائل 
آن، جهت گیرى و آداب اجتماعى فرداى جامعه را روشن مى سازد. از این منظر شناخت مسائل فیلم هاى 
این  جشنواره،  فیلم هاى  ارزیابى  با  شد.  خواهد  منجر  جامعه  فرداى  مسائل  بهتر  شناخت  به  جشنواره، 
نتیجه حاصل شد: بیشتر مسائل فیلم ها در دسته بندى کلى یا داراى وجه خیالى منفکى از جامعه قرار 
دارد و با مسائل مردم جامعه سنخیتى پیدا نمى کند؛ یا آدرس نادرستى از آرمان ها و مشکالت جامعه 
ارائه مى دهد که وجه مصلحانه ندارد و مخاطب را به شکل گیرى و سوق به مسائل مطرح شده دعوت 
مى کند؛ یا گزاره هاى مسئله محور درستى بیان مى کند، اما فضاسازى و القاى مناسبى براى ارتباط و 

اشتیاق مخاطب برقرار نکرده است.
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مقدمه
باید به رکنى قاعده ساز در عرصۀ فرهنگ  جشنوارۀ فیلم فجر با سابقۀ برگزارى40 دوره، قطعاً 
مبدل مى شد. منتها به سبب وجود اختالالتى نظیر رویکردهاى ناهمسان در دولت ها، سیاست هاى 
مدیریتى متفاوت، سالیق هنرى هیأت انتخاب و داوران، رفتارهاى خارج از آئین نامه هاى اجرایى 
داشتن و همچنین سیمرغ هاى موردى و دیگر موارد هنوز به انسجام سیاستى دست پیدا نکرده 
است (عباسیان، 1400). این مسئله به سهولت با بررسى جامع تمام فیلم هاى هر دوره تصدیق 
مى شود. کشف مجموعۀ مسائل فیلم ها در جشنواره اى نشان دهندۀ براى سیاست گذارى یک سال 
آن سینماست. به همین دلیل ضرورت توجه به این امر که منشور فیلم ها چه برآیند مسئله اى را 
از خود ساطع مى کنند، مهم است. این اتفاق هم در پیش بینى جریان سینماى یکسال بعد مهم 

مى شود و هم شأن مدیریت و سیاست گذارى سینما را مطرح مى سازد.
از سویى دیگر با توجه به اینکه مردم و جامعه در شرایط فعلى از انقالب اسالمى با انبوهى از مسائل 
متعدد مواجه هستند، نقش سینما و مسائل مطرح شده آن چه میزان با این فضا انطباق دارد. علم به این 
مسئله بر اهمیت توجه ویژه به مجموعه آثار سینمایى در مدیریت فضاى فرهنگى کشور مى افزاید. این 
جشنوارۀ سینمایى که به نام فجر و در دهۀ فجر برگزار مى شود چه نسبتى از خود را انقالب اسالمى ارائه 
مى دهد؟ با توجه به گذشت 43 سال از آغاز انقالب اسالمى و برگزارى 40 دوره جشنواره فیلم الزم است 
با رصد نظام مسائل فیلم هاى جشنواره که درحقیقت بیانگر میزان اهتمام عمومى مدیران و فیلم سازان 
و طبقۀ هنرى کشور به تشابه فکرى و باورى با مؤلفه هاى انقالب است به درك واقعى از نماى فعلى و 
افق آینده جریان فرهنگى کشور دست یافت. از سویى مسئله امروز سینما، که به عنوان دغدغه اوست در 
صورت نمایش و اعالن عمومى و در صورت تکرار در ظواهر مختلف و در فیلم هاى مختلف و با بیان هاى 
متمایز، به موضوع مخاطب و عمومیت فرداى جامعه تبدیل خواهد شد. سیر از مسئله سینما به موضوع 

جامعه فرایندى است که درگذر زمان ساخت هاى اجتماعى را تغییر مى دهد.
بنابراین، با تقاطع دادن بین نظام مسائل فیلم ها و نظام مسائل جامعه، نمره جشنواره در الیۀ 
سیاست گذارى و مدیریتى و همچنین در بُعد عملیاتى روشن مى شود. بدین نحو که آیا سینماى 
کشور توانسته است مسائل خود را در راستاى اعتالى اهداف و مسائل جامعه تعریف کند و امید 

و رشد مخاطبان را ارتقاء بخشد یا خیر؟

پیشینۀ پژوهش 
هم زمان با شروع جشنواره فیلم فجر، دامنه آراء و نظرات نویسندگان و منتقدان در قالب هاى 
متفاوت رسانه از سایت ها و مجالت و روزنامه تا برنامه هاى تلویزیونى و رادیویى ارائه مى شود. 
و  نهادها  مى شود،  برگزار  جشنواره  اتمام  از  بعد  معموًال  که  ملى  اراده  تجلى  بخش  در  حتى 
سازمان هاى دولتى و غیردولتى فیلم هاى متناسب با مأموریت هاى خویش را انتخاب مى کنند.
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در مورد نحوه بررسى و پرداخت فیلم و درك آن، فرهاد ساسانى در کتاب رویکردهاى نقد فیلم 
با اشاره به انواع رویکردها در مورد کشف و استنباط مؤلفه هاى فیلم، دیدگاه افراد را در بررسى 
فیلم ها مؤثر و کشف این دیدگاه را یکى از عوامل شناخت معنا فرض مى کند. در ادامه کتاب 
شناخت سینما و همچنین کتاب آناتومى فیلم بیشتر به واسطه تجزیه فرمى و ساختارى فیلم، 
نقطه ارزیابى خود را روى فن فیلم بنا مى گذارند. همچنین مسعود فراستى در کتاب لذت نقد، 
بررسى یک فیلم را به مثابه بازخوانى مجدد فیلم براى غنا بخشى به مشاهدات و شناخت و 

شیوه اى از انتقال ناخودآگاه به خودآگاه قلمداد مى کند.
برخى از مطالعات پیشین نیز به رصد یک جریان و مفاهیم موردنظر خود در بدنه جشنواره 
فجر پرداخته اند. به عبارتى آن ها گفتمان نزدیک به خود را در دایره سینما دنبال مى کنند. نظیر 
پنجمین  و  سى  در  زن  کارگردان هاى  گفتمان  (تحلیل  ایران  سینماى  در  زنانه  هویت  بررسى 
جشنوارۀ فیلم فجر) نوشته حسن مسعودى که در مجله زن در فرهنگ و هنر چاپ شده است. 
با همین منطق، نیره دیرى در مجله کتاب ماه هنر، موضوع نما و نماد؛ تحلیلى بر اعالن هاى 

نمادگراى فیلم هاى برگزیده جشنواره هاى بین المللى فیلم فجر را انتخاب کرده است. 
برخى تحلیل ها نیز عالوه بر بررسى تمام فیلم ها به ارائه گزارشى از جشنواره و برآیند فیلم ها 
مى پردازند. برآیندى که نشان از ماهیت جشنواره است و سیاست گذارى آن را مطرح مى کند. 
عبداهللا بیچرانلو در مطالعه اى به بررسى دیدگاه هاى فعاالن و منتقدان سینمایى کشور درباره 
اثرات  به  مدیریتى  رویکرد  با  آن  در  که  است  پرداخته  فجر  فیلم  جشنواره  هشتمین  و  بیست 
جشنواره در اعتباربخشى به سینما موردتوجه بوده است. علیرضا سربخش در گزارشى از سى 
و سومین جشنواره فیلم فجر از روند و سیاست جشنواره در نسبت با دین و گزاره هاى اخالقى 
مى نویسد. ایشان همچنین در گزارشى دیگر به بررسى و نقد محتوایى 22 فیلم بخش مسابقه 
سایت هاى  و  سینما  نقد  مجله  روزانه  نشریه  مى پردازد.  فجر  فیلم  جشنواره  سومین  و  بیست 
جشنواره  براى  نیز  دیگر  رادیویى  و  تلویزیونى  مختلف  برنامه هاى  و  سینمایى  متعدد  اینترنتى 
چهلم هر فیلمى را ازنقطه نظر یک یا چند نویسنده بررسى مى کند و سبک تحلیل نیز بیشتر به 
سمت بررسى نحوه استدالل فیلم در بیان موضوعات نشانه مى رود که غالب تحلیل ها نیز با 

سویه گفتمانى و نظرى آن ها روایت مى شود.
از سویى دیگر و در ادبیات خارجى نیز نمونه هایى در ارتباط با موضوع موردبررسى مطالعه 
شد. در کتاب تئورى فیلم، نوعى رویکرد فلسفى به بحث فیلم و نحوه کارکرد آن از طریق 
حواس بررسى مى شود. نسبت بین فیلم و تماشاگر از طریق چشم و گوش و صوت و پوست و 

.(Elsaesser, 2009) مغز و بدن و ... را به صورت کامًال ملموس ارائه مى دهد
در مورد روش هاى نقد و بررسى فیلم در «کتاب چگونه فیلم بخوانیم؟» به بررسى نحوه 
خوانش و انتقال معنا توسط فیلم و بررسى آن با دیگر رسانه ها نظیر نقاشى، موسیقى، تلویزیون 
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و  رسانه ها  بین  تمایز  مؤلفه  روى  بیشتر  رویکرد  این  ثقل  مى پردازد.  مجازى  واقعیت  حتى  و 
.(Monaco, 2000) تشخیص تمامى مؤلفه هاى مورداشاره در فیلم قرار دارد

در کتابى با عنوان جشنواره هاى فیلم نوشته سیندى هینگ، به قدرت جشنواره ها در ساخت 
اجتماعى و تجارى و همچنین توان آن در تغییر شکل فیلم سازى و جهت دهنده گردش تجارى آن 
و همچنین ساخت دانش سینما اشاره مى شود که جشنواره ها تنها محل اجتماع و پراکنش چندروزه 
نیستند بلکه این گردهمایى به ساخت آینده اجتماعى تجارى اشاره دارد به این معنا که مشخص 
مى کنند چه فیلم هایى ارزشمند هست و مخاطبان جهانى به چه فیلم هایى توجه کنند و سازندگان 
فیلم ها چه فیلم هایى را بسازند (Hing, 2011). او جشنواره را محل نظاره گذشته، کنکاش حال 
و خلق آینده تصور مى کند و براى چینش فیلم ها در جشنواره ها چنین سازمان دهى را روا مى داند

از  بسیارى  عمل؛درباره  روش،  نظریه،  تاریخ،  فیلم:  جشنواره هاى  کتاب  در  همچنین 
جشنواره هاى فیلم و شیوه هاى مدیریتى آن ها اشاره مى شود (Marijke, 2016 ). شیوه هایى که 
در آیین نامه هاى نگاشته شده جشنواره ها مشهود است و آمیخته با سیاست کشورها و در راستاى 

تحقق اهداف کالن فرهنگى آن هاست.
 بنابراین هم در ادبیات داخلى و هم در ادبیات خارجى نوع مواجهه با سینما از منظر منتقدان 
و نویسندگان در سه رویکرد فوق (شیوه تجزیه وتحلیل نسبت به فیلم- کشف و تحلیل زاویه 
ـ  بررسى آثار سینمایى و به خصوص جشنواره فیلم و تأثیر آن  گفتمانى خود در فرهنگ سینما 

برساخت اجتماعى و سیاسى) قابل طبقه بندى است. 
خالقیت و نوآورى مقاله حاضر در این است که در ابتدا یک مدل مبنایى ریاضى را براى تحلیل 
خود از ادبیات نظام مهندسى مشتق گرفته و نقطه ثقل خود را روى مسائل فیلم ها که منبعث از مدار 
فیلم نامه اى آن است، قرار داده و سپس تمام فیلم ها را در این معادله جاگذارى کرده است. نسبت 
شناسى تمام فیلم ها طبق این قاعده و مدل مبنایى، اوًال تصویر واضحى را از منظومه فیلم ها ارائه 

مى کند و ثانیاً به تبع آن نوع سیاست گذارى و مدیریت جشنواره را مطرح مى سازد. 

مبانى نظرى پژوهش
هر موضوعى در هر مرحله از موقعیت خود داراى یک مختصاتى است که دقت نظر درباره آن، 
بیانگر یک روند و فرآیندى است که به عنوان معادله آن قضیه قابل ثبت است. نقطه ابتدایى 
با شعاع همسایگى هاى خود شناخته مى شود که تحت عنوان فضاسازى قید شده است. نقطه 
مقصد با هدف تالش براى عبور از یک مسئله و رساندن خود به نقطه تعادل موردبررسى قرار 
گرفته است که با عبارت نتیجه و فاز انتقال تعبیر مى شود. و آن احساس التهابى که ضرورت 
تغییر، رفع موانع و حرکت را براى رسیدن به نقطه تعادل متذکر مى شود با عبارت تابع تعلیقى 

قابل رصد خواهد بود (شاه حسینى، 1399). 
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فضاسازي تابع تعلیقی نتیجه و فاز 
انتقال 

شکل 1. سیر تکوینى فرآیند فیلم (شاه حسینى، 1399)

فضاسازى
مرحله ابتدایى است که فیلم ساز مخاطب را وارد دنیاى انتزاعى فیلم خود مى کند و به میزان 
تشّبه به امیال و افکار و عقاید مخاطب، او را درگیر روابط خود مى سازد. فیلم ساز در صورت 
اقناع مخاطب در این فاز، مى تواند مسئله خود را که در مراحل بعدى مطرح مى شود به مسئله 
مخاطب تبدیل کند و نیز در ادامه روش برخورد با آن مسئله را در ذهن و قلب مخاطب بکارد.
میل  به تدریج  که  است  موقعیت هایى  با  مخاطب  کردن  مواجه  محل  فضاسازى  عبارتى  به 

مخاطب را با خود براى آزمودن یک چالش بزرگ از جنس خرق عادت فیلم فراهم مى کند. 
  

