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 چكیده 
پردازد ای، ناخدا خورشید و جدایی نادر از سیمین میهای آژانس شیشه این مقاله به بررسی فیلمنامة فیلم

دهندة  تا مشخص کند آیا اثری سینمایی که ساختار و شاکلة خود را از آثار غربی وام گرفته، بازتاب

تنها  اند که نهها از این جهت انتخاب شدهحتوای خود است یا خیر؟ این فیلمهای هویت ملی در ممؤلفه

های آمریکایی را پیش گرفته و ساختار دراماتیکشان بر مبنای درام ارسطویی گویی فیلمالگوی داستان

عنوان  اند و به های شصت، هفتاد و هشتاد سینمای ایران بودهاند، بلکه از آثار شاخص دههساخته شده

های هویت ایرانی از نگاه شوند. به همین جهت این مقاله ابتدا به معرفی مؤلفهآثاری ملی شناخته می

پردازد، سپس با تحلیل روایت در فیلمنامة این آثار و تمرکز بر شخصیت محوری  پردازان داخلی مینظریه

های هویت ملی ؤلفهکند و م های اصلی شخصیت محوری خالصه میها را به کشمکشداستان، فیلمنامه

های این پژوهش نشان  کند. یافته وجو می دهند جسترا در آنها که ساختار اصلی فیلمنامه را شکل می

اند هویت ملی را در ای ارسطویی توانستهپرده دهد که هر سه اثر با وجود بهره بردن از ساختار سه می

طور تام  های خود بهداکثری در تمام کشمکشای با بازتاب حخود بازتاب دهند. در این بین آژانس شیشه

درصدی و  05ای فیلم ناخدا خورشید با بازتاب دهندة هویت ایرانی است؛ پس از آژانس شیشه بازتاب

 های بعدی قرار دارند. درصد در رتبه 05فیلم جدایی نادر از سیمین با بازتاب کمتر از 

ای، ناخدا خورشید، جدایی نادر از ژانس شیشهبازتاب هویت ملی، سینمای ملی، آ :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

طور ، به0995تبع آن هویت ملی در علوم اجتماعی از اواسط دهة  موضوع سینمای ملی و به

است. چند مسئلة عمده باعث توجه پردازی قرار گرفته  ای موضوع بررسی و نظریهفزاینده

و هویت ملی شده است. با شتاب گرفتن فرایند  پژوهشگران این حوزه به موضوع سینمای ملی

رسانی و  های اطالعهای پایانی قرن بیستم و گسترش چشمگیر فناوریشدن در دهه جهانی

های فرهنگی و ملی ها برای حفظ سنت و ریشهدسترسی آسان به اطالعات، دغدغة دولت

های اخیر با . در سالافزایش یافت و باعث طرح مسئلة هویت ملی و توجه به سینمای ملی شد

های سنگین اقتصاد جهانی و مسائل های فراوان به اقتصاد جهانی و شکستتوجه به انتقاد

وجودآمده از این نگرش، که سقوط اقتصاد آمریکا و جهان در سال  های بهشدن و بحران جهانی

اند،  ز آن جملههای اقتصادی در حوزة اتحادیة اروپا و خروج انگلیس از اتحادیه ا، بحران2559

فرهنگی مخالف از دست دادن هویت ملی خود هستند. در ـ  ها از نظر اقتصادیدهد ملتنشان می

است تر هم شده تنها اهمیت هویت فرهنگی از میان نرفته، بلکه شاید مهم شدن، نه عصر جهانی

 . کندکه این ضرورت توجه به مفهوم هنر ملی و همچنین سینمای ملی را دوچندان می

دهنده هویت ملی ایرانیان باشد، هنر  دهنده و شکل تواند نشانیکی از ابزارهایی که می

تنها اسباب سرگرمی مخاطبان خود را فراهم  سینماست. آثار هنری این قابلیت را دارند که نه

د. توانند جریان فرهنگی را ایجاد کنند یا جریان موجود را امتداد و استمرار دهنکنند، بلکه می

تواند نقش اساسی در حفظ، معرفی و تعیین هویت سینمای ایران با قدمت بیش از صد سال می

ملی مخاطبان ایرانی و حتی جهانی داشته باشد. به همین جهت است که بررسی هویت ملی و 

ای برخوردار باشد. گرچه وجود یا تواند از اهمیت ویژهچگونگی بازتاب آن در یک اثر هنری می

های این سینمای ها و مؤلفهد جریانی به نام سینمای ملی در ایران و همچنین ویژگیعدم وجو

ملی، مورد سؤال پژوهشگران این حوزه است، اما این پژوهش قصد دارد بازتاب یا عدم بازتاب 

هویت ملی در سه اثر سینمای ایران را مورد تحلیل قرار دهد. این سه اثر از سه دهة مختلف 

ای پرده اند؛ هر سه اثر بر مبنای درام سههشتاد سینمای ایران انتخاب شدهشصت، هفتاد و 

اند  اند و هرکدام در داخل یا خارج کشور مورد استقبال فراوان قرار گرفتهارسطویی ساختار گرفته

 آیند.شمار می  عنوان آثار ملی سینمای کشور به و به
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عنوان یکی از آثار  تولید شده به 0131در سال  کیا کهاثر ابراهیم حاتمی ایآژانس شیشهفیلم 

است و هنوز نیز اهمیت خاصی دارد. این اثر به  مهم و مورد بحث سینمای ایران مطرح بوده

رزم جانباز خود که برای درمان مجروحیت  پردازد که برای کمک به همای میداستان رزمنده

های فکری فیلم با مخاطب قرابت زند. گیری می خود دچار مشکل شده است دست به گروگان

های ایرانی نام برده شود. فیلم عنوان یکی از بهترین فیلم خود سبب شده است که از این فیلم به

است و با روایت تولید شده  0110ساختة ناصر تقوایی است که در سال  ناخدا خورشیدبعدی 

-آثار ملی سینمای ایران شناخته می ماجرایی تاریخی در بستر یکی از اقوام ایرانی یکی از بهترین

تنها در ایران  ساخته شده است و نه 0199است که در سال جدایی نادر از سیمین شود. اثر بعدی 

ها قرار گرفته، بلکه اولین نمایندة ایران است که توانسته جایزة مورد استقبال منتقدان و جشنواره

این است که هر سه از ساختار درام ارسطویی اسکار را از آن خود کند. وجه مشترک این سه اثر 

