
سینمای ایران

خلق شخصیت خاکستری رفته اند. در صورتی 
که اگر به ســینمای جهان نگاه کنیم، قهرمان 
حتی به سمت ابر قهرمان هم رفته است. مثال در 
فیلم هایی مثل »شگفت انگیزان«، »سوپرمن«، 
»آکوامن« و ... قهرمان ها پس از متولد شــدن، 
در یک دوره ای کمرنگ شده و در دوره ای دیگر 
دوباره اوج گرفتند و ما در حال حاضر شاهد حضور 
ابرقهرمان ها هستیم. در سینمای ما گاهی  وقت ها 
شمایل قهرمان با شــرایط اجتماعی همخوان 
نیست و به همین دلیل سخت می تواند خودش 
را مطرح کند. چرا که وقتی می خواهیم از قهرمان 
صحبت کنیم، باید به سراغ مسائل اجتماعی برویم 
و به نظر می آید که جامعه  ما نسبت به این مسائل 
حساسیت دارد. شــاید به همین خاطر است که 
ســینمای ما به جای قهرمان مداری، قصه مدار 

شده است.
به نظر می آيد در حــال حاضر قاطبه 
مخاطبان در فيلم ها به دزدها، افرادی که 
بيشتر بتوانند سر کسی را کاله بگذارند 
يا آدم های بددهن و بی اخالق عالقه مند 
می شوند و قصه ها خيلی حق را به آدم 
خوب هايی که سعی می کنند با اخالق 
زندگی کنند، نمی دهند. به نظر شــما 

اصلی ترين دليل اين اتفاق چيست؟
به این دلیل که جریان اجتماعی، همیشــه حق 
را به آدم های خــوب داده و امــروزه باورپذیری 
افراد نسبت به این آدم ها کم شده است. در حال 
حاضر، افرادی که در ســطح اجتماع هســتند، 
در گذشــته چهره  قهرمان داشــتند اما االن به 
ضدقهرمان تبدیل شــده اند و این روند خود به 
خود نقش قضاوت را دچار یک شــکاف تحلیلی 
جدید کرده است. سینما اگر بخواهد این قصه را 

اگر به سينمای 
جهان نگاه کنيم، 
قهرمان حتی به 
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در فيلم هايی مثل 
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قهرمان ها پس از 
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در ابتدای بحث اجــازه بدهيد به يک 
تعريف مشــترک از معنــی قهرمان 
برســيم. قهرمان از نظر شما بايد چه 
خصوصياتی داشــته باشد؟ به لحاظ 
روان شــناختی به چه کسی قهرمان 
گفته شــده و يا به چه کسانی شمايل 

قهرمان گونه داده می شود؟
 به طور کلی می توان گفت که وقتی نیروی خیر 
در یک سرزمین یا یک موقعیت، علیه نیروی شر 
برمی خیزد، قهرمان شــکل می گیرد و بر همین 
اساس برای خیر و شر می توان مصادیق کثیری 
را درنظرگرفت و آن را به شــیوه های متفاوت و 
متنوعی تعریف کــرد. می توانیم بگوییم قهرمان 
کســی اســت که به رنج فردی یا جمعی پایان 
می دهد و یا سرزمینی را آزاد کرده و به رنج مردم 
گرفتارش خاتمه می دهد. این هــا چند نمونه از 
تعاریفی اســت که می توانیم از قهرمان داشــته 

باشیم.
آيا در سينمای ايران به درستی شاهد 

تعريف قهرمان هستيم؟ 
نمونه ها فراوان و متنوع است. به طور مثال سینمای 
ابراهیم حاتمی کیا بر مدار قهرمان  هایی به شکل 

ثابت می گردد و در قصه های مســعود کیمیایی 
به شــکل دیگری این روایــت قهرمان محور را 
می بینیم. به طور کلی ســینما براساس قهرمان 
شکل می گیرد و درام همیشــه از نبرد بین یک 

قهرمان و ضدقهرمان متولد می شود.
نزديک بــه يک دهه اســت که ديگر 
در سينمای ايران، شــاهد فيلم های 
دارای قهرمان نيســتيم و بيشــتر 
فيلم هايی با چند نقش اصلی ســاخته 
می شود که قهرمان هم ندارند و ديگر 
شــخصيت های ســياه و خاکستری 
محبوب تر از قهرمان ها شده اند. اين 
اتفاق ناشی از يک روند طبيعی در جامعه 
است يا فيلمسازان ما هستند که به اين 

سبک تمايل دارند؟ 
فیلمسازهای ما در حال تجربه این نوع از سینما 
هستند، آن هم شــاید به این جهت که شرایط 
اجتماعی و سیستم های سیاست گذاری، اجازه  
قهرمان سازی را نمی دهند، چراکه قهرمان باید 
بجنگد و رنجی را متحمل شــود اما در سیستم 
اجتماعی ما نمی توانیم با رنج کنــار بیاییم و به 
همین خاطر است که امروز سیستم ها به سمت 

پریسا سادات خضرایی: با اضافه شدن تعداد فیلم هایی که بیشتر از هرچیز نگون بختی، خشونت، خیانت 
و مفاهیم تاریک را در قالب داستان های متفاوت نمایش می دهند، سرنوشت قهرمان های بااخالق و 
ارزش ها رو به سمت نابودی قرار می گیرد. عالیق مخاطب همسو با سینما و قبل تر جامعه تغییر پیدا می کند 
و این ضدقهرمان ها و شخصیت های اصلی عاصی، مجرم و بدعاقبت هستند که فرمان را دست می گیرند و داستان ها را از 
وجه تماتیک رو به سیاهی می برند. بنابراین آن نوع فیلم هایی که در گذشته می دیدیم، جایشان را به فیلم هایی از جنس 
»ابد و یک روز«، »متری شیش و نیم«، »عرق سرد« و سیاهه بلندباالیی می دهند که هم مخاطب دارند، هم با استفاده از 
بازیگران خوب و کارگردانی درست، در مسیر درست فیلمسازی از نظر فرم قرار دارند. با سیدسهیل رضایی؛ کارشناس مسائل 
و تحوالت اجتماعی و اقتصادی، درباره مختصات شمایل قهرمان در سینمای ایران، دالیل کمرنگ شدن آن، محبوب شدن 
ضدقهرمان ها و همچنین پیشرفت خیانت و خشونت و بی اخالقی در فیلم ها، از منظر روانشناختی به گپ وگفت نشستیم که 

در ادامه آن را به تفصیل می خوانید. 

 گفتگو با سهيل رضايی روانشناس و کارشناس مسائل اجتماعی
 درباره حذف قهرمان و افزايش خشونت و بی  اخالقی
در دهه اخير سينمای ايران :

 همه چيز در قصه های جديد
قابل حدس است

سینما به جای قهرمان مداری 
قصه مدار شده است 