شکل2. مختصات توجیهى فیلم در فضاسازى (قراخانى، 1386).

عنصر مهم در این مرحله باورمندسازى در مخاطب است که نشانه توفیق آن نیز به شمار 
مى رود و در حکم تعریف سیستم مختصات عمل مى کند. این سیستم مختصات نیاز به توجیه 
دیتوم  اصطالحًا  یا  مختصات  سیستم  توجیه  به  آن  از  مهندسى  ادبیات  در  اصطالحًا  و  دارد 
(Datum) تعبیر مى شود که بیانگر امرى است که قاعده را بنا مى کند و فضاى کلى را شکل 
مى دهد. به عبارتى کشف موقعیت مختصاتى یک پدیده در ابعاد واقعى آن تنها با تمسک به این 
امر میسر خواهد بود و بدون آن، نسبیت و ابهام غالب بر موضوع خواهد بود (جراخانى، 1386). 
مى شود.  تعبیر  مختصات  سیستم  توجیه  به  مهندسى  ادبیات  در  انتزاع  یک  تعّین  درواقع 
توجیهى که در آن مبناها ترسیم و قواعد مشخص مى شود.حال هر پدیده اى در این سیستم 
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با یک مختصات منحصربه فردى قابل ردیابى است. این به این معناست که فیلم ساز سیستم 
مختصات خود را (فضاسازى خود را) روى کدام نقاط ثقل مخاطب توجیه مى کند؟ روى واقعیات 
روزمره مخاطب؛ روى امیال و غرایز انسانى؛ روى اعتقادات و باورها، روى آرمان ها و اهداف و ... 
مکان  و  زمان  میزان  است.  مراتبى  داراى  فجر  فیلم  جشنواره  چهلمین  فیلم هاى  طیف 
اختصاص داده شده به این مرحله، میزان باورپذیر کردن آن، میزان تشابه فضا و روابط مطرح 
مناسب  لحن  افراد،  بین  روابط  بیان  نحوه  جامعه،  افراد  عادى  زندگى  با  موقعیت  این  در  شده 

داشتن، اطالعات الزم به مخاطب دادن و شفاف شدن مخاطب و... ازجمله این موارد است.
این مرحله مقدمه موفقیت براى طرح مسئله است. وگرنه در صورت شکست این مرحله، 

شعاع اثرگذارى مسئله نیز کمتر خواهد بود.
جدول1. مؤلفه هاى فضاسازى فیلم

مؤلفه 
شاخصتشریح مؤلفهفضاسازى

توجیه سیستم 
مختصات

روى چه نقاطى متمرکز مى شود تا مخاطب 
را با خود همراه کند؟ 

(تالش براى همگن ساختن مخاطب با خود 
و جلب اعتماد او)

(طبیعت/ عواطف/ دغدغه هاى عمومى جامعه/ 
کنجکاوى مسائل خاص/و....)

چگونه مى خواهد آمادگى مخاطب را براى لحن ابراز
مواجه شدن با مسئله ایجاد نماید؟

ــ تدریجى یا ناگهانى
ــ تکریمى یا تحقیرى

ــ صریح یا ضمنى
ــ تعجبى یا عادى
ــ دلیل یا احساس

سن رشدى 
دوره نوجوانى
دوره جوانى

دوره میان سالى

ــ احساس قدرت و وزارت
ــ جمع سازى و مسئولیت هاى اجتماعى
ــ ثقل سازى ساختارى در مسئولیت ها

توابع تعلیقى
توجیه سیستم مختصات نقطه اتکاى شروع عملیات براى جانمایى مسئله است. مرحله و روندى که 
این مسئله را مطرح و حرکت خود را آغاز مى کند و تحت مدل خاصى مسیر اراده شده را مى پیماید 
تحت عنوان تابع معرفى مى شود (امیرى،1390). مفهومى اقتباس شده از ریاضیات محض است که 
فرصتى براى بازآفرینى ریاضى بر اساس واقعیت را از طریق انجام دادن پیشنهاد مى دهد. در این دیدگاه 
ریاضى بیشتر شبیه فعالیت انسانى است که نباید آن را در سطوح انتزاع متوقف ساخت. نظریه آموزش 
ریاضى واقعیت مدار1 را ارائه مى کند که با مسئله ملموس است و از مهم ترین مؤلفه هاى قابل طرح در 
1. Realistic Mathematics Education: RME
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آن ریاضى ورزى افقى و عمودى است (Freudenthal,1991) که اولى اشاره به قابلیت تناظرسازى و 
تنظیم گرى و دومى به انکشاف و خالقیت مى پردازد و درصدد بیان الگویى از مجموعه داده هاست که در 
کنار هم یک منطق خاصى را نمایندگى مى کنند. تعلیق به عنوان وجه تابع، نقطه عطف و پیچ پرکشش 
یک مسئله براى انجام دادن یا ندادن است. فعلى که به واسطه شدن یا نشدن آن، مسیر عادى فیلم دچار 
تالطم مى شود و فیلم ساز در این مرحله مخاطب را در معرض این تالطم مى گذارد. این نقطه، انتخابى 
است در موقعیت نابسامان فیلم؛ محل اعمال اراده اى است در هجوم ترس ها و ضعف ها و حساسیت ها؛ 

و یا رفتارى است در موضع کنشگراِن یا واکنشى نسبت به چالش رخ داده.

شکل3. مدل تعلیقى توابع در تحلیل فیلم (امیرى، 1390).

از سویى دیگر تابع تعلیقى، داللت به نقطه خلق مسئله و همچنین سیر آن درون متن فیلم دارد. 
روشن است که هر مسئله اى داراى یک دامنه و بُرد خاصى است. دامنه ناظر به روند ورودى ها و بُرد 
ناظر به روند خروجى هاى تابع است. به عبارت دیگر هر مسئله اى یک حد زمانى براى ارائه خود دارد 
که در صورت فزونى و یا کاستى آن، نتیجه و بُرد نهایى حاصل نمى شود. به بیان دیگر یک مسئله 
مى تواند تحت یک تابع تعلیقى عقیم شود و همان مسئله تحت تابع تعلیقى دیگرى به باالترین مزیت 
مورد توقع دست یابد. همین امر ضرورت انتخاب صحیح مسئله و مهم تر از آن انتخاب تابع تعلیقى 
صحیح براى طرح آن را مى رساند. از سویى دیگر بدیهى است که ذات هر پدیده اى همواره با نیاز و 
میل به تأمین آن پیوند دارد و هرگونه کشش در جهت رفع آن دلیل موجودیت آن است. هر پدیده یا 
رویدادى به واسطه جنس نیازمندى خود، سطح آن نیاز و محدوده آن نیاز تشّخص مى یابد و همین امر 
موجب تفاوت آن هاست (اخوت، 1392). براى بررسى هر موضوعى مى توان این سه عنصر («جنس»، 
«سطح» و «محدوده») را بهانه تدقیق آن مطلب فرض کرد و از طریق آن نسبت به زوایاى مؤثر و 
پنهان موضوع آگاهى بیشترى کسب کرد. فهم این روند انسان را نسبت به موضوعات، محیط مى کند 

و میزان قدرت آفرینى او را در عرصه موردنظر مضاعف مى سازد.
مى کند.  معرفى  مسئله  اسم  با  را  خود  مختلف،  مراحل  در  درمى آید  حرکت  به  وقتى  نیاز 
منظور،  مقصد  به  رسیدن  سیر  در  خود  مواجهات  فراخور  به  و  است  نیاز  تابع  مسئله  درواقع 

جلوه هاى مختلفى از خود را نشان مى دهد.
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جدول2. مؤلفه هاى تعلیق در مسئله شناسى 

مؤلفه تابع 
شاخصتشریح مؤلفهتعلیقى

جنس و ماهیت 
تعلیق

چه نقطه عطفى بناست فضاسازى قبل را 
عنوان مسئله تغییر دهد؟

چقدر تعلیق طرح شده مسئله قابل دفاع سطح و وزن تعلیق
است؟

حساسیت مسئله
ــ حساسیت شرعى
ــ حساست عرفى
ــ حساست قانونى

ــ حساسیت اجتماعى-فرهنگى
ــ حساسیت حاکمیتى-سیاسى

محدوده و ابعاد 
تعلیق

چه میزان این مسئله دایره درگیرى 
مخاطب را پوشش مى دهد؟  

عمومیت مسئله:
ــ فکرى
ــ اخالقى
ــ توجهى
ــ عاطفى

نتیجه و دوره انتقال
هر فرایندى در هر مرحله متوقف شود همان نقطه، محل اتمام فرصت او براى بروز استعداد 
خود و جمع بندى تراکنش پرداخت موضوع است. اینکه یک موضوعى در چه مرحله اى وقوف 
پیدا کند یااصًال وقفى براى خود تعریف نکند و استمرار خود را در مراتب باالتر پى بگیرد نیز 

نوعى نتیجه گیرى مستمر و رونده براى خود قائل است. 

شکل4. ماهیت انتقال و گذر از فاز اولیه 
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نقطه انتهایى این منظومه، همان نقطه مطلوبى است که فیلم ساز براى مسئله خود تصور 
مى کرده است و تعادل حاصل از مواجهه با مسئله را دررسیدن به این نقطه جستجو مى کند. 
بنابراین ضرورت دارد که نقطه شکوفایى مسئله چگونه تعریف مى شود و آورده فیلم ساز در طرح 

این مسئله براى مخاطب چه بوده است؟

جدول3. مؤلفه هاى نقطه تعادل و گذر به فاز ثانویه 

مؤلفه نتیجه و فاز 
شاخصتشریح مؤلفهانتقال

رفع کامل مسئله

غلبه بر مشکل و انتقال به مسئله 
بعدى

با تأکید بر القاى انگیزه و قدرت به 
مخاطب

ــ میل به مواجه شدن با مسئله دیگر
ــ افزایش اعتمادبه نفس مخاطبین

ــ افزایش اعتماد به گفتمان فیلم ساز

بى سرانجامى و 
رهاشدگى

سلب مسئولیت از ادعاى خود 
وگذاردن نتیجه بر عهده دیگران و 

مخاطب.

ــ آشفته سازى بیشتر موضوع
ــ تسلیم شرایط شدن

ــ مبهم ساختن مخاطب
ــ ناامید ساختن

از  مخاطــب  مواجهــه  کــردن  گریــزان  ــــ 
مطلــوب مســائل 

پاك کردن صورت مسئله
پاك کردن صورت مسئله و ضرورت 

مواجه نشدن با آن و بازگشت به 
نقطه سابق

ــ سکون و بى عرضگى
ــ ترس از مواجهه

نسبت بین مخاطب و رسانه، در چنین منظرى بدین گونه است که رسانه در انواع بروزات خود 
باید خود را در سیستم مختصات ساختار وجودى مخاطب توجیه کند به عبارتى باید خود را در 

سلیقه و میل مخاطب تعریف سازد وگرنه اذن جانمایى مسئله خود را در توجه مخاطب نمى یابد.
مسئله محل تکاندن مخاطب براى همسوسازى با خود است تا تحت عنوان تابعى تعریف شده 

مخاطب را در معرض القاى مفهومى جدید قرار دهد.
براى  خاص  به طور  سینمایى  فیلم  و  عام  به طور  رسانه  مختصات  سیستم  توجیه  مؤلفه هاى  ــ 

قاعده چینى کدام اند؟ (فیلم براى اقناع مخاطب چه فضایى را آماده مى کند؟)
ــ جانمایى مسئله در توجه مخاطب و سیر حرکت دادن آن به چه نحوى و تحت چه تابعى 
تعریف مى شود است؟ (فیلم براى درگیر کردن مخاطب چه تعلیقى را چگونه مطرح مى کند)
ــ نقطه ایصال و هدف مطلوب منظور که رسانه اراده تحقق آن را دل مخاطب دارد چه هست؟ 

(فیلم براى القاى کدام مفهوم تالش مى کند)
درواقع هر فیلم؛ براى جانمایى یک مفهوم و مکان یابى و القاى یک پیام؛ تحت عنوان تابعى خاص 
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و تعلیقى منحصربه فرد؛ نیاز به اقناع مخاطب و توجیه او دارد. با ادغام مؤلفه هاى سه جدول فوق، 
نمودارى حاصل شده است که توجه به آن در تحلیل نظام مسائل موردتحقیق(فیلم) قابل اعتناست و 

به عنوان قاعده تحلیل چهلمین جشنواره فیلم فجر مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
ــ ردیف ابتدایى، بیانگر شیوۀ فضاسازى فیلم و توسل به روش هاى همراه سازى مخاطب است 
که کلمه توجیه براى بیان آن آمده است و به قدرت نزدیک شدن به مخاطب اشاره مى کند 
هدف  به  مسئله  اصابت  و  طرح  امید  شود  جلب  مخاطب  اعتماد  که  میزانى  به  آن  در  که 

منظور باالتر مى رود.
ــ ردیف میانى، مؤلفه هاى تعلیق را در مواجهه با چالش هاى متن فیلم بیان مى کند که مفهوم 
تابع نمایندگى آن را بر عهده دارد و به وزن مسئله و چالش برانگیز بودن آن و همچنین 
توانایى درگیر کردن مخاطب اشاره دارد و به میزانى که این مسئله در نظر مخاطب داراى 

وجاهت و شفافیت باشد اشتیاق مخاطب براى همراه شدن با مسئله فیلم باالتر مى رود
ــ ردیف انتهایى، نقطه تعادل فیلم و نتیجه مواجهه را مطرح مى سازد و کلیدواژه جانمایى نقش 
و  فضاسازى ها  تمام  که  دارد  تعادلى  حالت  و  مطلوب  نقطه  به  اشاره  و  مى کند  ایفا  را  آن 
تعلیقات طرح مسئله درصدد رساندن مخاطب به این نقطه است. نقطه اى که مى تواند نظر 
مخاطب را در احساس رضایت و ارائه گزاره هاى قابل تأمل براى او تأمین کند یا او را در 

میانه چالش ها رها سازد یابا گذر از تعلیق مسئله فعلى به مسئله ثانویه ارجاع دهد.
ــ ستون کنارى نیز به پدیده مورد تحلیل و موضوع محورى آن اشاره دارد .