 ,Bordwell, Thompson & staigerنامد)یا آنچه بردول آن را ساختار کالسیک هالیوود می

1985, p19 برند. الهام از ساختاری غربی برای تولید اثر نمایشی این سؤال را در ذهن  (، بهره می

دهندة هویت ملی یک کشور باشد؟ آیا در  ابتواند بازتآورد که آیا چنین اثری میبه وجود می

توان محتوای ملی اثری سینمایی که از جهت روایت و شکل، برگرفته از آثار غربی است، می

پذیر است و در نهایت  های هویتی را بازتاب داد؟ این بازتاب تا چه حد امکانتولید کرد و مؤلفه

این پژوهش به  دن به جواب این سؤال،توان به چنین آثاری لقب ملی داد؟ برای رسیآیا می

خواهد  ناخدا خورشید و جدایی نادر از سیمین، ایآژانس شیشههای  بررسی فیلمنامة فیلم

دهد که آیا این آثار که شاکله و ساختار خود را پرداخت و در این بررسی به این سؤال پاسخ می

های هویت ملی را در محتوا مؤلفهاند گوی غربی هستند، توانستههای داستان مدیون فیلمنامه

 رو بوده است؟ بازتاب دهند یا خیر؟ و کدام اثر در این امر با موفقیت بیشتری روبه

 پیشینة تحقیق

است، اما از اواخر ماهیت سینمای ملی در طول تاریخ سینما همواره مورد بحث و بررسی بوده 

های بارة سینمای ملی و بررسیدهة هشتاد میالدی شاهد ظهور طیف وسیعی از مطالعات در

مدت سینمای هالیوود  ها سلطة طوالنیدقیق در مورد این مفهوم بود. یکی از دالیل این پژوهش

مدتش بر بازارهای فیلم جهانی، به تهدیدی  بود. سینمای هالیوود در نتیجظ سلطة طوالنی
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ه با نفوذ فرهنگی فرهنگی و اقتصادی برای بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده است. قدرتی ک

تواند پاکسازی فرهنگی را سبب شود و در نتیجه هیچ خاطره، هویت یا ملتی باقی نماند. خود می

های هوشیارانة دولتی برای حمایت از صنعت سینمای داخلی و یا از  واسطة تالش کشورها یا به

اند. یکی ب کردههای سینمایی بومی، ابزارهایی برای رقابت با سینمای هالیوود کسطریق جنبش

 از این ابزارها سینمای ملی است. 

های ترین راهاست. یکی از سادههای متنوعی در باب مفهوم سینمای ملی ارائه شده نظریه

شوند؛ یعنی ها در آن تولید میشناخت یک سینمای ملی بر مبنای منشأ یا مملکتی است که فیلم

شوند. ملت خاص تولید میـ  ارد که درون یک دولتهایی اشاره دفیلم سینمای ملی به مجموعه

شوند. اما تمرکز بر هایی است که در ایران تولید میفیلم برای نمونه، سینمای ایران مجموعه

موقعیت جغرافیایی و محدودة ارضی یک کشور برای تعریف سینمای ملی بدین جهت مورد 

ور یا عدم حضور در یک کشور گیرد که ملت و هویت ملی تنها مخصوص حض تردید قرار می

شود تعریف سینمای ملی براساس این نظریه به چالش  نیست. یکی از مسائلی که سبب می

کشیده شود مسئلة تولیدات مشترک است. امروزه سینمای جهان با تولیدات مشترک بین کشورها 

اند این ههایی که در کشورهای مختلف تولید شدمواجه است. مسئلة تولید مشترک برای فیلم

کند که این فیلم متعلق به سینمای ملی کدام کشور است. از طرفی امروزه به سؤال را مطرح می

های سینمایی  سبب تولید ارزان در کشورهایی چون مکزیک یا چین شاهد تولید بسیاری از فیلم

که آیا هالیوودی یا اروپایی در آنجا هستیم. به همین دلیل به مشکلی مفهومی برخواهیم خورد 

این فیلم مربوط به سینمای ملی امریکاست یا مکزیک یا چین؟ در نتیجه نظریاتی که تولید یا 

سازی  شوند که چگونه فیلمدهند با این سؤال مواجه میاقتصاد سینمایی را مبنای تعریف قرار می

اما همچنان تواند در خارج از ایران فیلمی بسازد که در چرخة فرهنگی و تولید ایران نباشد، می

شان بیاندازد و آنها از فیلم معانی ایرانیان آن فیلم را برای خود بدانند و به یاد ایرانی بودن

تواند برداشت کند. در نتیجه در تعریف مفهوم ای برداشت کنند که مخاطب غیرایرانی نمی ضمنی

م یا محتوا سینمای ملی باید به سراغ ویژگی خاصی از سینمای یک کشور رفت که از نظر فر

مختص آن کشور باشد. به همین دلیل هویت ملی در تعریف سینمای ملی هر کشور اهمیت 

های میان سینماهای بندی تفاوت ( وقتی در دسته051، 0190کند. به گفتة چوی )ای پیدا میویژه

، چه شوند. او اعتقاد دارد که سینمای ملیهای ملی مفید واقع میرسیم، هویتبست میملی به بن
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شود و نمونة مثابه سرگرمی، غالباً محصولی فرهنگی در نظر گرفته می عنوان شکل هنری چه به به

ای است غرق در ملیت و هویت ملی است. هویت ملی درواقع مربوط به تجربة تعلق به جامعه

روست که  ازاین (.09: 2550، 0های ویژه گفتمانی آن )هیورتها، آداب و رسوم و حالتسنت

دلیل استفاده از واژة ملی بیشتر بر تعریف ملیت و هویت  یقات در باب مفهوم سینمای ملی بهتحق

تواند حائز ملی متمرکز است. به همین دلیل بررسی بازتاب هویت ملی در سینمای یک کشور می

هایی تولید کند که بتوانند هویت ملی اهمیت باشد. فارغ از تعریف هویت ملی، اگر کشوری فیلم

تواند در نیل به سینمای ملی گامی بزرگ بردارد. در نتیجه کشور را در خود بازتاب دهند میآن 