شکل5. تحلیل نظام مسائل در موضوع فیلم
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سطح و وزن تعلیق مساله محدوده و مقیاس تعلیق مساله

مولفه هاي سیستم مختصات در فضاسازيلحن و شیوه بیان در فضاسازي سن و اقتضاي فضاسازي موضوع

جنس و ماهیت تعلیق مساله

حل مساله و گذر از مساله حاضر به مساله رهاشدگی و واماندگی در دل مساله
جدید پاك کردن صورت مساله و بازگشت به نقطه سابق



      سال دوم
شماره یکم
بهار 1401

47

حال بر اساس مدل فوق که به عنوان برآیند سه الیه از وجوه شناخت یک پدیده است و 
البته از منظر ارتباطات نیز اشاره به توانمندى ارتباط گرفتن بهتر با مخاطب است به بررسى آثار 

سینمایى چهلمین جشنواره فیلم فجر پرداخته مى شود.

روش پژوهش
زاویـه نـگاه بـه ایـن مجموعـه فیلم هـا در چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر، قریـن مطالعـات 
کتابخانـه اى و در قالـب روش شناسـى نقـد فیلـم، منجـر بـه در پیش گرفتـن روش تحلیـل 
توصیفـى شـده اسـت کـه این منظـور با مشـاهده تمامـى فیلم ها و در دسـته بندى سـه گانه از 

فیلم هـا در قالـب فضاسـازى، تابـع تعلیقـى و فـاز انتقـال صـورت گرفتـه اسـت.
ــه  ــوع، فیلم نام ــتر موض ــر و بس ــه ژان ــه الی ــا س ــوان ب ــته بندى را مى ت ــه دس ــن س ای
ــه  ــن س ــه ای ــاخت چراک ــر س ــم متناظ ــام و آورده فیل ــن پی ــوع، و هم چنی ــاى موض و گره ه
ــه  ــع پس زمین ــد. درواق ــه مى ده ــل موضــوع ارائ ــبى را جهــت تحلی ــه مناس ــوم منظوم مفه
ــه  ــود و ب ــادآور مى ش ــاز را ی ــن مخاطــب و فیلم س ــترك بی ــاى مش ــام زمینه ه موضــوع تم
ــه  ــوف ب ــب را معط ــه مخاط ــده، توج ــره پیش آم ــئله و گ ــاند؛ مس ــترك مى رس ــان مش زب
تعلیــق فیلــم مى کنــد و پیــام اصلــى فیلــم نیــز عهــده دار القــاى مفهومــى اســت کــه در فــاز 

ــود. ــه مخاطــب عرضــه مى ش ــال ب انتق
اعتبار و پایایى این روش را مى توان در همین تناظر و تصدیق مفاهیم عینى به وضوح رصد 
کرد. بنابراین مى توان چنین برداشت کرد که منظر نگاه به متن مورد تحلیل در سه الیه قابل 

تبیین است و همین رویکرد نیز موردتوجه همین مقاله قرار گرفته است.

یافته هاى پژوهش
22 فیلم حاضر (شکل شماره 6) در چهلمین جشنواره فیلم فجر طبق نمودار فوق مورد تحلیل 
قرار گرفته و سیماى هر کدام از فیلم ها در بستر جشنواره چهلم معطوف به همین مبنا ترسیم 
گشته است (سایت جشنواره فیلم فجر). براى هر کدام از فیلم ها نمودارى بر اساس مدل مبنایى 
ترسیم شده است که روند «از فضاسازى تا القاء» را با تأکید بر ماهیت و سطح و مقیاس مسئله 

و تعلیق متناظر با آن اشاره مى شود.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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سطح حساسیت معیشتی زندگی 
اختالل در بیماري فرزند 

مقیاس رفع مساله، وجدان است و به میزان برانگیختگی وجدان 
عمومی در مددرسانی موفق است

لحن تکریمی و بی منت 
با روایتی بسیار تدریجی 

گردشگري سینمایی.طبیعت بکر و زیبا 
معلولیت و ضعف شدید جسمانی و غلبه بر آن

امرار معاش سخت  

سن مسوولیت اجتماعی و رابطه پدرانه 
مراقبت پدر از پسر 
مراقبت پدرانه مامور برق از حوائج خانواده معلول 

برق رفتگی و تالش براي رفع آن

رها نکردن مساله
و تالش براي حل آن، حتی به بهانه گذشت از زمان، جان، مال

حل مساله برق و رفع مساله باالتر خانواده در خرید 
تشک زخم بستر

عادي ساختن روند زندگی خانواده معلول
و ارتقا دادن نفس خود در کمک رسانی در کشف مسائل منطقه در 

ارتباط با همکاران اداره برق

شکل6. تحلیل تابع تعلیقى فیلم درب

1. یـک گردشـگرى کامـل سـینمایى که بـا تنوعى از تصویرسـازى هاى بکـر طبیعت مخاطب 
را براى نشـاندن توجیـه مى کند.

2. کمـک بـه همنـوع با وجود شـرایط سـخت منتهى با شـیب زمانـى مطول و ریتـم کند تابع 
ایـن فیلم را شـکل مى دهد.

3. جانمایى مسئله تحت تابع بسیار کم رمق به خوبى میسر نمى شود.
ــد در  ــیار کن ــى بس ــت و ریتم ــیب ثاب ــا ش ــى ب ــورت خط ــر به ص ــم حاض ــق فیل تعلی
ــم  ــع فیل ــى تاب ــه عبارت ــود. ب ــت مى ش ــرى آن روای ــتالى هن ــاى کارت پس ــه قاب ه پس زمین
ــت  ــم درحرک ــام کشــش هاى فیل ــت و تم ــیم اس ــل ترس ــت قاب ــورت یکنواخ ــور به ص مذک
ــک  ــى ی ــل رصــد اســت و به نوع ــزرگ آن قاب ــاى ب ــال مخاطــب در قاب ه چشــم ها و خی

ــود. ــاب مى ش ــینمایى حس ــگرى س گردش
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حساسیت خانوادگی نسبت به انجام پیوند مغز استخوان 
ضرورت فرار از پیش خواهر به بهانه لو رفتن نسبت بین دآلرام و آرام

میزان غرور بین روابط و میزان احترام نسبت به هم را در خانواده مطرح 
میکند و در سطح روابط عاطفی قابل تحلیل است

لحن متعصبانه و طلبکارانه و بی احساس  
و البته محقرانه و منزجر کننده 
مخاطب مشتاق است سریع این لحن اتمام یابد 

فضاسازي با طرح مساله شروع می شود
مرگ همسر دل آرام و افسردگی او

سال 21دیدار برادر با خواهرش بعد از 

فیلم در هیئت افراد بالغ و در شوون پدري و مادري است ولی به شدت اسیر 
لجاجت نوجوان گونه است

عرض تسلیت برادر به خواهر در سوگ همسرش
دل آرام و نیاز به پیوند مغز استخوان با آرام- سرطان.بیماري

- عشق سابق.از ازدواج دل آرام با بهروز- برادر.ممانعت داوود
و تحمیل دوست خود علی به عنوان همسر به او

بهروز به بهانه واهی دل آرام را تنها گذاشته و سرطان را به جاي خود کاشته 
است

احساس تنفر مخاطب از روابط سخت و بی هویت ساز 

دختر و مادر.کشف رابطه غلط آرام با دل آرام
دختر و پدر.کشف رابطه غلط ارام با بهروز

مصر بودن بر حل مساله و نماندن در فضاي مسموم و سرطانزاي خودخواهی 
داوود و بهروز.دیگران

اشاره به روابط غلط به بهاي نجات افسردگی یک زن با پایان بندي غلط

شکل7. تحلیل تابع تعلیقى فیلم نمور

سـینماى خمـودى کـه نه جرأت ابـراز دارد و نه جسـارت دفاع از خود؛ او تنها با افسـردگى 
زمـان مى خـرد تا بـه ترّحم مخاطب دچار شـود

1. کینـه و کنایه هـاى متراکمـى کـه نهایت امـر از زخم عمیقـى مى گوید که سالهاسـت بهانه 
خودخوداهـى دیگـرى شـده اسـت و زمـان فیلـم نیز بـراى این فـرض تعلیقى بسـیار زیاد 

است.
2. تعصب هـاى عرفـى و دینى سرطان زاسـت. ترجیحًا مسـبب افسـردگى و رنـج دائمى زندگى 

نشوید. دیگرى 
مسـئله اى کم بسـامد در زندگـى عـادى انسـان ها کـه بـا تعلیـق افسـرده گونـه و بـا لحن 
محتاطانـه و تنـگ آور رونـد فیلم را روایت مى کند. مسـئله اى که تاب گسـل 21 سـاله کشـف 
واقعیـت را نـدارد و تعلیـق چنین مسـئله اى نمى تواند توجـه مخاطب را به خود معطوف سـازد.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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بیشتر حساسیت موجود در فیلم این است که زنان غالبا به اعتبار 
پشتیبانی و پشت جبهه تعریف شده اند درحالی که در اینجا وارد 

مرحله عملیاتی میشوند

یکپارچگ و غرور ملی و همچنین گذراندن دوه آموزش نظامی آنها 
را مصمم براي ورود به عرصه و خالی نکردن جبهه می بینند

تعمیم عزم زنانه در عرصه هاي مختلف

لحن تکریمی و صریح درباره توانایی زنان در دفاع ملی با چاشنی 
فمینیستی

التهاب جنگ
تاریخ و دفاع مقدس کشور

سوختن فرزندان در آتش جنگ و داغ مادرانه
جذابیت دسته دخترانی که خود را نه منفعالنه بلکه 

کنشگر در عرصه جنگ می بینند

فیلم به دلیل استفاده از انواع شخصیتها و خانواده ها و به دلیل بستر 
جنگی خود داراي شان تاسیسی در حوزه ساختاري و مسوولیتی و 

همچنین وجود روابط عاشقانه در دوره جوانی است

ممانعت از ورود زنان به خط مقدم
جسارت زنان در تشکیل دسته دختران و رفع موانع آن

مساله هویت ملی و دینی موجب وحدت زنان میشود و آنها را 
درمقابل چشم دشمن محکم هم مقصد میکند

دسته دختران در مواقف مختلف تغییر موقعیت میدهند فرشته در 
جستجوي حمید شهیدش به بیمارستان برمیگردد 

ه  وجیهه به همراه همسر براي کمک به خروج مردم میرود آذر ب
نها را دفن میکند سیمین  سراغ پیکر شهداي بی خانمان میرود و ا
ه  هم با رزمنده جوتن به حمل مهمات براي خط مقدم میرود یگان

دان سوخته اش مصمم تر از قبل ادامه میدهد در داغ فرزن

در فضاي اضطرار، تصمیمها خیلی راحت تر گرفته میشوند به همین 
دلیل آدمهاي آن فضا نیز بزرگتر از افراد معمولی هستند یعنی اندازه 

انسانها به میزان بزرگی تصمیمهایشان است

شکل8. تحلیل تابع تعلیقى فیلم دسته دختران

ــى  ــى و نقش آفرین ــاع مقدس ــاى دف ــود گزاره ه ــل وج ــه دلی ــه ب ــى ک ــینماى تدارکات 1. س
ــه شــده اســت. ــراى مخاطــب توجی ــان در آن ب زن

2. تابعــى کــه زنــان را در موضــع مقاومــت و همپــاى مــردان و گاهــى پیشــران آن ترســیم 
مى کنــد.