کنندة خود ملت است، گذشته،  توان گفت سینمای ملی نگاه به داخل کشور دارد، منعکسمی

های بومی آن و حس هویت مشترک و همبستگی حال و آیندة ملت، میراث فرهنگی آن، سنت

تواند در درک توجیه کند. آگاهی ما از پیشینة فرهنگی یک ملت میییک ملت را منعکس م

های شرقی ریشه در فرهنگ آن های موجود در فیلمدریافت یک فیلم هم کمکمان کند. هنجار

در  های وسترن آمریکایی بازتاب تاریخ آن کشور است. پیرنگکشورها دارد و قواعد فیلم

علت و معلولی محکم، که مختص وی از یک منطق های شرقی برخالف پیربسیاری از فیلم

شود. ارتباط بین آثار هنری و های هالیوودی است، غیرمستحکم و اپیزودیک ساخته می فیلم

-تواند زمینة پژوهش در مطالعات سینمایی باشد. هنر و بهحدی است که می فرهنگ هر کشور به

گونه که مطالعة هنر و  دانست. همان دهندة هویت ملی هر کشور توان بازتابویژه سینما را می

تواند شناخت خوبی از تاریخ و هویت ایران به مخاطب خود بدهد، ادبیات این مرز و بوم می

 تواند در شناخت و اشاعة این فرهنگ مؤثر عمل کند. سینما نیز می

 مبانی نظری

تواند تعاملی که هنر میشناسان هنر ازجمله ویکتوریا الکساندر بر این اعتقادند  برخی از جامعه

دوسویه با جامعه داشته باشد. از طرفی این اعتقاد وجود دارد که هنر بر جامعه تأثیرگذار است و 

کند. این رویکرد به مطالعة هنر را الکساندر رویکرد هایی را به ذهن آدمیان القا می اندیشه

شود. رویکرد بازتاب  یز معرفی میعنوان آینه جامعه ن نامد. اما از طرف دیگر هنر بهدهی می شکل

دهد و  بر این اندیشه استوار است که هنر بیانگر واقعیات اجتماعی است، جامعه را بازتاب می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــ
1 hjort 
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: 0191شود )الکساندر،  گوید یا با آن مشروط و معین می همواره چیزی دربارة جامعه به ما می

مثابه منابع کسب اطالع  ر هنری بهشناختی با این زیرساخت نظری، به آثا های جامعه (. پژوهش0۵

نگرند. رویکرد دربارة مسائل اجتماعی مطرح در دوره یا مکان منتخب در برنامة پژوهش می

شود، منتهی جهت بُردار آن عکس  ای ساده و خطی را بین هنر و جامعه قائل میبازتاب، رابطه

کننده،  ده، تحکیمدهن دهی است؛ یعنی هنر بیش از آنکه شکل جهت بُردار رویکرد شکل

کنندة واقعیات  کنندة واقعیات جامعه باشد، آینه و منعکس کننده، ایجادکننده و مضمحل تضعیف

ای جامعه معاصر شود. بر اساس رویکرد بازتاب، آثار هنری همانند آینه اجتماعی برشمرده می

عاتی دربارة دهند. در این رویکرد عقیده بر این است که هنر حاوی اطال خود را بازتاب می

تواند با ای یا قومی برود میجامعه است. درنتیجه اگر پژوهشی به سراغ مطالعة هویت جامعه

تواند به شناخت مفصلی از هویت برسد. از این بررسی هنرهای آن مرزوبوم همچون سینما می

 ید.دهندة هویت ملی هر کشوری نام های بازتابتوان سینما را یکی از رسانهجهت است که می

شناسی هویت ملی به این لحاظه اهمیت دارد که یکی از عوامل مهم انسجام از نظر جامعه

تر و  شود. هر اندازه یک ملت از هویت محکمای تلقی می اجتماعی و وفاق ملی در هر جامعه

های همبستگی و وفاق اجتماعی تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایه منسجم

 و نیست. معانی کار در ای جامعه اجتماعی، هویت (. بدون029: 019۵خواهد بود )زاهد،  تر موفق

 معانی آن گیرد. گاه برایمی بر در را وسیع ایمفهوم هویت، گستره برای شده ارائه تعاریف

 یک و است دیگران و ما مرز هویت عرفی، نگاه است. در رفته به کار باهم مرتبط گاه و مختلف

 ما هویت دارد. خود در یکدیگر با توأم را تفاوت هم و تشابه که هم است ینسب مفهوم

 متفاوت چیزها آن در آنها و ما حیث این از و نیست آن دیگران از که ما است ویژة اختصاصات

 هویت جنکینز نظر از (.01: 0192شود )ارمکی، می ما میان متقابل همین باعث شناخت و هستیم

 خود اجتماعی روابط در هاجماعت و افراد آنها واسطة به که هاییشیوه» عبارت است از اجتماعی

مند نظام ساختن متمایز و برقراری اجتماعی، شوند. هویتمی متمایز دیگر هایو جماعت افراد از

است. شباهت  هاجماعت و افراد میان و ها،جماعت میان افراد، میان تفاوت و شباهت هاینسبت

 (. 9: 0190تند )جنکینز، و تفاوت با هم هس

هزار سال پیشینه دارد و در طی این مدت سبب ایجاد نوعی تعلق  هویت ایرانی نزدیک به سه

است. تداوم تاریخ شفاهی و کتبی، ادبی و هنری، خاطر به فرهنگ ایرانی در ذهن مردم ایران شده 
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موشی سپرده شدن آن شده است هویت ایرانی را پیوسته به ایرانیان یادآوری کرده و مانع به فرا

(. در میان متفکران در موضوع رابطة هویت ملی و افزایش روابط جهانی و 11: 0191)مروار، 

شدن  نظران بر این باورند که روند جهانیشدن دو دیدگاه وجود دارد. تعدادی از صاحب جهانی

ند در قبال این روند از بیش مجبور و های هویت ملی شده است و همة کشورها کمباعث تزلزل پایه

خود انعطاف نشان دهند. برخی دیگر از متفکران، خالف این دیدگاه را دارند. آنان معتقدند که 

العمل نشان شود کشورهایی که خواهان حفظ هویت خود هستند، عکسشدن باعث می جهانی

: 019۵زاهد، های بومی وحدت، هویت و انسجام جامعة خود برآیند )دهند و درصدد تحکیم پایه

(. هویت ایرانی نوعی احساس وابستگی به سرزمین، تاریخ و فرهنگ ایرانی است که از دیرباز 015

های گوناگون تجلی خود را نشان داده است. با این میان مردمان آن وجود داشته است و به شیوه

عی است که در خود نیست، بلکه یک برساختة اجتما به همه، هویت ایرانی یک پروژة ازلی و قائم

دست نخبگان سیاسی و فرهنگی ایران به وجود آمده و با تاریخ و روایت و فرهنگ  ها بهطول قرن

(. بهره گرفتن از تاریخ و بازتاب آن در جامعه با 000: 0199ایرانی در هم آمیخته است )احمدی، 

برابر تهاجم دهی هویت و مقاومت در تواند به شکلهنری همچون سینما میـ  ابزار فرهنگی

 فرهنگی بیگانه کمک کند و مانع فراموشی خود و ازخودبیگانگی ایرانیان شود. 