3. بیان توانایى اجتماعى و روحى زنان براى مقابله با هجمه هاى نظامى و اجتماعى.
تابــع تعلیقــى فیلــم فــوق بــه دلیــل فضــاى اضطــرار آن داراى فرکانــس باالیــى اســت. 
ــته اى  ــان هاى وارس ــدت انس ــد به ش ــه مى کنن ــا غلب ــن فض ــر ای ــه ب ــانى ک ــن کس بنابرای
ــه  ــازى جامع ــن امنیت س ــه مأم ــادران ک ــان و م ــه زن ــى از زاوی ــر وقت ــن ام ــه ای هســتند. ب

ــردد.  ــف مى گ ــث مضاع ــت بح ــود اهمی ــگاه مى ش ــتند ن هس
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اراده اي که براي شدن و تحقق ، زخمی شد ولی نبرید و باز نایستاد
سطح متعالی یک عزم براي هدف محترم

احساس قدرت در رسیدن به تمام آنچه در تیررس فکر نوجوان قرار 
میگیرد و یکپارچگی و حمایت از رفیق تا اخر، مواردي از وسعت 

تعمیم پذیري مساله منظور نظر است

لحن صریح و قاطعانه در برخورد با مسائل و موانع 
و وجود ریتم تند فیلم

جذابیت فوتبال
رویا داشتن

عزم و اراده قوي براي دستیبابی به رویا
داشتن غرور زیباي نوجوانی

داشتن اهداف بلند و مصمم بر رسیدن به آن ویژگی
دوره نوجوانی است 

نبود زیرساختهاي فنی و حرفه اي در روستا
بنیه مالی و اقتصادي ضعیف خانواده

تحقیر و مالمت افراد فامیل و آشنا در داشتن رویاي 
بزرگ

مافیاي فوتبال و مانع تراشی براي او
از دست دادن رفقاي فوتبالی شهرستانی خود 
تالش براي به دست آوردن دخترعموي خود

وفور و تعدد اتفاقات حوادث را نیمه کاره میگذارد از جمله مافیاي 
فوتبال،انواع تیمها و اختالفات باشگاهی، اسیا ویژن

رسیدن به بلندترین حدي از افتخار که نه خود و نه 
.دیگران تصوري از آن نداشتند 

دروازه بانی تیم ملی در سطح جام جهانی

در هیچ مرحله اي عقب ننشست و به هیچکدام از موانع نباخت و 
براي هر کدام راه حل داشت بواسطه اراده نوجوانی و غیرت لري

شکل 9. تحلیل تابع تعلیقى فیلم بیرو

1. ســینماى نوجــوان کــه تمــام هیجانــات و غــرور مخاطــب را بــراى توجیــه مخاطــب خــود 
بــه خدمــت گرفتــه اســت

ــا  ــع آن ه ــپس رف ــدد و س ــکالت متع ــائل و مش ــرح مس ــى و ط ــى سینوس ــت تابع 2. تح
به صــورت پى درپــى مســئله خــود را مطــرح کــرده اســت.

3. ســعى در القــاى مفهــوم آزادگــى و اراده نوجوانــى و تــالش بــراى تحقــق و رســیدن هایى 
از جنــس غیــرت و عــزم

درگیــرى و کشــش دائمــى رســیدن بــه موقعیــت مطلوبــى کــه هــدف فیلــم را ترســیم 
کــرده اســت داراى چنــان جذابیتــى اســت کــه بــا طــرح مشــکالت و رفع ســریع آن مشــکل، 
ــق  ــررى را در خل ــت مک ــف، جذابی ــائل مختل ــد و مس ــرایط جدی ــا ش ــه ب ــهامت مواجه ش
ــز در حــل مســائل رعایــت  ــه وجــود مــى آورد و شــتاب الزم را نی موقعیت هــا و تعلیق هــا ب
مى کنــد. منتهــى همیــن تراکــم مســئله در نیمــه دوم فیلــم موجــب گسســت ارتباطــى بیــن 

ــد مى شــود. ــا مســئله جدی مخاطــب ب

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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سطح تمامی مسائل کم عمق است و فیلمنامه براي طرح مساله 
ضعیف است

ورود عینی براي بازگرداندن زن خود بدون حضور پلیس
تنها همراهی مخاطب در پیوست نمایشی و  اکشن کار است 

شروع با ماهیتی اکشن لحن ساده و کم سو با بسامد بیش از حد حرکات اکشن
آتش نشانی و بعد ناجی بودن

اقتضاي فیلم بیشتر براي مخاطب دوره نوجوان است چون به  
سادگی می تواند تنها براي کارهاي نمایشی از آن بهره برد

افسردگی کاري و نیاز به مسافرت به فنالند بواسطه 
پول هدیه ناجی

اختالف هویتی بین ناجیان و طلب یکی از دیگري
ربوده شدن دویت دختر آتش نشان توسط یکی از 

ناجیان بعد از بازگشت از فنالند

تعلیق ناهمگون و غیرواقعی بیشتر موجب صدمه دیدن فیلم شده 
است

کشف دوست دختر با معرفی ناجیان به همدیگر و 
و کشته شدن هر دوي آنها به دست  ازدواج با او

عوامل یکدیگر

فرم اکشن نطفه محتوا بوده و این شیوه بسیار ناصحیحی براي 
روایت فیلم است

شکل10. تحلیل تابع تعلیقى فیلم الیه هاى دروغ

1. ســینماى زودرســى کــه تمــام ابهتــش بــه وجــود صحنه هــاى تکــرارى آقــاى خوش لهجــه 
اکشــن کار فیلم اســت.

ــى از  ــه محل ــى اســت ک ــان زیگزاگ ــم به صــورت هیج ــت فیل ــراى روای ــى ب ــع انتخاب 2. تاب
ــدارد. ــراب منطــق ن اع

3. یکــى از آســیب هاى بنــا کــردن محتــواى فیلــم روى فــرم آن ایــن اســت کــه بى تفاوتــى 
و احســاس دســت خالى بــودن در دادوســتد بــا فیلــم بــه مخاطــب روى داده اســت.

فیلمــى کــه مســئله محــورى پرجذبــه اى را روایــت نمى کنــد و تنهــا منطــق وجــودى اش 
ژانــر آن اســت. ژانــر اکشــنى کــه کمتــر در ســینماى ملــى بــه آن توجــه شــده اســت. 

تعلیــق ژانــرى آن نیــز بــه دلیــل کثــرت حــرکات اکشــن و قلـّـت شــخصیت ها و واماندگى 
داســتان، نمى توانــد مخاطــب را درگیــر ســازد. بنابرایــن تابــع فیلــم مذکــور، بســیار ســاده و 

بســیط روایــت مى شــود.
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معاش تنگ و سخت در موقعیت مصور،مقابله با حرف مردم در 
ساحت اجتماعی، اقناع مخاطب را در درگیر شدن با مساله 

به همراه دارد

تصورات ناصحیح درباره تصمیم گیري و نوع تعامل با فرزندن و 
محیط زیست

کم دیالوگ و فضاي سرد با جبران کششهاي تکراري تصویر و ریتم 
بسیار کند

فضاي برف و طبیعت بکر
سختی معیشت در دل سرما

گم شدن دخترکی در کوه برف

با توجه به سبک زندگی اجتماعی و درگیري بیشتر خانواد ها و 
 -فرهنگی.حضور موثر مردم در پس زمینه داستان، به سازوکارهاي

میپردازد-محیط زیستی  -اجتماعی

یورش گرگ به گله دام
فرار و گم شدن دختر خلیل در برف

اتهام مردم به اینکه دختر خلیل را گرگ نخورده بلکه 
او مثل خیلی از دخترکان فرار کرده است

رعنا نماینده محیط زیست مسوولیت حفاظت از گرگها 
را بر عهده دارد

اختالف سنگین بین محیط زیست و گله دارها

رها نکردن مساله و حد وسط شدن در نوع تعامل با مردم و محیط 
زیست

-در جستجوي رعنا.

کشف جسد یخ زده دختر خلیل و دفن آن توسط 
-یوسف.دامپزشک

تحویل روسري دختر به مادرش براي رفع اتهام فراري 
بودن دختر

مداواي گرگهاي شکارشده توسط خودش بواسطه 
تقاضاي رعنا

تعادل نقطه مشترك و ثقل رفتار در برخورد با هر پدیده اي است
هم در ارتباط با مردم هم دراتباط با خانواده و هم در ارتباط با 

محیط زیست

شکل11. تحلیل تابع تعلیقى فیلم برف آخر

1. طبیعت بکر و معاش سخت و سرزنش مردم سه موقعیت مهم در نشاندن مخاطب براى 
دنبال کردن فیلم است.

2. تقابلى دوگانه بر سر یک چالشى به اسم مواجهه با گرگ ها که مصداقى را یخ زده کرده است 
و مردمى را حریص براى سرزنش.

3. مواجهه منطقى و متعادل با چالش، که هم سرزنش مخاطب را مى خواباند و هم حیات وحش 
طبیعت را زنده مى کند.

فیلمى که گره تنگى ناجوانمردانه معاش را، در هجمه سرد برف و گرگ ها جستجو مى کند 
و روابط دل خراش مردم در این بستر او را براى این حرص داشتن آزار مى دهد بنابراین سر 

ستیز او بیشتر مى شود. 
انسان در این فضاى سخت، و در صورت مدیریت ناصحیح یا گرگ زده مى شود یا مردم 
زده و در هر دو حالت ناگزیر به فرار مى شود (دختر خلیل). و در صورت مدیریت صحیح مى تواند 

سرانجام به یک بافت مناسب گرم باشد (یوسف و رعنا)

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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تعلیق مساله بیشتر در سطح حساسیت عرفی و مسائل 
اجتماعی است

عمومیت مساله در قالب تمام افرادي است که نسبتی با 
این وصیت و با این خاك دارند

لحن عاجزانه و کم بسامد دعوت براي ورود به کشور 
با سند و وصیت قبر

با طرح مساله شروع میشود
کشف هویت یک وصیت

احسان دین و تعلق دختري به پدر و بالعکس

پدري است و این نوع رابطه بیشتر  روابط در سطح دخترو
در سطح روابط خانوادگی و تقیدات خانواده جلوه دارد 
بنابراین اقتضاي فیلم براي خانواده و در سطح مسوولیت 

اجتماعی است

کشف ماهیت وصیت
دعوت به دیدن هویت خود 

بصورت کامال اختیاري

یافتن هویت واقعی خود و کشف دلیل عدم پیگیري شفاي پسري که البته صریح نشان نمیدهد
پدر از سرنوشت دختر

شروع یک زندگی جدید با ماهیت کشف شده و عدم میل 
به بازگشت به سابق

ورود به حرم در جستجوي قبر حیات بخش

شکل12. تحلیل تابع تعلیقى فیلم بدون قرار قبلى

1. سـینما التماسـى کـه گزاره هـاى توجیهـى خـود را در کنجـکاوى و گمشـدگى مخاطـب 
مى کنـد. جسـتجو 

2. تابعى غریبانه که براى جلب توجه مهاجران سرزمین دست به تنظیم دعوت نامه هاى جسد و 
تابوت و قبر میزند.

براى  همگانى  دعوت  و  سرزمین  از  رفته  ملت  براى  میهن  ارزشمندى  القاى  درصدد  فیلم   .3
بازگشت است منتهى به سبب فضاسازى کم رمق ؛ ارتباط مشتاقانه اى بین فیلم و مخاطب 

برقرار نمى شود.
این فیلم با یک مسئله اى که بیشتر مخاطب خاص مى تواند با آن ارتباط بگیرد سعى در 
جلب توجه عمومى براى متعهد بودن نسبت به ارزش هاى ملى و میهنى دارد. به همین دلیل 
خود مسئله اصلى فیلم در اقناع مخاطب کم رمق است و مسائل ثانویه و موارد حاشیه اى تعلیق 

کار را جلو مى برد.
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تعلیق مساله در اختالل پاشی به روان مخاطب است و هویت او را 
از واقع به سمت آرزو و خیال میبرد

عمومیت مساله در بیان اختالل هاي احتمالی در زندگی و 
جاگذاریهاي غلط افراد در معادله همدیگر است

لحن خیالی محقرانه با ژست روانشناسانه و با عبور از الیه هاي 
شوق مهاجرت و اماده شدن براي رفتنخیالی افراد تغییرات در سطح روابط خانوادگی است و بیشتر سن فیلم به دوره 

جوانی وي میانسالی برازش دارد

ورود خیالی زیبا به زندگی رویا و واقع سازي همان 
خیال

خیال هم چنان ابهت دارد و محیط بر واقعیت زندگی است

فرار از واقعیت و هویت و توسل به خوشی وهم و 
تمایالت

هانیه واقع است و رویا مجاز 
من از واقعت همانی که به درد مجازم میخورد 

برمیدارم

هیچ واقعیتی وجود ندارد و تمام آرزوها و خیاالت مببناي اتفاقات و 
تصمیمات وفتارها هستند

شکل13. تحلیل تابع تعلیقى فیلم بى رؤیا

1. ســینماى معلقــى کــه بــا مســئله شــروع مى شــود و حیــرت روان شناســانه مخاطــب را در 
همــراه کــردن او بــه ماجــراى خــود جلــب مى کنــد.

2. تابعــى کــه بــه معرفــى ســبک ارائــه فیلم ســاز اشــاره دارد بیشــتر بــه بــى تابعــى شــباهت 
ــازد و مخاطــب را  ــود مطــرح مى س ــراى طــرح مســئله خ ــه بى قاعدگــى را ب دارد چراک
نســبت بــه نســبى بــودن و هویت ســازى فرافکنانــه کــه بیشــترین نســبت را بــا آرزوهــا 

ــد. ــرار مى کن ــق او دارد برق و عالی
3. روایتــى بى هویــت از هویــت زندگــى اســت کــه واقــع گریــزى را مــرام خــود مى گیــرد 
و زندگــى حقیقــى را در واقــع ســازى خیــاالت و اوهامــات دنبــال مى کنــد. پــس تمــام 
وقایــع بــا زاویــه اوهــام قابلیــت زیســت و تحمــل دارد وگرنــه ارزش زندگــى این چنینــى 

در چیســت؟
تعلیــق فیلــم حاضــر، در هویــت زدایــى و در معــرض نمایــش گــذاردن انســان بى هویــت 
ــت  ــت و هوی ــرده اس ــلب ک ــود س ــع خ ــام او را از واق ــاالت و اوه ــه خی ــانى ک ــت. انس اس
دیگــرى را بــا اسم ورســم دیگــر، و بــا امیــال و ســالیق دیگــر، و بــا خواســته هاى و خانــواده 
دیگــر بــراى او ترســیم کــرده اســت. فضایــى کــه عینــک چشــم و حتــى چشــم را بــراى 

ــد. ــاوت مى کن ــدن متف دی
این گونه زندگى به هیچ وجه نقطه ثابتى را براى خیال انسان هم باقى نمى گذارد.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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حساسیت بیشتر مساله به دلیل طعنه به قیود عرفی و دینی است عمومیت مساله طنز پردازي و روابط راحت بین افراد و استفاده و 
سواستفاده از ادارات دولتی نظیر اداره ثبت و  دادگستري است

طنز موقعیتلحن خنده دار و کنایی و تمسخرآمیز در استفاده از تعابیر جنسی
طنازي جمالت جنسی 

به دلیل شلوغی و بی هدف بودن بسیاري از حرکات و تنها به دلیل 
اکتفا به خنده مخاطب در زمره لهو دوره نوجوانی طبقه بندي میشود

پول نداشتن براي مرخص کردن جنازه پدر
ضرورت انحصار وراثت براي باز کردن حساب

وجود نفر چهارم در خانواده به اسم آذر با ماهیت 
مجهول

حضور فامیل در خانه و نبود پول براي خرید اقالم 
مورد نیاز

-افغان.پیداشدن سردار، شوهر آهو و پدر زینت

براي همراه کردن خدا با خود باید مثل مارادونا عرضه داشت
دل به چیزي خوش نمیکنیم زندگی ما همین بوده و هست

کشف اذر به عنوان اولین فرزند خانواده
کمک اقوام براي تهیه پول جهت ترخیص و تدفین

بازگشت آهو پیش همسر خود و شروع زندگی جدید
مارادوناي افغانی

شکل 14. تحلیل تابع تعلیقى فیلم شادروان

1. لحن طنازانه و غیر جدى مخاطب را براى گذران با فیلم ترغیب مى کند.
2. تعلیــق فیلــم بــه دلیــل همــان عــدم جدیــت قابــل کاشــت در توجــه مخاطــب نیســت و 
فیلــم مجبــور اســت بــراى همراهــى مخاطــب بــه شــبه دیالوگ هــاى لــوس و اروتیــک 

چنــگ بزنــد.
3. بــراى همــراه کــردن خــدا بــا خــود بایــد حداقــل عرضــه مارادونایــى داشــت کــه دســت 
خــدا را بــا خــود بــه زمیــن کشــاند. مــا بــه چیــزى دل خــوش نمى کنیــم چــون از ایــن 

عرضه هــا نداریــم. خوشــى مــا بــه همیــن حــال طنازانــه ماســت.
ــت  ــدم جدی ــن ع ــدى نیســت و همی ــود ج ــه خ ــن طنازان ــطه لح ــم به واس ــق فیل تعلی
موجــب انبســاط خاطــر مخاطــب مى شــود. فیلــم سرشــار از دیالوگ هــاى اضافــى و 
اروتیــک اســت و همیــن موضــوع موجــب افــت شــدید پســند مخاطــب خانوادگــى مى شــود.
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حساسیت مساله به دلیل در معرض اتهام قرار گرفتن تمام اعضاي 
خانواده

عمومیت مساله بواسطه طیف سازي متفاوت افراد و وجود احتمال 
سرقت نسبت به آنها

لحن طعنه آمیز و اتهام زننده براي تمامی افراد
طلسم-دروغ -دعا -مصلحت -با عبارات آبرو

کنجکاوي و تالش براي کشف شمش گمشده
حضور انواع طیف افراد در طایفه

شلوغی و سردگمی بیش از اندازه فضاي خانه و 
شخصیتها

وجود نسلهاي مختلف با تیپهاي متفاوت نشان از توقع مخاطب 
براي درگیرساز انواع مخاطب در سنین مختلف با خود است

گم شدن شمش طال
رسیدن زمان بدهی حامد و تالش او براي پیداکردن 

شمش 
وساطت گلبرگ در جدایی فرامرز از سوگند و الحاق او 

به خود

فرامرز گلی را که گویا شمش در آن است با خود میبرد و آن را 
تالفی وساطت تلخ جدایی او از سوگند میداند

اعتراف گلبرگ به برداشتن طال جهت منع از خرج 
کردن پدر و سوخت شدن مادر به پاي او

! همه باهم کنارهم مجبوریم این روایت زندگی ماست
همه به پاي اتفاقات و اختاللهاي همدیگر اسیریم

شکل 15. تحلیل تابع تعلیقى فیلم شب طالیى

1. سینما ورثه؛ که کنجکاوى مخاطب را در میانه یک جورچین شلوغ و سردرگم رها مى سازد.
2. تابعى تنگ و دلهره آور که اتهام زنى و ظن پراکنى هاى بال وجه را مسیر اصلى خود انتخاب 

کرده است
3. همه باهم کنار هم مجبوریم. این روایت زندگى ماست. همه به پاى اتفاقات و اختالل هاى 

همدیگر اسیریم.
فیلم مذکور پر است از تعلیق سارى هاى نابجایى که تنها آورده اش ظن پراکنى بال وجه 
به افراد است و مسیرهاى اتهام را بدون دلیل و تنها بر اساس حدس صیقل مى دهد. شلوغى 

صحنه و شخصیت ها پشتوانه خوبى براى این هدف فیلم ساز است.
شمش هویت مجهول فیلم است که تمام معلومات روابط خانوادگى را و حتى منشأ اصلى آن 

یعنى مادربزرگ را اسیر و ذلیل حضور خود مى کند.
عاقبت فیلم با قبرکنى براى منشأ این رابطه و مام میهن(مادربزرگ) پایان مى یابد.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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حساسیت مساله در نوع زندگی دلهره آور و وجود تهدیدات داخلی و 
امنیتی است که موجب سلب آرامش زندگی است و کمتر کسی 

سراغ آن میرود 

عمومیت مساله بواسطه القاي حس آرمانسازي و عزم جدي براي 
محافطت از آن است هدفی که در توده جوانان و نوجوانان قابل 

کاشت و رصد است

لحن تعظیمی فیلمساز در مقابل شخصت شهید و البته روایت پشت 
صحنه از زندگی تخصصی ایشان

روایت یک شهید هسته اي
جذابیت زندگی خانوادگی شهدا

اضطراب زندگی در فضاي احتمالی ترور

با وجود شخصیت شهید در مقام تخصصی و زیرساخت هسته اي، 
فیلم در مقام ساختارسازي و ارائه الگوي علمی و خانوادگی است

منع پرواز خانواده به هانوفر توسط سرتیم هسته اي 
ایران

ترور شهیدان علیمحمدي و شهریاري
وجود الیه هاي جاسوسی و امنیتی در فضاي خانه

چالش جدي شهره براي بیرون آوردن داریوش از 
فضاي هسته اي

هیچ گونه ورودي به جنس و ماهیت تخصصی هسته اي
شهید نمی شود

هیچ اشاره به افرادي که از سازمان بیرون رفته اند نمیشود

اقناع قلبی شهره با اهداف داریوش 
شهادت داریوش و هیبت شهره در مقام هیئت شهید 

زندگی با غیرت و شهادت شیرین است سربلند کردن و انتقال 
احساس عظمت به نسل بعدي هدف محقق است

شکل 16. تحلیل تابع تعلیقى فیلم هناس

1. سینماى کوچک مقیاس که به دلیل موضوع زندگى نامه شهید هسته اى موردتوجه مخاطب 
است.

2. مسئله اى که تنها از موضع نخواستن و نشدنها و تالش براى خروج از مدار دانش هسته اى 
از زاویه نگاه همسر شهید روایت مى شود.

3. درصدد القاى مفهوم قوت و اراده مصمم در جهاد علمى است.
فیلمى است باهدف ارائه عزم غرورآفرین در زندگى یک شهیدى که نه خیال رفتن دارد و 

نه خیال جاى خالى دادن؛ نه آسایش علمى مى خواهد و نه فراغت مالى...
مسائلى که جاى خالى آن در داستان پردازى احساس مى شود ضرورت وجود تیم حفاظت 
و تیم آموزش امنیتى و شخصیت پردازى درتس از سرتیم هسته اى براى توجیه و همدلى با 

خانواده شهید است که در فیلم وجود ندارد.
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حساسیت قضیه بیشتر بواسطه وجود حریم خانوادگی و از سویی و از 
طرف دیگر شکستن حریم هاي انسانی و بهره کشی و استثمار از 

استهم وطن خود 

عمومیت مساله بواسطه احساس تعلق و تعهد رسول نسبت به امر 
متعهد شده و شیفتگی عاطفی او نسبت به اوستا و دخترش هست

لحن تحقیري و ترحمی با طعم سوءاستفاده از روابط انسانی و 
اقتضائات مالی

سادگی و صفاي شهرستانی
غربت و آرزوهاي مردمان شهرستان

بلعیدنهاي مکرر از ظرفیتهاي مردم شهرستان
شعارهاي سیاسی و فضاسازي انتخاباتی

سن تقویمی فیلم با توجه به حیله سیاسی و همچنین جمع آوري 
پول ملت براي ساخت مسکن کارکنا ن آموزش پروش در زمره 

حاکمیتی قابل دسته بندي است
حتی میتوان گفت سوژه نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته است

میلیاردي توسط رسول براي شروع 100امضاي چک 
به کار

نصیبه.عالقه به نصیبه دختر اوستا

مسوولیت جامعه بر دوش یک طبقه بی تعهد خودخواه قرار گرفته 
3است

رسیدن رسول به نصیبه
رساندن بهنام و صابري به پول و راي مورد انتظار با 

میلیون و حضور در مراسم  200زندانی تشویقی
انتخابات

شما شهرستانیها ترجیحا براي رفع بی حوصلگی ما طبقه سرمایه دار 
هستید

شکل 17. تحلیل تابع تعلیقى فیلم نگهبان شب

بازیچه  پایتخت  تهورات  التهاب  در  را  شهرستانى  قشر  سادگى  و  صفا  که  طعنه اى  سینما   .1
مى کند.

2. تابعى که براى روایت موضوع انتخاب مى شود پوششى دارد که موضوع فرعى آن چند برابر 
مهم تر از موضوع اصلى است و اتفاقًا هدف گفتن همان است.

تنها  ملت  آن  در  که  است  حاکمیتى  و  ملت  بین  گسل  و  جاافتاده  دوقطبى  مفهوم  القاى   .3
آجرهاى ساختمان نیمه کاره طبقه اشراف و حاکمیت است. ملت گروگان هاى ابتذال این 

طبقه مرفه است.
تعلیق فیلم در زجر دادن دوست داشتنى به رسول فیلم است. رسولى که آینده اش در رفتار 

اوستا هویداست.
رسولى که بهانه دستیابى بهنام و صابرى به اهداف شومشان مى شود و این رسول مابه ازاى 
مردم جامعه است که امید و آرمان دارند و براى یکدیگر ارزش قائل اند و متعهد هستند اما به 
قول فیلم آرمان شما و تعهدات شما عادت ماست و ما آن ها را با شما مى سازیم. شما نگهبان 

شب سازه اى هستین که بنا نیست ساخته شود.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)



      سال دوم
 شماره یکم
بهار 1401

60

مقاله

فیلم موقعیت مهدى
ابع
ت

جیه
تو

یی
نما
جا

ي؛ 
هد
ت م

قعی
مو

.
ري

باک
ي 

هد
د م

شهی
ت 

روای
-

عمومیت مساله بخاطر حصن و مراقبت از امر مطاع ولیّ است که  63 و 62فضاي ملتهب جنگ و عملیات مهم خیبر و بدر
گذشتن از جان و خانواده و مال را آسان میکند

لحن تعظیمی و البته متواضعانه در برخورد با افراد و شخصیتها و 
داستان

خلوص و سادگی زیست خانوادگی شهیدان باکري
منطق روابط عاطفی در زندگی خانواده شهید

اضطرار دوران جنگ

اقتضاي فیلم با توجه به تشکیل گردان برا یاعزام به جبهه در 
راستاي جمع سازي و ساختار سازي قرار دارد و باتوجه به وجود 
روابط جدي خانوادگی در زمره مسائل اجتماعی قابل دسته بندي 

دیگر نقش افراد نوجوان و جوان در فیلم نیز مخاطب است از سویی 
این دسته را همراه میکند

تقاضاي مهدي از حمید براي حضور در جبهه و 
ساماندهی نیروها

اختالف جدي در نحوه رویارویی در عملیات بدر با 
توجه به اوضاع 

مالمت خواهر مهدي از جنازه نیامده حمید بواسطه 
دستور صریح مهدي

اشاره ضمنی به اختالفات سران سپاه در مدیریت جنگ
شهادت حمید باکري
شهادت مهدي باکري

شهادتی که پیکري برنگشت

هم از  -موانع جدي براي منع طاعت از ولی هست هم از خانواده
هم از اعضاي تیم و گردان  -هم از دوستان واقوام -سرداران سپاه

ولی اطاعت ولی ارزشش را دارد

شکل 18. تحلیل تابع تعلیقى فیلم موقعیت مهدى

1. سینما سریالى که با توجه به اقتضاى تاریخى و دفاع مقدس بودن و هم چنین وجود شخصیت 
شهید مهدى باکرى قابلیت نشست در منظر مخاطب را مى یابد.