نظران متفاوتی ازجمله داریوش شایگان، شاهرخ  در زمینة هویت ملی ایرانی صاحب

مسکوب، داور شیخاوندی، محمدرضا تاجیک، تقی آزاد ارمکی، پیروز مجتهدزاده، حمید 

ای اند؛ چراکه هویت ملی مقولههای متنوعی را برشمردهو مؤلفه رداختهپردازی پاحمدی به نظریه

شده از سوی این اندیشمندان  های معرفیمرکب و چندساحتی است. اما با وجود این، مؤلفه

های هویت ملی ایرانی در این پژوهش در توان آنها را مبنای اصلی مؤلفهاشتراکاتی دارند که می

نظران این  های هویت ملی در آرای صاحبوانی تکرار و تأکید در مؤلفهنظر گرفت. بیشترین فرا

(: سرزمین مشترک، نژاد و ملیت مشترک، فرهنگ و آداب 15: 0192اند از)ارمکی،  حوزه عبارت

و رسوم، خاطرات، باورها، نمادها، عواطف و میراث فرهنگی مشترک، نظام سیاسی و دولت، 

 ک، هنر و ادبیات و دین مشترک. تاریخ و پیشینة مشترک، زبان مشتر

 روش تحقیق
شوند تا ای به هم مرتبط میای ویژه و در روابط قانونمندشدهگونه در هر فیلم اجزای مختلف به

جوشی از عناصر گوناگون نیست. در نتیجه  یک کلیت را بسازند. به همین دلیل فیلم، آش درهم
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(. بدین ۵3: 0199هست )بردول و تامپسن،  در فیلم یک نظام درونی حاکم بر روابط بین اجزا

برد، فلذا  معنی هر اثر سینمایی برای ارائه معنی مورد نظر خود از یک ساختار منسجم بهره می

درک آن معنی نیازمند بررسی آن ساختار کلی است. این ساختار کلی در هر اثر سینمایی بر 

 شود. نامة آن بنا می مبنای فیلم

های آثار سینمایی نامه کمک روش تحلیل نئوفرمالیسم، ساختار روایی فیلمدر این پژوهش با 

ها کارگزاران اصلی شوند. در این رویکرد شخصیت محوری و شخصیتتجزیه و تحلیل می

های ناپذیر فیلم بخشند؛ شخصیت جزء جدایی هستند که وقایع سببی مختلف روایت را تحقق می

(. به همین 00: 0199ة ساختمان فرمال فیلم است )اسالمی، دهند داستانی و از عناصر اصلی شکل

شود. شخصیت جهت در این پژوهش، در مرحلة اول شخصیت محوری در هر اثر شناسایی می

آید و اوست که برای محوری شخصیتی است که مشکل و مانع اصلی برای او به وجود می

کند. در مرحلة بعدی اتخاذ میرسیدن به هدف و آرزویش تصمیمات اصلی و اساسی داستان را 

شود و همچنین تصمیمات او در مواجهه با موانع دراماتیک که شخصیت محوری با آن مواجه می

شود و در ها استخراج مینامه موانع در راستای رسیدن به هدف نهایی، از ساختار روایی فیلم

شوند. به همین دلیل، وجو می های هویت ملی جستها مؤلفهمرحلة آخر در هریک از این بخش

شده مانند سرزمین مشترک، نژاد و ملیت مشترک،  های هویت ملی مطرحباید به سراغ مؤلفه

فرهنگ و آداب و رسوم، خاطرات، باورها، نمادها، عواطف و میراث فرهنگی مشترک، نظام 

و آنها سیاسی و دولت، تاریخ و پیشینة مشترک، زبان مشترک، هنر و ادبیات و دین مشترک رفت 

وجو کرد. در نهایت مشخص خواهد شد که کدام مؤلفه هویت ملی  ها جسترا در این کشمکش

طور مشخص در کدام بخش، کدام کنش دراماتیک و به چه طریقی  نامه و به در ساختار فیلم

 بازتاب یافته است. 

عنوان  ای و جدایی نادر از سیمین به، آژانس شیشهناخدا خورشیددر این پژوهش سه اثر 

اند تا بر نمونه از سه دهة مختلف شصت، هفتاد و هشتاد شمسی سینمای ایران انتخاب شده

اند که اوالً شده مورد تحلیل قرار بگیرند. این سه اثر به این دلیل انتخاب شده اساس روش بیان

رب دارند اند و فرمی وام گرفته از هنر غای ارسطویی ساختار گرفتهپرده هر سه بر مبنای درام سه

اند و جزو آثار ملی  و ثانیاً هرکدام در داخل یا خارج کشور مورد استقبال فراوان قرار گرفته

 شوند.تاریخ سینمای کشور محسوب می
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ای، ناخهدا  نامهة ژژانهش شیشهه    فهیل  بررسی بازتاب هویت ملی ایران در سهه  

 : خورشید و جدایی نادر از سیمین

 ای. ژژانش شیشه1

کیا بررسی خواهد شد. دلیل این ای اثر ابراهیم حاتمینامة فیلم آژانس شیشه مدر بخش اول فیل

ای است. به عقیدة بعضی از منتقدان این فیلم انتخاب نظرات متفاوت در مورد فیلم آژانس شیشه

پردازد و حتی آن را بهترین اثر تاریخ اثری ملی است که به تاریخ این کشور و جنگ تحمیلی می

 دانند. ن میسینمای ایرا

های جنگ مشغول مسافرکشی است که با عباس، بسیجی خراسانی کاظم، رزمندة جبهه حاج

ای در کنار شاهرگ گردنش  های حضورش در جنگ ایران و عراق، ترکش خمپاره که از سال

دهد و توصیه  شود. پزشک، وضعیت عباس را بحرانی تشخیص میرو می است روبه  باقی مانده

هزینة سفر عباس  زودتر برای بیرون آوردن ترکش به لندن برود. کاظم برای تأمین کند هرچه می

کاظم که با عباس در  موقع به حاج شود اتومبیلش را بفروشد. خریدار اتومبیل پول را به حاضر می

کند که  ناچار به رئیس آژانس پیشنهاد می کاظم به رساند و حاج آژانس مسافرتی منتظر بودند، نمی

ها را صادر  ن رسیدن پول، سوییچ و مدارک اتومبیل را به گرو بردارد و در عوض بلیتتا زما

های جنگ  کند که عباس از رزمندگان سال پذیرد. حاج کاظم اصرار می کند، اما رئیس آژانس نمی

آمیز دربارة  گونه رئیس آژانس راضی شود، اما او در پاسخ، سخنانی طعنه است تا شاید بدین

دفتر رئیس آژانس را  ٔ  کاظم که عصبانی شده است، شیشه آورد. حاج زبان می رزمندگان به

شکند و پس از خلع سالح یک مأمور نیروی انتظامی که درون آژانس بود، مشتریان آژانس را  می

 گیرد تا مسئوالن ترتیب سفر فوری او و عباس به لندن را بدهند.  گروگان می

جنگ است که پس از جنگ به شهر بازگشته و با های کاظم فرمانده سابق جبهه حاج

ای  رزم خود که ترکش خمپاره گذراند. او پس از مالقات با عباس، هممسافرکشی روزگار می

کنار شاهرگ گردنش را از دوران حضورش در جبهه به یادگار دارد و به اصرار همسرش نرگس 

به او در درمانش کمک کند و تهدید گیرد است، تصمیم میبرای معاینه و درمان به تهران آمده 

نامة  مرگ را از زندگی عباس دور کند و با این تصمیم هدف اصلی داستان را تعیین کند. در فیلم

عنوان راوی، اطالعات  هکاظم است که هم ب ای شخصیت محوری حاجآژانس شیشه

رود. او داستان پیش مینظر  دهد و هم از نقطهاز فیلم را در اختیار مخاطب قرار می ای شده تکمیل
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ها برای نجات عباس بسته گیرد و وقتی تمام راه می در تمام داستان اوست که هدف اصلی را پی

کند. کند و مسیر داستان را فعاالنه تعیین میوجو می است راه دیگری را جست

ری همانطور که در مبانی نظری توضیح داده شد موانع دراماتیک و تصمیمات شخصیت محو

دهند، فلذا با تعیین شخصیت محوری باید به نامه را شکل می در مقابل آنها ساختار اصلی فیلم

سراغ شناسایی موانع اصلی رفت. شناسایی موانع دراماتیک کار ساده، اما دقیقی است که نیاز به 

اتیک به تمرین و ممارست دارد تا تحلیلگر به توانایی الزم برای شناسایی دست یابد. موانع درام

شود که حرکت شخصیت محوری در مسیر رسیدن به هدف را تمام حوادثی در فیلم اطالق می

دقت از  ای بهدچار اختالل و مشکل کنند. برای یافتن موانع دراماتیک باید سناریوی آژانس شیشه

نوعی زندگی و حرکت شخصیت محوری در رسیدن به  ابتدا بررسی شود و تمام حوادثی که به

اند استخراج و در جدولی مشخص کرد. موانع اصلی که  ا دچار اختالل و تغییر کردههدف ر

کند تا بتواند از آنها عبور کند و به مقصد اصلی شخصیت محوری داستان با آنها کشمکش می

هایی انتخاب خود برسد استخراج شدند. باید بر این نکته تأکید کرد که در این قسمت کشمکش

گیری شخصیت محوری برای انتخاب مسیری جدید در رسیدن به مقصد شدند که سبب تصمیم

 اند:مشخص شده 0ها در جدول شمارة شدند. این موانع و تصمیم

هایاتخاذشدهبرایگذرازآنها.موانعدرماتیکوتصمیم1جدول

 تصمیمشخصیتمحوری مانع ردیف

 تصمیم به کمک رزم دفاع مقدس عباس هم 0

 رزمی که پزشک شده است تصمیم به یافتن هم رای بستری کردن عباسمشکل مالی ب 2

 تصمیم به درمان و اعزام به لندن کند ترکش جنگ که سالمت عباس را تهدید می 1

 تصمیم به اعزام با هزینة شخصی بنیاد جانبازان ۵

 تصمیم به فروش ماشین پول برای هزینة سفر انگلستان 0

 گیری تصمیم به گروگان شود ید ماشین حاضر نمیخریدار ماشین که برای خر 1

 سلحشور و کوهی 3
تصمیم به تحویل خود به پلیس در صورت اعزام 

 عباس به لندن

 هاتصمیم به تهدید به قتل گروگان سلحشور و کوهی و قطع برق آژانس 9

 تصمیم به نمایش کشتن رئیس آژانس سلحشور 9

 بد شدن حال عباس )زمان( 05
اره به همراهی با عباس و باقی گذاشتن تصمیم دوب

 هااصغر برای نگهبانی از گروگان

 تصمیم به تسلیم/همراه شدن کوهی نبود سوییچ در ماشین و به تسخیر در آمدن آژانس 00

 تصمیم به انصراف از سفر شهادت عباس 02
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فرهنگ و  های هویت ملی یعنی سرزمین مشترک، نژاد و ملیت مشترک،در این مرحله، مؤلفه

آداب و رسوم، خاطرات، باورها، نمادها، عواطف و میراث فرهنگی مشترک، نظام سیاسی و 

های دولت، تاریخ و پیشینة مشترک، زبان مشترک، هنر و ادبیات و دین مشترک را در کشمکش

اصلی فیلم بررسی خواهند شد. در بررسی بازتاب هویت ملی در موانع دراماتیکی که بر سر راه 

های تاریخ، نظام سیاسی، سرزمین، فرهنگ و دین گیرد در همة موانع مؤلفهکاظم قرار می حاج