و  خانوادگى  شخصیت  بیشترین  که  جنگ  از  پشت صحنه اى  زندگى  از  اپیزودیک  روایتى   .2
اجتماعى شهید بزرگوار را مطرح مى کند نه مسئله مدیریت و ابتکار شهید در میدان بدر و خیبر.

3. القاى هویت ملى و دینى در منظر مخاطب با توجه دادن به مؤلفه هاى حیا و ایثار در خانواده 
و جامعه هدف اصلى سازندگان فیلم است. 

فیلم به خاطر نگاشت سریال گونه خود داراى ساختار سینمایى نمى تواند باشد و به همین 
دلیل چندپاره است ولى همین امر نیز به واسطه محتواى انتخاب شده ایثار خود و خانواده است 
وجود مخاطب را با خود همراه مى کند. به عبارتى بهتر این فیلم بیشتر به واسطه القاى عظمت 
شهیدان در بروز صفات گذشت و اخالص به باور مخاطب مى نشیند و توجه او را جلب مى کند
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حساسیت و التهاب دوره آغازین انقالب و وجود عناصر سست کننده 
و اختالل آفرین در روند انقالب 

عمومیت مساله بخاطر این است که عقبه و تاریخ کشور من است با 
تمام آسیبها و اختاللهایی که بر سر آن رفته است و لزوم مراقبت و 

از آن و جدیت در عدم تکرار چنین حوادثی روشن استعبرت 

لحن ملتمسانه در برخورد با منافقین و اقرارگونه در مواجهه با نسبت 
هاي سازمانی انها و روابط متکبرانه و ترس از وجود روابط تیره در 

دل سازمان

بستر تاریخی از التهابات ابتداي انقالب اسالمی
جذابیت معماي منافقین 

وقاهت و بیرحمی منافقین در ارتباط با هر عضو بیرون 
-حتی خانواده.از سازمان

سن و اقتضاي فیلم به لحاظ درگیري فکري در دو سطح خانواده و 
حاکمیت در الیه هاي مخاطب جوان و مخاطب میانسال خود را 

ابراز میکند

بازگشت بیتا براي .رویارویی بیتا و سعید بعد از انقالب
مداواي مجروحین انقالب و نفوذ سعید در حزب 

جمهوري با وجهه انقالبی
تالش بیتا براي خروج سعید از حزب 

اشارات غیرمستقیم به عدم وجود تیم حفاظتی در حزب و نفوذ 
ظاهرا ساده به آن

انففجار دفتر حزب جمهوري و شهادت شهید بهشتی
کشته شدن منیژه به دست ناصر سرکرده تیم منافقین

کشته شدن بیتا به دست سعید 

نقشه طرح نفوذ به دفتر نخشت وزیري براي کارگذاشتن انفجاري 
دیگر

شکل 19. تحلیل تابع تعلیقى فیلم ضد

1. سینما نفوذ که با شخصیت اصلى یک نفوذى و منطبق بر گزاره هاى تاریخى روایت مى شود 
و همین گونه معمایى در ژانر تاریخى توجیه مخاطب را براى نشستن پاى فیلم به همراه 

دارد.
اصلى  مقصود  به  را  او  فیلم؛  اصلى  باشخصیت  مخاطب  مستمر  اندازى  بافاصله  فیلم  تابع   .2

مى رساند انگار که به مرور مخاطب خود تبدیل به نقش مقابل شخصیت فیلم مى شود.
3. توجه دادن به خطر نفوذ در نظام دینى و عبرت نسبت به ابتالهاى گذشته بر تاریخ این کشور
مسئله این فیلم در بستر اعتماد کاذب خانواده اى روایت مى شود که مسیرى به جز پاشیدن و 
انتخابى به جز تمکین دستورات سازمانى ندارد چون ستیز سازمان با انقالب ستیز تملیکى است 

و سازمان مالکیت انقالب را از آن خود مى داند. 
اعضاى سازمان اعتماد را تنها از سازمان به صورت عاجزانه التماس کند و بهاى آن اعتماد 
حاکمیت  و  انقالب  و  منیژه)  (کشتن  همکاران  و  همسر)  (کشتن  خانواده  درون  از  را  مخرب 
(شهادت بهشتى و انفجارهاى متعدد و ترور شخصیت هاى نظام) مى گیرد چراکه بودن و هویت 

خود را تنها در خدمت به سازمان و وظیفه سازمانى مى داند.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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حساسیت و التهاب دوره صنعت ملی شدن نفت و درخواست کمک 
دولت براي این امر 

عمومیت مساله بواسطه کشف دلیل سرقت و دلیل عدم بازگشت 
اموال مردم است

لحن مدافعانه از دکتر مصدق در قبال آن اتفاق و لحن استداللی در 
بیان چرایی عدم بازگشت اموال مردم با تم دفاع از حقوق مردم

بستر تاریخی از التهابات سیاسی و اقتصادي دوره ملی 
شدن صنعت نفت

روایت سرقت گانگستري از اموال ملت

سن واقتضاي فیلم بواسطه روایت فرمیک از قضیه داراي جذابیت 
فحوایی نیست و تنها مخاطبان مطلع از موضوع فیلم را دنبال 

میکنند

سرقت اموال ملت از بانک مرکزي جهت کمک به 
دولت براي خرید اوراق قرضه

غارت اموال ملت توسطه عده اي از سارقین

ورود ارتش و به دست گرفتن تمام سازوکارهاي مالی و سیاسی 

ادعاي کمک به مردم و بازگرداندن پول آنها توسط 
تیم گانگستري و ممانعت ارتش از این کار

کشته شدن تیم کمکی گانگستري دکتر مصدق و البته 
خود مصدق

روایت شکاف دار از ماجراي اوراق قرضه و پرابهام سازي فضاي 
ذهنی مخاطب از رابطه مصدق با این افراد 

شکل 20. تحلیل تابع تعلیقى فیلم خائن کشى

جلب توجه  عطف  نقطه  کدام  هر  که  بازیگران  پررنگ  حضور  با  سینمایى  شب نشینى  یک   .1
در  حساس  و  گفته شده  کمتر  تاریخى  دورۀ  به  پرداخت  همراه  به  هستند  مخاطبان  اقشار 

تاریخ ایران؛
یک  به  دزدانه  کمک هاى  و  سرقت  صحنه هاى  از  که  کافه اى  لحن  با  گانگسترى  روایتى   .2

سیاست کم رمق سخن مى گوید ...؛
3. فیلم درصدد مکان یابى مصدق مطهر و تحمیل خرابکارى سیاسى به محیط پیرامونى در 

اوضاع آشفته دهه 30 است.
روایتى  است.  کوچک  بسیار  اصلى  تعلیق  و  موضوع  خود  قبال  در  موضوع  روایت  مقیاس 
گنگ و پرابهام از صحنه کمک به دولت براى دستیابى به صنعت ملى شدن نفت و کوتاه کردن 
دست بیگانگان که باید به واسطه سرقت دوستان مصدق از بانک مرکزى و کمک به دولت رخ 
دهد که گویا ارتش حائل شده و مانع اتصال حاکمیت و دولت با مردم مى شود. تعلیق داستان 
به دلیل غلبه فرم شکل نمى گیرد و مخاطب هیچ نسبتى نیز نمى تواند با تعلیق مدنظر برقرار 
کند. ضمن اینکه کار تاریخى باید بیشتر از آنکه به تعلیق احساسى فرمى متوجه باشد به روایت 

صریح و عالمانه از دورۀ تاریخى متعهد باشد.
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سطح حساسیت سایت سوباشی باالست ولی روایت لوس و شبه 
عاشقانه، آن هم به شکل نفرت برانگیز حساسیت کار را به شدت 

تقلیل داده است

عمومیت مساله بواسطه حس تعلق خاطر به خلبانان و شهداي ملی 
باشد که البته بیشتر به ایجاد فاصله منجر می شود

لحن پس زننده و تدافعی و گاها مایوس کننده که بیشتر حس 
ناامیدي را القا میکند

تاریخ دفاع مقدس
جذابیت و ابهت پرواز

تاریخ کمترگفته شده از عملیات نیروي هوایی 
وفور اسامی پرتکرار بازیگران مطرح

اقتضاي فیلم بخاطر فقدان متن و ساختار داراي جذابیت خاصی 
براي هیچ قشري نمی تواند باشد

مختصات دهی و هشدارباش به خلبانان
اعالن مکرر شهادتهاي خلبانان

روایت هاي بی دلیل از انواع خلبانان
بیشتر شبیه بازي بدون زمان و مکان و بدون قید

یخ زدن و سوختن 
"جنگ خانمان سوز و خانواده کش"تکرار عبارت هیچ مصداقی از حق و باطل در این جنگ دیده نمی شود

شکل 21. تحلیل تابع تعلیقى فیلم 2888

1. یک رادیو نمایش تام که تمام ابتکارش در طلب متکبرانه به کارگیرى خیال مخاطب براى 
بازنمایى تصویر فیلم جهت انعقاد فیلم است؛

2. تابع انتخابى براى نمایش فیلم به صورت استفاده از تک حواس شنوایى با التقاطى از عواطف 
معلق بچه گانه زناشویى گزارش شده از دهه60 براى سازندگان فیلم؛

3. یک نوع بى اشتهایى و کج سلیقگى مخاطب نسبت به دوره دفاع مقدس و مدافعان آن که 
هویت ملى و دینى واضحى ندارند. سوژه اى بکر و مهم که به دلیل عدم احاطه و اعتناى 

فیلم ساز؛ سقط شده است.
روایت ضد جنگ از دوران دفاع مقدس این بار از زاویه نیروى هوایى که به حالت خیلى 
زننده اى مخاطب را از آن واقعه منزجر مى کند. روایتى که بیشتر به نمایش رادیویى شبیه است 
تا به فیلم سینمایى. چراکه مى خواهد مخاطب را در دایره اتفاقات خود سهیم کند و بخشى از 
جلوه هاى ویژه و حتى فیلم نامه را روى دوش خیال و فکر مخاطب بگذارد منتهى مخاطب از 

این حالت بسیار ناخرسند است.
تعلیق در مسئله حاضر به واسطه عدم رعایت مختصات رمانى مکانى روایت با سبک درام 

روى داده در آن قابلیت بسیار معلق است.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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سطح حساسیت مسائل فیلم در اهتمام مسیر براي هدف سینمایی 
است هدفی که در ادامه به تسخیر واقعیت او می انجامد

عمومیت مساله بواسطه ذائقه هنري و میل به زیبایی هنري و دیده 
شدن در سطح نوجوانهاست

رابطه عاشقانهلحن ملتمسانه و عاجزانه در طلب رسیدن به آرزوي بازیگري
هنر و روابط بازیگري

سن فیلم به دلیل تالش و جدیت براي ورود به عرصه و در عین 
حال تغییر ذائقه بیشتر به دوره نوجوانی و اوایل جوانی تناسب دارد 

البته با تم اینکه هیچ چیزي ارزش آرزوها را ندارد

اعالن قبولی در تست بازیگري و لحظه جدایی از 
دختر خود دوست

موارد سخت مشابهت سازي و ورود به نقش جدید
لحظه سخت غلبه سینما بر واقعیت در انتخاب و 

محبت به دوست سینمایی اش

واقعیت را در همان واقع باید رها کرد و به چیزي بسیار متعالی تر و 
دست یافت زیباتر مطابق با تصورات خوش خیال

آداب سینمایی میتواند واقعیت را تغییر دهد و بر آن 
غلبه داشته باشد

نقش اول فیلم در جایگاهی است که واقعیت خود را  
اسیر و محاط در آرزوي سینمایی خود میبیند

مرز بین واقع و مجاز به راحتی در سینما و با ژست هنري قابل تغییر 
است

شکل 22. تحلیل تابع تعلیقى فیلم شهرك

1. سینما افاده اى که ذوق هنرمند شدن و سختى مسیر رسیدن به آن حرفه را براى توجیه 
مخاطب هدف گرفته است.

2. مسئله اى که درصدد مطرح کردن است تغییر هویت انسانى توسط هنر و سینماست که البته 
به شیوه تدلیس در لباس هنر هنرمند شدن معرفى مى شود.

3. درصدد جانمایى مفهومى به نامشان و قابلیت سینما در تغییر دادن هویت انسانى است.
تعلیق فیلم درباره ساحت سینما و آداب ورود به آن است. سینمایى که مى تواند واقعیت را 
براى شما طور دیگرى بسازد که بیشتر از واقع بدان عالقه مند باشید و حتى باالتر از آن، آن را 

واقعیت بپندارید و تمام مختصات زندگى خود را بر مدار آن ترسیم سازید.
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مساله فیلم بخاطر نزدیک شدن به حساسیتهاي دینی و عرفی باال  
رفته است 

همچنین درگیري عشقی ساده در بند پیچیده روابط ناسالم

عمومیت مساله بخاطر این است که مخاطبان غالبا درگیر روابط 
عاطفی هستند و وقتی سر دیگر این رابطه در یک فضاي سخت و 

سنگین قرار دارد منتظر کنش واقعی شخصیت میمانند

ارتباطات رمانتیکلحن عاشقانه با چاشنی نیش دار و کنایه آمیز 
قابهاي طبیعت و روابط گرم

اقتضاي فیلم به دلیل وجود ترکیبی مسائل عاطفی و مشکالت  
اقتصادي درگیر در زندان در سن نوجوان و جوانی قابل دسته بندي 

است

خواستگاري فرهاد از پروانه بصورت مجازي
مطالبه تحمیلی فرهاد از پروانه براي وراد کردن شیشه 

به زندان
مسائل مالی و دادوستدهاي مالی در زندان
رفع بدهی و طلب مافیاي زندانی به هم

زندانی شدن ایمان برادر پروانه به دلیل طلب و 
بزهکاري

اتاق مالقات خصوصی همان محل زندگی دائمی است چون هیچ  
چاره اي در رفع مسائل فعلی زندگی وجود ندارد و باید به اینگونه 

زندگی عادت کرد

ورود به اتاق مالقات خصوصی و قاچاق شیشه به 
فرهاد براي رفع مسائل مالی و دفع دفع آزار 

سرکرده هاي زندان
و البته حرفی هم نداریم! ما مجبوریم به چنین زندگی

شکل 23. تحلیل تابع تعلیقى فیلم مالقات خصوصى

1. سینماى مرموزى که با توسل به شبه عاطفه تعلیقى فیلم با تم دیالوگ هاى عاطفى و استفاده 
از رنگ هاى جذاب سعى در ایجاد ارتباط با مخاطب دارد.

2. تابعى که به واسطۀ طرح دراماتیک روابط عاطفى ابتداى فیلم؛ به صورت زیرپوستى به روابط 
اجتماعى و حاکمیتى طعنه میزند.

3. درصدد القاى این مفهوم که تن دادن به زندگى خصوصى گویا امنیت بیشترى نسبت به 
زندگى آزادانه است.

فیلمى است که در نوع فضاسازى خود با مؤلفه هاى سن نوجوانى شروع مى کند و به صورت 
رئالیسم  فضاى  در  و  اقتصادى  وجهه  با  مى گیرد،  دست  به  را  مخاطب  امیال  فضاى  رمانیک 
مسائل ماى و زندان را پى مى گیرد و در انتها با رویکرد ناتورالیسم از کنار آمدن و زیستنى 

مى گوید که تنها به واسطه جبر جمعى امکان تحقق یافته است.
پیام فیلم این است که براى خطر بزرگ باید خطر کرد. زندگى در این محل بدتر زا زندان 

بودن نیست و الجرم ما به همان زندان تن دادیم ...

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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سطح حساسیت خانوادگی و اجتماعی در مساله مقابله با بیماریهاي 
خاص مثل سرطان و بویژه در کودکان بسیار باالست

عمومیت مساله بخاطر میل به بازیگري و اجراي صحنه تئاتر است 
مانع جدي وجود سرطان است و نحوه مواجهه با این مانع بسیار 

مهم است

لحن بسیار آرام و کند و غیرقابل باور
میل شدید به هنر و اجراي تئاتر

وجود بیماري خاص سرطان و نوع تعامل با آن 
گردشگري سینمایی و آیینی در مسافرت با دوچرخه

وجود عناصر دیده شدن هنري و میل زیاد به ابراز وجود از سویی 
مولفه هاي دوره نوجوانی را یادآور میشود و از سوي دیگر به دلیل 
مواجهه با بیماري سرطان و انتخاب نوع تعامل با آن از مولفه هاي 

دوره جوانی بهره مند است

از هوش رفتن در سر اجراي تئاتر
مطلع شدن از وجود سرطان

مساله فیلم به مساله باالتري ارتقا یافته است از اجراي تئاتر به 
از ترس سرطان به استقبال از امید !اجراي براي کوکان سرطانی

انتخاب راه حل تئاتر و سفر با هدف نمایش عروسک 
گردانی براي کودکان سرطانی سراسر کشور

با هدف غلبه بر ترس بیماري است
هدف درست ولی روش کم جان است

شکل 24. تحلیل تابع تعلیقى فیلم ماهان

1. سینماى شبه تئاترى که براى جلب توجه مخاطب به شیفتگى هنر بازیگرى و بیمارى سرطان 
و نحوه مواجهه ساده با آن متوسل مى شود.

2. تابع انتخاب شده براى طرح مسئله از نوع مواجهه ساده و تک خطى با تم طبیعت گردى و 
ارتباط با کودکان بیمار سرطانى براى نمایش تئاتر عروسکى است منتهى شکل اغراق شده 

و تبلیغاتى اثر آن را کم سو کند.
تخصص  تلفیق  شیوه  به  بیمارى  سخت  شرایط  در  حتى  امید  القاى  درصدد  که  مفهومى   .3

بازیگرى و شوق کمک به همنوع در قالب تئاتر درمانى است.
فیلم در مرحله طرح هست و بسیار براى فیلم شدن زودرس است. به همین دلیل توان 
الزم براى ایجاد تعلیق را ندارد ضمن اینکه شخصیت پردازى فیلم جهت بر دوش گرفتن فضاى 
تعلیق توسط بازیگران به صورت کم رمق و شبه تئاتر است که این نیز باعث کم رمقى فیلم است.
سرعت فیلم دقیقًا شبیه همان سرعت دوچرخه است در تعلیق سازى و روایت آن؛ که سعى 
شده است با تنوع فضاهاى آیینى و ادیانى و با لحن کودکانه در نمایش هاى عروسکى این ریتم 

را جبران کند. یعنى تعلیق جاى خود را به فضاسازى داده است.
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حساسیت عرفی نسبت به این قضیه و دادوستد درباره آن و قرارداد 
بستن درباره آن، به نوعی جزو مسائل جدید این حوزه است

قرار دادن تعلیق در سطح مادري و تالش براي نجات سریع فرزند   
خود به بهاي اجاره رحم است

لحن طلبکارانه و متکبرانه در نسبت با خانواده باالدست و لحن 
متعصبانه در قبال خانواده پایین دست

کنتراست باالشهر و پایین شهر
دکتر و روانشناس عقیم

زندگی دو شخصیت علمی

دو خانواده از دو طبقه مختلف و پیوند این دو در یک مساله کمتر 
پرداخت شده به اسم رحم اجاره اي میتواند مخاطب خانوادگی را در 

مقیاس جوان شامل شود 

پیدا کردن رحم مناسب براي مراقبت و نگهداري در 
ازاي پیوند سریع کلیه فرزند صاحب رحم
درگیري مالی و حیثیتی بین دو خانواده

تحویل بچه به خانواده عقیم در یک فضاي دادوستدي

عمل جراحی پیوند کلیه و کشته شدن فرزند
اشتیاق مادر براي نگهداشتن فرزند در شکم و اصرار 
خانم دکتر براي انداختن بچه اش به دلیل رؤیت روابط 

گرم شوهرش با او

آدم براي فرزند هر کاري کنه جا داره
القاي حس بی هویتی به انسان 

شکل 25. تحلیل تابع تعلیقى فیلم بى مادر

1. سینماى اجاره اى که با نمایش گسست طبقات جامعه و تالش براى تعامل طعمه گونه این 
طبقات خود را براى مخاطب عرضه مى کند.

2. تابع نگاشته شده براى تعامل بین این دو طبقه از جنس مکان امن است براى مکین عقیم. 
موقعیت حاصلخیز شماى فرودستان ملت، تنها با سلیقه و عقیده ما فرادستان پیوند زایشى 

صالحى خواهد داشت.
3. حریم شما براى حیات، نیاز به رزق دارد. ما رزق این حریم هستیم الجرم حریمتان را به رسم 

امانت؛ معامله مى کنیم.
به  گذشته  سال هاى  فیلم هاى  از  بسیارى  در  بیش ازاندازه  تکرار  دلیل  به  فیلم  این  مسئله 
است.  داشته  جریان  اجاره اى  رحم  و  فرزند  مرکزیت  با  که  است  شده  مبدل  نمایى  نخ  سوژه 

سوژه اى که درصدد بیان مفهوم سیاسى در پشت مفاهیم اجتماعى پنهان است.
تعلیق فیلم در رحم اجاره اى است که ابتدا با هدف ترمیم آسیب کلیوى فرزند اقدام به عقد 
قرارداد اجاره رحم مى کند و در ادامه از ناحیه خانم دکتر سعى در تسخیر موقعیت مادرانه متصور 
مى شود و درنهایت با تحویل فرزند به آن ها (و رفع تعلیق تسخیر فرزند و موقعیت همسرى) به 

دنیاى خود بازمى گردد. 

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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حساسیتهاي عرفی و اجتماعی زیادي در پرونده قتل و روابط 
نامتعارف در شمال کشور از ناحیه دوستان مقتول و در زمان دیگر از 

ناحیه فرزند بازپرس

فیلمساز با هدف بیان گرفتاري شدید و پیوند اختالفات مختلف به 
هم و وجود راه حل هاي درهم تنیده که تنها با مسامحه میتوان حل 

کرد قصد تعمیم قضیه را دارد

با مساله شروع میشودلحن مرموزانه و بی تفاوت در قبال مشکالت
روایت معماگونه از یک قتل

به دلیل تداخل مسائل خانوادگی و قتل و مسائل سیاسی داراي الیه 
هاي مهم سیاسی و اجتماعی و خانوادگی میشود و مولفه هاي سنی 

را در هر سه رده شامل می شود

پرونده یک قتل در مسیر شمال
احتمال حضور آقازاده در این پرونده به دلیل تشکیل 
شرکتی مشترك با مقتول و خانمهاي حسابدار 

مشکوك در قتل
ناترازي رابطه بازپرس با فرزندش اردالن

حل شاه مساله با وجود آقازاده ها ممکن نیست و این گره کور 
همیشگی کشور است

آزاد گذاشتن خانم قاتل توسط بازپرس و فراري دادن 
او به آلمان

رها کردن پرونده آقا زاده به دلیل حمایت سیاسی از او 
و خواست رئیس بازپرس از ایشان

متهم ردیف اول که همان آقا زاده است و حامی حکومتی دارد به 
و متهم ردیف آخر که قاتل ظاهر است به اختیار ! پشتوانه شما آزاد

!بازپرس آزاد

شکل 26. تحلیل تابع تعلیقى فیلم مرد بازنده

1. سینماى خسته اى که به دلیل بیان عدم وجود اراده و مدیریت بازپرس، روایتى از پیش باخته 
در معادله حاکمیتى و خانوادگى دارد.

2. تابعى که رسم آن تحت اراده مسئوالن و نظام است و قلم آنان نقطه شروع و پایان تمام 
توابع سیاسى اجتماعى اقتصادى امنیتى را ترسیم مى کند. 

متهان کف  به دست حاکمیت بخشوده و رها مى شوند چرا  3. متهمان ردیف اول و سیاسى 
خیابان به دست طبقه متوسط رها نشوند؟ ما همه مقصریم.