 (. 2اند )جدول ایران بازتاب پیدا کرده

یافتههایهوبتملیبازتاب.موانعدرماتیکومؤلفه2جدول

 شدهدادههایهویتملیبازتابمؤلفه موانع ردیف

 رک، فرهنگ، تاریخ مشترکسرزمین مشت رزم دفاع مقدس عباس هم 0

 تاریخ مشترک مشکل مالی برای بستری کردن عباس 2

 سرزمین مشترک، فرهنگ، تاریخ، نظام سیاسی کند می ترکش جنگ که سالمت عباس را تهدید  1

 تاریخ مشترک بنیاد جانبازان ۵

 فرهنگ، دین مشترک پول برای هزینة سفر انگلستان 0

 تاریخ مشترک، فرهنگ و نظام سیاسی حاضر نشدن خریدار ماشین 1

 نظام سیاسی، تاریخ مشترک، فرهنگ سلحشور و کوهی 3

 نظام سیاسی، تاریخ مشترک، فرهنگ سلحشور و کوهی و قطع برق آژانس 9

 نظام سیاسی، تاریخ مشترک، فرهنگ سلحشور 9

 یسرزمین مشترک، فرهنگ، تاریخ، نظام سیاس بد شدن حال عباس )ترکش و زمان( 05

00 
سلحشور / نبود سوییچ در ماشین و به تسخیر در 

 آمدن آژانس
 نظام سیاسی، تاریخ مشترک، فرهنگ

 نظام سیاسی، فرهنگ شهادت عباس 02

های فرهنگ، گیرد مؤلفهکاظم می در طرف دیگر در هفت تصمیم از دوازده تصمیمی که حاج

 (.1اند )جدول افتهنظام سیاسی، تاریخ، هنر، ادبیات و دین مشترک بازتاب ی
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یافتههایهویتملیبازتابهایشخصیتمحوریومؤلفه.تصمیم9جدول

 شدهدادههایهویتملیبازتابمؤلفه تصمیماتشخصیتمحوری ردیف

 فرهنگ، نظام سیاسی، تاریخ و دین مشترک تصمیم به کمک 0

2 
رزمی که  تصمیم به رها نکردن عباس و یافتن هم

 پزشک شده است
 فرهنگ، نظام سیاسی، دین مشترک

 تاریخ مشترک تصمیم به درمان و اعزام به لندن 1

 فرهنگ، نظام سیاسی، دین مشترک تصمیم به اعزام با هزینة شخصی ۵

 تصمیم به فروش ماشین 0
فرهنگ، تاریخ مشترک، دین مشترک، هنر و 

 ادبیات، نظام سیاسی

 رک، نظام سیاسیفرهنگ، تاریخ مشت گیری تصمیم به گروگان 1

3 
تصمیم به تسلیم کردن خود به پلیس در صورت اعزام 

 عباس به لندن
 فرهنگ، نظام سیاسی و تاریخ مشترک

  هاتصمیم به تهدید به آسیب زدن به گروگان 9

  تصمیم به نمایش کشتن رئیس آژانس 9

05 
تصمیم به همراهی با عباس و باقی گذاشتن اصغر 

 هانبرای نگهبانی از گروگا
 

  تصمیم به تسلیم/همراه شدن کوهی 00

  تصمیم به انصراف از سفر 02

 . ناخدا خورشید2

، دیگر اثری است که بر اساس ساختار 0110ساختة ناصر تقوایی محصول  ناخدا خورشیدفیلم 

شود. عنوان یکی از آثار ملی سینمای ایران معرفی می کالسیک هالیوودی ساخته شده است و به

شود. داللی  دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می ماجد، ناخدا خورشید را لو می خواجه

شود. او با  خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می به نام فرحان که می

دهد لنجش را مصادره کنند با فرحان  گیرد. ناخدا که احتمال می ناخدا خورشید تماس می

اند به آن سوی  کند و چند مرد را که ظاهراً در ترور حسنعلی منصور دست داشته میهمکاری 

خواهند که اسباب فرار آنان را نیز فراهم کند.  رساند. پس از آن چند تبعیدی از فرحان می آب می

ها پیش از فرار خواجه ماجد و  شود. تبعیدی ناخدا این بار نیز با اکراه به این ماجرا کشیده می
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ربایند. فرحان و ملول دستیار ناخدا نیز کشته  کشند و مرواریدهای او را می شرش را میمبا

 آیند.  گیرد، همگی از پای در می ها و ناخدا درمی شوند و در نزاع خونینی که میان تبعیدی می

شخصیت اصلی فیلم یعنی ناخدا خورشید پس از به آتش کشیده شدن تمام اموالش    

اش را حتی از طریق  انتقام خود را از خواجه ماجد بگیرد و هم خسارت مالیگیرد هم تصمیم می

شود و برای رو می کسب حرام جبران کند. در این مسیر شخصیت محوری با موانع متعددی روبه

کند. موانع گیرد که او را در رسیدن به هدف خود کمک میرسیدن به هدف خود تصمیماتی می

 آمده است.  ۵محوری در جدول شماره دراماتیک و تصمیمات شخصیت 

شخصیتمحوریموانعدراماتیکوتصمیمات.4جدول

 تصمیمشخصیتمحوری مانع ردیف

 لو دادن محل محمولة سیگار توسط خواجه ماجد 0
تصمیم به انتقام و جبران خسارت مالی حتی از 

 راه حرام

2 
پیشنهاد قاچاق افراد سیاسی بعد از اعدام حسنعلی 

 رمنصو
 موافقت

 رضایت به همراه شدن با ملول خراب شدن موتور توسط ملول 1

 مخالفت هاپیشنهاد قاچاق تبعیدی ۵

0 
دلیل  تفتیش لنج و خطر مصادره شدن و توقیف لنج به

 دلیل شکایت خواجه ماجد قاچاق به

ها به شرط جبران  موافقت با قاچاق تبعیدی

 خسارتی که ماجد وارد کرده است.