تعلیق مسئله درنهایت به رها کردنى منجر مى شود که نمى شود براى یک مشکل راه حل 
یافت و الجرم باید آن را واگذاشت. چراکه مشکل به صورت چندبعدى در احاطه مجموعه عوامل 
نقش آفرینى است که هرکدام در بخشى از مسئله ذى نفع هستند و نزدیک شدن به آن تمام 

مسئله را منهدم مى کند.
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زدودن مرزهاي عفت با پرداخت به یک حساسیت عقلی و دینی در 
پرده سینما

اتفاق چون در حیطه مسائل خصوصی است و الجرم مسائل 
خصوصی وقتی جایگاه عام می یابد مخاطبان آن اتفاق را نیز چه از 
سر کنجکاوي نوجوانانه چه از سر غفلت جوانانه به سوي خود 

میکشاند

لحن قبیح اما شیک در قبال مواجه کردن مخاطب با یک اتفاق 
شوم

دادگاه و اختالف خانوادگی عمیق
پوشش خطا بخاطر آبرو

پارتی دسته جمعی خانوادگی و حضور مختلط در 
استخر

هجوم غریبه ها به علفزار و بستن شوهران به درخت و 
تعدي به زنان آنها

درگیر کردن مخاطبان در هر سه رده سنی با توجه به پیوند مسائل 
سه گونه سنی در این اتفاق

اعتراف یک زن از آن میان که شوهرش در کماست به 
تجاوز صورت گرفته و عدم ترس از آبروي خانوادگی

جدل اعضاي خانواده براي سکوت در 
مقابل ترس آبرو

محاکمه ناپیدایی که سرانجامش المعلوم ماند

زندانی شدان متجاوزان
مشخص شدن روابط مشمئز کننده بین افراد قبل و 

بعد از حادثه
و دادگاه بی هویت و غیر قابل اعتنا

جدال آبروي خانوادگی با وجدان شخصی

شکل 27. تحلیل تابع تعلیقى فیلم علفزار

1. سینماى هارى که بناى توجیه خود را در حساسیت ها و تعصبات عرفى و دینى تعریف کرده و 
نحوه مواجهه خود را با این موضوع به صورت حریم شکنیانه مطرح مى سازد.

2. تحت تابعى سه الیه؛ سطوح مختلف از روابط نامشروع را طرح مى کند. که منطقًا هر کدام 
دنباله دیگرى است. یکى در ابتداى رابطه و بهت آن؛ یکى در میانه رابطه و عادت به آن؛ 

یکى در انتهاى رابطه و طلبکارى نسبت به رسمیت شناختن آن
3. بى هویت سازى و حریم شکنى و شل کردن وقار جامعه نسبت به حساسیت هاى اجتماعى

پرده سینما به دلیل محوریت تجمیع سازى براى یک جمع مشتاق، شأن ایجاد و تعمیم دارد. 
به همین دلیل مواردى را که نشان مى دهد به راحتى به یک گفتمان عادى فارغ از سطح حیاى 

عمومى مى کشاند. 
در زندگى خصوصى هر فردى جاى برخى از مسائل باید تا ابد به صورت فردى بماند. قائل 
شدن شأن عمومى براى برخى مفاهیمى که قابلیت تعمیم ندارد به صورت ویروس قابلیت تکثیر 
و عفت زدایى را دارد. علفزار از این دست فیلم ها بود که روایت روابط نامشروع را در چندالیه 
به صورت اشتراکى با مخاطب خود پرداخت مى کند و خیال او را در این کار درگیر مى سازد هدف 

خود را در همین همراهى دنبال مى کند.

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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بحث و نتیجه گیرى
تعلیـق ماهیـت مسـئله اسـت و مسـئله روش تبدیل شـدن بـه موضـوع و متـن زندگى اسـت. 
اینکـه چـه موضوعـى بناسـت نطفـه شـکل گیرى موضوعـات روزمره قـرار بگیرد بسـیار مهم 
اسـت. مسـئله مى توانـد از موضوعـات روزمـره قاطبـه مـردم اخـذ شـود، مى توانـد از اهـداف 
ملـت و تالش هـاى آن هـا براى رسـیدن وام بگیـرد، مى تواند از موانع مسـیرى کـه اراده را به 
چالـش مى کشـد اقتبـاس کنـد و مى توانـد از نشـدنها و نگذاشـتنها نیز بـا لحنى هشـداردهنده 

و نـه نیش زننـده الهـام بگیرد.
با توجه به بررسـى فیلم هاى چهلمین جشـنواره فیلم فجر در قالب سـه رسـته فضاسـازى 
و توجیـه/ تابـع و تعلیـق/ جانمایـى و القـا، بـه نظر مى رسـد بیشـترین امتیازى که هـر کدام از 

فیلم هـا دریافـت نموده اند بدین شـرح اسـت:
ـ دربـاره فضاسـازى و توجیـه مختصات کـه با عباراتى نظیـر ژانر و تمام مؤلفه هـاى فنى فیلم 
قابل پیگیـرى اسـت الگـوى جـذاب را فیلـم موقعیـت مهـدى بـه دلیـل ارائه حجـم حیاى 
خانوادگـى و ایثـار اجتماعـى و خلـوص و سـادگى شـخصیت خـود شـهید در کارنامه دارد 
و البتـه در جهـت منفـى، فیلـم مالقـات خصوصـى از پیوند طبیعـت و عواطف احساسـى، 

ارتباط گیـرى موفقـى را بـا مخاطـب برقرار کرده اسـت.
ـ درباره تابع تعلیقى فیلم ها که با دقت و جزئیات و فیلم نامه فیلم قابل رصد است فیلم ضد 
به دلیل استفاده از تعلیقات و تهورات تاریخى و فیلم بدون قرار قبلى بیشترین تعلیق را به 
دلیل اشارت هاى منسجم و چندالیه و البته صمیمى که در خانواده و مردم و خاك ایرانى 

مى بیند موجبات اتقان تصمیم شخصیت اصلى را فراهم مى کند.
ـ دربـاره جانمایـى و القـاى مفاهیـم کـه بـا عبـارات پیـام شناسـى و نتیجه محـورى پیگیرى 
مى شـود فیلـم موقعیـت مهـدى بـه دلیـل نشـانه روى به فطـرت مخاطـب قـدرت نفوذ و 
اثرگـذارى باالیـى دارد. فیلـم بیـرو نیـز بـه دلیل تعمیـم قدرت عـزم و غلبه بر مشـکالت 
بـراى مخاطـب نوجـوان قابلیـت نفـوذ باالیـى دارد. همچنیـن فیلم هـاى نگهبان شـب و 
مـرد بازنـده به دلیـل هدف گیرى الیـه مدیریتى و حاکمیـت جامعه در جهـت منفى داراى 

القـاى مسـتقیم و پرنفوذى اسـت.
به طورکلـى در الیـه فضاسـازى و ورودى، فیلم هـا اغلـب بـا مؤلفه هـاى طبیعـت، روابـط 
انسـانى در بُعـد عاطفـه و احسـاس، و شـوك ناگهانـى و طـرح دفعى مسـئله مواجه هسـتند.
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ريطبیعت و گردشگ

شوك مسالهروابط عاطفی

 

شکل28. دسته بندى مؤلفه هاى فضاسازى فیلم هاى جشنواره

در الیه مسئله فیلم ها اغلب دچار یک مسئله عادى هستند و بیشتر مانور درامى خود را 
روى نحوه مواجهه با این مسئله متمرکز مى سازد. فارغ از فیلم هاى تاریخى(قبل از انقالب، 
تاریخى  دوره  یک  از  پرابهام  و  چالشى  مسئله  یک  طرح  درصدد  که  مقدس)  دفاع  و  انقالب 
هستند فیلم هایى که به روایت زمان حال مى پردازند مسئله ابتدایى پرچالشى را بیان نمى کنند 
و  عرفى  مختلف  سطوح  در  جامعه  اختالالت  و  آسیب ها  مجموعه  شد  گفته  که  همان طور  و 

حاکمیتى و... را به مسئله خود ملّبس مى سازند.

تاریخی

قتل و مرگ
ضعف و آرزو

دن غلبه بر ضعف و رسی(
)به آرزو

شکل29. دسته بندى مؤلفه هاى توابع تعلیقى فیلم هاى جشنواره

دوسوم از مسائل فیلم هاى جشنواره با قتل و مرگ شروع مى شود و ماجراى بعد از یک 
مرگ روایت مى شود و هیچ فرقى نمى کند در چه ژانرى و با چه مسئله اى. همین که مختصات 

تحلیل نظام مسائل فیلم ها با تأکید بر توابع تعلیقى(مطالعه موردى: چهلمین جشنواره فیلم فجر)
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ابتدایى یک فیلم با این مؤلفه شروع مى شود جاى تأمل است.
به صورت تقریبى یک ششم از مسائل فیلم ها در پى روایت فرمیک و ارائه یک حرف خنثى 

و بى تفاوت است که غالبًا با بى اعتنایى مخاطب نیز مواجه مى شوند.
دست  فیلم  مسئله  با  مواجهه  در  ضمنى  یا  صریح  گزاره هاى  به  مخاطب  نتیجه  الیه  در 
مى یابد که با توجه به فیلم هاى این جشنواره نتایج منبعث از مسئله ها به تبعیت از وزن مسائل 
مطروحه در آن، نمى تواند مخاطب را به ارزشمندى و احساس خوش برساند و این از آمار و نتایج 

و رصد فضاى محافل و مخاطبان جشنواره قابل حصول است.

شکل30. دسته بندى مؤلفه هاى نتیجه و فاز انتقال فیلم هاى جشنواره

پاره اى از نتایج به تعلیل اتفاقات تاریخى مى پردازد، از همین رو موجب تأمین غناى فکرى 
مى شود و در جشنواره حدود یک دهم فیلم ها چنین شأنى دارند. بسیارى از فیلم ها مخاطب را در 
بى تفاوتى رها مى کنند و این اتفاقًا یکى از راه هاى برهم زدن تعادل مخاطب نیز هست. در این 
جشنواره قریب یک سوم فیلم ها در این طیف قرار مى گیرند. بعضى از فیلم ها نیز در شکستن 
حریم هاى خانوادگى و القاهاى غیراخالقى قابل پیگیرى است که نزدیک یک دهم از فیلم هاى 
جشنواره نیز در این دسته طبقه بندى مى شود. باقى فیلم ها نیز در زمینۀ تأمین فراغت و شأن 

سرگرمى براى مخاطب بررسى مى شود.
از سویى دیگر و در پاسخ به نسبت سنجى بین نظام مسائل سینما با نظام مسائل انقالب، 
باید به این امر دقت داشت که در آستانه چهل و سومین سالگرد انقالب اسالمى نسبت بین 
گزاره هاى انقالب با گزاره هاى مستخرج از فیلم ها چه زاویه اى دارد؟ تناظر بین نظام مسائل 
انقالب اسالمى و نظام مسائل فیلم ها چگونه برقرار مى شود؟ بر اساس یافته ها، وجه غالب تابعى 
که این نسبت و این روایت را بیان مى کند بیشتر شبیه تابع نمایى است. تابعى که با گذر زمان از 



      سال دوم
شماره یکم
بهار 1401

73

فجر انقالب تا اکنون به تدریج به مسائل ناهمگون و کم رمق و حتى مخالف خوانى با آن دست 
یافته است. فرم کلى تابع نمایى به صورت y=ax  و مطابق شکل ذیل است.

شکل 31. نمودار تابع نمایى(1)

که در آن به ازاى متغیر مستقل زمان x هرچقدر وزن و مقدار عدد صحیح بین صفر و یک 
واقع باشد بُرد و هدف نهایى تابع نیز رو به افول مى رود. بنابراین باید این مقدار را به باالى 
عدد یک رساند و به عبارتى وزن و نسبت بین مسائل را باال برد که در این صورت سینما شتاب 

بیشترى به سمت تحقق آرمانى مسائل انقالب خواهد داشت.

شکل32. نمودار تابع نمایى(2)

هرچقدر وزن مسئله باالتر از عدد 1 قرار بگیرد به تناوب زمان و در امتداد زمانى پس از 
فجر ملى، چالش هاى پیش روى انقالب اسالمى و دغدغه هاى مردم بیشتر مى شود و به همین 
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مقاله

اندازه، قدرت و بُرد اهداف ملى و دینى نیز طبق تابع نمایى فوق، ظرفیت هاى خود را به صورت 
باشکوه شکوفا مى کند نه اینکه براى طرح مباحث جدید به ترکیب مسائل فاسد و کم بسامد 
و نادر با لحن کنایى و سست اقبال کند. به عبارتى انقالب اسالمى در درون خود ظرفیت و 
جذابیت الزم را براى پرداخت هنرمندانه به مسائل دارد منتهى هنوز تعداد فیلم سازانى که تصویر 
صحیح و قابل اعتنایى از آن ارائه کنند و دغدغه مسائل محورى مردم و انقالب را داشته باشند 

معدود است.
مناسک  یک  به عنوان  که  کشور  هنرى  و  فرهنگى  مناسبات  در  جشنواره  جایگاه  به  نظر 
فرهنگى قابلیت پرداخت دارد و از سوى دیگر با توجه به تقارن زمانى با ایام دهه فجر که اساسًا 
منبعث و متعلق به این فرهنگ است ، و با توجه به اینکه 40 دوره از این جشنواره سپرى شده 
است، هنوز بین نظام مسائل کشور و نظام مسائل سینما با هم فاصله زیادى دارد و این امر ناشى 
از سوءمدیریت در عرصۀ سینما است. از همین رو پرداخت جدى به مسائل آخرین دوره از این 
جشنواره که به مثابه نقطه اوج براى دوره هاى ماتقّدم خود به حساب مى آید ضرورت برنامه ریزى 
که  مى کند  مطرح  جشنواره  فضاى  تعدیل  به واسطه  را  فرهنگى  مدیریت  سطح  در  عملیاتى 
به  جشنواره  نظیر  متعددى  ابزارهاى  به واسطه  فرهنگى  عرصه  در  مدیریتى  شأن  این  بررسى 

مجالى دیگر واگذار مى گردد.
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