 هاتصمیم به معطل کردن تبعیدی هازدیده شدن لنج توسط تبعیدید 1

 ها درخواست سهم از تبعیدی تهدید به کشتن ملول 3

 ها و کشته شدن ناخداکشتن تبعیدی انداختن ملول به دریا 9

گیرد در بررسی بازتاب هویت ملی در موانع دراماتیکی که بر سر راه ناخدا خورشید قرار می

(. در 0اند )جدول های تاریخ، نظام سیاسی و فرهنگ ایران بازتاب پیدا کردهانع مؤلفهدر چهار م

های دین، فرهنگ، نظام سیاسی و تاریخ طرف دیگر در چهار تصمیم ناخدا خورشید، مؤلفه

 (. 1اند )جدول مشترک بازتاب یافته
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یافتههایهویتملیبازتاب.موانعدراماتیکومؤلفه5جدول

 انعدراماتیکمو ردیف
هایهویتملیمؤلفه

 شدهدادهبازتاب

 تاریخ، نظام سیاسی، فرهنگ لو دادن محل محمولة سیگار توسط خواجه ماجد 0

 نظام سیاسی، تاریخ پیشنهاد قاچاق افراد سیاسی بعد از اعدام حسنعلی منصور 2

  خراب شدن موتور توسط ملول 1

 ام سیاسی، تاریخفرهنگ، نظ هاپیشنهاد قاچاق تبعیدی ۵

0 
دلیل  دلیل قاچاق به تفتیش لنج و خطر مصادره شدن و توقیف لنج به

 شکایت خواجه ماجد
 تاریخ مشترک، نظام سیاسی

  هادزدیده شدن لنج توسط تبعیدی 1

  تهدید به کشتن ملول 3

  انداختن ملول به دریا 9

یافتهزتابهایهویتملیبا.تصمیماتشخصیتمحوریومؤلفه6جدول

 شدهدادههایهویتملیبازتابمؤلفه تصمیماتشخصیتمحوری 

 دین مشترک، فرهنگ تصمیم به انتقام و جبران خسارت مالی حتی از راه حرام 0

 دین مشترک موافقت 2

  رضایت به همراه شدن با ملول 1

 فرهنگ، نظام سیاسی، تاریخ، دین مشترک مخالفت ۵

0 
 ها به شرط جبران خسارتی که ماجدتبعیدیموافقت با قاچاق 

 وارد کرده است.
 تاریخ مشترک، نظام سیاسی

  هاتصمیم به معطل کردن تبعیدی 1

  هادرخواست سهم از تبعیدی 3

  ها و کشته شدن ناخداکشتن تبعیدی 9

 . جدایی نادر از سیمین3

است. این فیلم  0199ل ساختة اصغر فرهادی، محصول سا پنجمینجدایی نادر از سیمین 

که جایزة اسکار را از آن خود  بر جوایز جشنوارة فجر توانست اولین فیلم ایرانی باشد عالوه

ای ارسطویی دارد؛ قهرمان این فیلم یعنی پرده کند. این فیلم نیز مانند دو فیلم قبلی ساختار سه می

گیرد از پدرش یر تصمیم میشود، در این مسنادر با مشکلی به نام خروج از کشور مواجه می

آیند و با کنش با افراد و اتفاقات مراقبت کند، موانع و مشکالت فرعی دیگری به سراغش می

رسد. داستان جدایی نادر از دهد و درنهایت به هدفش میدیگر به حرکت دراماتیکش ادامه می
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همسرش نادر که همراه  خواهد به سیمین بدین شکل است که سیمین با بازی لیال حاتمی می

نقش آن را پیمان معادی بر عهده دارد و دخترش ترمه با نقش آفرینی سارینا فرهادی از ایران 

خواهد پدرش را که از بیماری  برود و همة مقدمات این کار را فراهم کرده است. اما نادر نمی

ه درخواست طالق شود سیمین از دادگا برد تنها رها کند. این اختالفات باعث می آلزایمر رنج می

شود به خانة  کند و مجبور می کند، اما دادگاه درخواستش را در مورد حضانت فرزندش رد می

گیرد پیش پدرش نادر بماند به امید اینکه مادرش سیمین پیش  پدرش برگردد. ترمه تصمیم می

مستخدم به تواند از عهدة مراقبت از پدرش برآید؛ پس برای این کار یک  آنها برگردد. نادر نمی

کند. این زن جوان که باردار است این کار را بدون  نام راضیه با بازی ساره بیات استخدام می

گردد و پدرش را در حالی  است. یک روز نادر به خانه برمی اطالع همسرش حجت قبول کرده 

که دستش با روسری به تخت بسته شده و از روی تخت به زمین افتاده و تنها رها شده است 

تنها زندگی  گیرد که عواقب آن نه گردد دعوای شدیدی درمی بیند. وقتی راضیه به خانه برمی می

دلیل  سازد. راضیه به کند، بلکه تصویر دخترش از او را دستخوش تغییر می نادر را زیرورو می

شود. او و همسرش دلیل مرگ جنین را هل داده شدن  مرگ جنینش به بیمارستان منتقل می

کنند. نادر این اتهام را قبول ندارد و برای اثبات  دانند و از نادر شکایت می ر میتوسط ناد

کند و به همین دلیل مرگ فرزندش شک می کند. در نهایت راضیه بهگناهی خود تالش می بی

 دهد. دلیل از شکایت خود انصراف می

یک و تصمیمات شده سناریوی این اثر نمایشی تحلیل شد و موانع درامات  با روش معرفی

در جدول  دهندة ساختار دراماتیک این فیلم بودند استخراج گردید. شخصیت محوری که شکل

 اند.موانع بر سر راه نادر و تصمیمات او درج شده 3شمارة 

.موانعدراماتیکوتصمیماتشخصیتمحوری7جدول
 تصمیمشخصیتمحوری مانع ردیف

 ماندن در کشور برای مراقبت از پدر کشوردرخواست طالق همسر برای خروج از  0

 استخدام پرستار مشکل زمانی برای مراقبت از پدر 2

 اخراج پرستار و هل دادن او رها کردن پدر توسط پرستار 1

 سقط شدن بچه پرستار و شکایت آنها ۵
شکایت متقابل از پرستار به جرم ترک محل کار و 

 تالش برای رفع اتهام

 مراجعه به دادگاه برای شکایت ن توسط شوهر پرستارتهدید شد 0

 موافقت مرد پیشنهاد توافق 1

 درخواست قسم به قرآن برای بیان واقعیت از پرستار بیان شک پرستار در مورد علت سقط فرزند 3

 طالق از یکدیگر دلیل شک در دلیل سقط عدم قسم به قرآن به 9
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نامة فیلم جدایی نادر از سیمین، چهار مانع از ساختار فیلمشده بر روی  اساس بررسی انجامبر

دهندة فرهنگ،  گیرند بازتابموانع دراماتیکی که در مسیر شخصیت محوری یعنی نادر قرار می

آداب و رسوم، نظام سیاسی و دولت مشترک، تاریخ و پیشینة ایرانیان، اقتصاد و شرایط اجتماعی 

ش تصمیمات شخصیت محوری نیز تنها در سه تصمیم (. در بخ9و دین مشترک است )جدول 

 (.9بازتاب فرهنگ، نظام سیاسی و دولت و دین مشترک مشهود است )جدول 

یافتهملیبازتابهایهویت.موانعدراماتیکومؤلفه1جدول

 شدهدادههایهویتملیبازتابمؤلفه مانع ردیف

0 
درخواست طالق همسر برای خروج از کشور 

 شرایط کشور دلیل به

فرهنگ و آداب و رسوم، نظام سیاسی و دولت، 
 تاریخ و پیشینة مشترک

  مشکل زمانی برای مراقبت از پدر 2

  رها کردن پدر توسط پرستار 1

  سقط شدن بچه پرستار و شکایت آنها ۵

  تهدید شدن توسط شوهر پرستار 0

 نظام سیاسی، فرهنگ، اقتصاد مشترک پیشنهاد توافق 1

 فرهنگ و آداب و رسوم، دین مشترک بیان شک پرستار در مورد علت سقط فرزند 3

 فرهنگ و آداب و رسوم، دین مشترک دلیل شک در دلیل سقط عدم قسم به قرآن به 9

یافتههایهویتملیبازتاب.تصمیاتشخصیتمحوریومؤلفه3لجدو

 دهش داده مؤلفة هویت ملی بازتاب تصمیم شخصیت محوری ردیف

 فرهنگ، نظام سیاسی و دولت ماندن در کشور برای مراقبت از پدر 0

 فرهنگ و دین مشترک استخدام پرستار 2

  اخراج پرستار و هل دادن او 1

۵ 
شکایت متقابل از پرستار به جرم ترک محل کار و تالش برای 

 رفع اتهام
 

  مراجعه به دادگاه برای شکایت 0

  موافقت مرد 1

 فرهنگ مشترک، دین مشترک واست قسم به قرآن برای بیان واقعیت از پرستاردرخ 3

  طالق از یکدیگر 9

 گیرینتیجه

ای، ناخدا خورشید و های آژانس شیشهشود فیلمنامة فیلمها مشاهده میطورکه در بررسیهمان

است. شده  نامه تقسیم دهندة ساختار فیلم جدایی نادر از سیمین به دو جریان اصلی و شکل
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سوی  شوند شخصیت محوری بهجریان تصمیمات و اهداف شخصیت محوری که سبب می

هدف خود حرکت کند و جریان موانع دراماتیک که در رسیدن شخصیت محوری به مقصد 

ای دوازده نقطه و در ناخدا نامة آژانس شیشه کنند. در این پژوهش از فیلماختالل ایجاد می

از سیمین هشت نقطة کشمکش اصلی استخراج شدند و در هر نقطه خورشید و جدایی نادر 

اند دهد که هر سه فیلم توانستهها نشان میوجو قرار گرفت. بررسی ها مورد جستبازتاب مؤلفه

آید های هویت ملی را در تصمیمات شخصیت محوری یا موانعی که برای او پیش میمؤلفه

دهند، که ساختمان اصلی درام فیلم را تشکیل می های اصلیبازتاب دهند. بازتاب در کشمکش

سازی قرار داده و سعی در بازتولید چنین  دهد که مؤلف هویت ایرانی را مبنای معنینشان می

ای ارسطویی بهره پرده گویی که از ساختار سههای داستانمضامینی دارد. در نتیجه در بستر فیلم

شود. اما این بازتاب در سه اثر متفاوت است. یده میبرند نیز بازتاب هویت ملی ایرانیان دمی

-ای بیشترین درصد بازتاب مؤلفه شده آژانس شیشه در بین سه فیلم بررسی 0طبق نمودار شمارة 

های هویت ملی را دارد؛ این فیلم در بخش موانع دراماتیک در تمام دوازده مانع توانسته است 

کاظم نیز با موفقیت نزدیک به  میمات محوری حاجهویت ملی را بازنمایی کند. همچنین در تص

دهد که سراسر ساختمان دراماتیک فیلم آژانس است. این بررسی نشان میدرصد کسب کرده  15

توان است. به همین دلیل میهای هویت ملی شکل گرفته ای از مؤلفهای با بازتاب مؤلفهشیشه

و دست به  را مبنای تولید اثر خود قرار داده طور تام مضامین ملی کیا بهبیان داشت که حاتمی

 تولید اثری ملی زده است. 

 
 هایهویتملیدرسهفیلمموردمطالعه.نموداردرصدبازتابمؤلفه1نمودار
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 05گیرد. بازتاب فیلم ناخدا خورشید از نظر بازتاب هویت ملی در رتبة دوم قرار می

تواند آن را به اثری ملی دهد صرف بیان داستان در بستری بومی و محلی نمیدرصدی نشان می

تبدیل کند. گرچه این اثر در نیمی از ساختار خود به بازتاب هویت ایرانی پرداخته است، اما 

 داشتن و نداشتنتان تر از فیلم قبلی دارد که با توجه به ملهم بودن اثر از داسداستانی جهانشمول

-ای دور از ذهن نیست. گرچه هر دو فیلم از آثاری غیرایرانی تأثیر گرفته همینگوی چنین نتیجه

دهد های داستان و اتفاقات درون داستانش را شکل مینحو بهتری شخصیت کیا بهاند، اما حاتمی

-قرار می ر از سیمینجدایی نادتا بستری باشند برای بازتاب هویت ملی. در جایگاه سوم فیلم 

است. گرچه در های اصلی خود هویت ملی را بازتاب داده گیرد که در کمتر از نیمی از کشمکش

این فیلم نیز مؤلف سعی در بازتولید هویت ایرانی دارد، اما این کار را تنها در بخشی از ساختار 

-ای هویت ایرانی شکل نمیها و اتفاقات فیلم را تماماً بر مبنگیرد و شخصیتدراماتیکش پی می

نماید. بدین ترتیب آثار سینمای خوبی چنین بازتابی رخ می هایی از این اثر بهدهد، اما در بخش

طور  ( آثاری که به0توان به چند دسته تقسیم کرد؛ گو را از جهت بازتاب هویت ملی میداستان

ای از آن جمله آژانس شیشهدهند که دهی درام خود قرار می تام هویت ایرانی را مبنای شکل

زنند مانند دو فیلم ناخدا خورشید و هایی دست به چنین بازتابی می( آثاری که در بخش2است، 

شود  شان این بازتاب دیده نمی های اصلیهایی که در کشمکش( فیلم1جدایی نادر از سیمین و 

 . و تنها ممکن است در یک رخداد یا شخصیت فرعی چنین بازتابی رخ دهد
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