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  هرنامیتصو

  يشيات نمايادب يتخصص هفصلنام
  ١٣٩٢، ١٩۵٢: کد، پنجم همشار، دومسال 

  
  مایصدا و س یاسالم یاه شهژومركز پ: ازیصاحب امت
  ییغالمرضا اصغر یعلدكرت : ر مسئولیمد

  انیلوانهامحد پدکرت : ریسردب
  هزاد یابوالقاسم اسد: رین سردبیجانش

فرقانی: یر داخلیمد   علی 
دوردست: راستاریو   نادر 

  ه حممدییمرض: نگاران حروف
مرادی یمس: آرا صفحه سعادتی –ه    علی اصغر 

خوش: کنرتل پروژه   گفتار اعظم 
  زالل كوثر: چاپو  یتوگرافیل

    الیر ۴۵٠٠٠: اهب
  

  مایصدا و س یاسالم یاه شهمركز پژو، نیبلوار ام، قم: ینشان    
  ، نیرزمیز هطبق، ربهد ریهساختمان ش، جام جم، رانهت  ٣٢٩١۵۵١٠: منابر، ٠٢۵ـ  ٣٢٩١۵۵١١: ـ تلفن ٣٧١٨۵ـ  ٣١٣٣: پ. ص

  سوم هطبق، ساختمان صبا  ، یباغ مل جنب، ینیابان امام مخید ـ خهمش: دفرت خراسان  ٢٢١۶۴٩٩٧: منابر، ٢٢٠١۴٧٣٨: تلفن
  ٢٢١۵١٠۶: منابر ٠۵١١ـ  ٢٢١۵١٠٨: تلفن
Ir www. irc. Ir Email: info@ irc
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  یعلم یشورا

دکـرت ، ییاصـغر غالمرضـا یدکـرت عل، انیدکرت امحد پهلوان، یمیمنصور براه، یدکرت عباس اکرب، یدکرت حممود ارباب

  . یعتمدم و دکرت امحدرضا ین گودرزیحس
  هیریئت حتریه

   انیزدیر یام، علی فرقانی، یحممد خلج، شاهنگین پیحممد حس، هزاد یابوالقاسم اسد
  
  هرنامیتصو هنام داف فصلها

 یختصصـ یاهـ هدر حـوز یپرداز هیـشـناخت و نظر هگـایت جایـمها هما نظـر بـیصـدا و سـ یاسـالم یاهـ شهمرکـز پـژو
  : کند یر منتشر میداف زهرا با ا هرنامیتصو هنام فصل، یشیات منایادب

 ؛ینید هشیبر اساس اند یسینو هنام لمیف هنیدر زم ید علم بومیتول  
 ؛ینید یشیات منایادب هدر حوز هاجنام شد یاه هجترب هعرض یبرا یا هجاد عرصیا  
 ؛هنام شیمناو نامه  فیلم سندگانیان نویم ینیدنامه  فیلم یگفتمان یفضا جادیا  
 نیت دیبا حمور یشیات منایادب هنیسان در زمینو هنام لمیف یبرا ینیآفر هزیانگ .  

  یادآوری
 است هسندینو هدهبر ع همقال یت حمتوایمسئول .  
 ب هدر جمل هان شدیب یاهنظر ً   . ستین هنام انگر نظر فصلیالزاما
 آزاد است، با ذکر منبع هنام مطالب فصل نقل . 

  
  
  
  
  
  
  
  هنگارش مقال هنام هویش

  هک ـ ساختار مقالی
  . باشد همقال یحمتوا هکنند انیجذاب و ب، ایگو، هد کوتایبا: عنوان. ١
و شـامل  همقالـ همنـا و فشـرد متام هنـییو آ یسـیو انگل یزبـان فارسـ هبـ هکلم ١۵٠د حداکثر یبا: هدیچک. ٢

  . ش باشدهج پژویساختار و نتا، موضوع
در  یرســــ دست یآســــان یبــــرا هباشـــد کــــ) یســــیو انگل یزبــــان فارســــ هبـــ( هد حــــداکثر پــــنج واژیــــبا: دواژگانیـــکل. ٣

  . فا کندیرا ا هینقش منا، یکیالکرتون یوجو جست
  
درباره موضوع مورد حبث را  یقبل یها  افتهینه پژوهش و یل و مشکالت موجود در زمیمسا: مقدمه. ۴

  . به صورت کوتاه شرح دهد
  : یمنت اصل. ۵

  ان موضوع؛یب) الف
  ؛یو فرع یاصل یها عنوان) ب
  ؛)پژوهش در مورد موضوع مورد حبث یها افتهیشامل (منت مقاله ) ج
  . )د به دست آمده از پژوهشیجد یها جهیشامل نت( یریگ جهینت) د
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  یده ارجاع هویدو ـ ش
  : دیایدرون کمان ب، پس از نقل مطلب، درنگ یب، د در خود منتیبه منابع با یاستناد ارجاع) الف

  
  کتاب

ـــت اول § ا یـــــمشـــــاره صــــفحه : )ثیمشــــاره حــــد(ح : )مشــــاره جلـــــد(ج : ســـــال چــــاپ، ســــندهینو ینــــام خـــــانوادگ(: نوبـ
  )ها صفحه

ح : ١۵ ج: ١۴٢٠، ینــیکل( ) »اســتوانه«: ١٣۶٠، دهخــدا( ) ١٢۴ـ  ١٢٠: ١٣٧۵، یالنــیگ یعـیمس(
١۴۵۵ :٢٠٠ ( )۵۶٢: ٢ج : ٢٠٠١، گــرانینگتون و دیهــانت : نــک ( (Fischer, 1982: 

Vol. 3: 372) 
  )(Ibid: page Or pagesا ی) ها ا صفحهیمشاره صفحه : همان(: وستهیپ یبعد  نوبت §
ا یمشاره صفحه : )ثیمشاره حد(ح : )مشاره جلد(ج : سال چاپ، سندهینو ینام خانوادگ(: وستهیناپ ینوبت بعد §

  )ها صفحه
  مقاله

  ) ها ا صفحهیمشاره صفحه : سال چاپ، سندهینو ینام خانوادگ(: نوبت اول §
  )(Ibid: page Or pagesا ی) ها ا صفحهیمشاره صفحه : همان(: وستهیپ یبعد  نوبت §
  ) ها ا صفحهیمشاره صفحه : سال چاپ، سندهینو ینام خانوادگ(: وستهیناپ ینوبت بعد §

  . دیایدر پانوشت ب یواژگان و اصالحات علم یو معادل خارج یحیتوضارجاع ) ب
  نگارش منبع  هویسه ـ ش

ب حــروف یــبـه ترت، ینرتنتــیا هگـایا پایــمقالـه ، کتــاب، نیو التـ یک فارســیـهـا بــا تفک منبع یشــناخت مشخصـات کتاب
  : دیایان مقاله بیر در پایالفبا و به شرح ز

  کتاب
. )جلــد همشــار) (هایک ســیــتالیبـه صــورت ا( نــام کتــاب. ســال چــاپ. سـندهیکوچــک نو  نــام، ســندهینو ینـام خــانوادگ

  . نام ناشر: حمل چاپ. ا مصححیمرتجم  ینام و نام خانوادگ: حیا تصحیترمجه 
  . یخوارزم: تهران. موحد یحممدعل: ترمجه. یچهار مقاله درباره آزاد. ١٣٨٠. ایزایآ، نیبرل 

  . هیه اسالمیعلم: تهران. )۴جلد ( یکاف اصول. ١٣۶٨. عقوبیحممد بن ، ینیکل 
  مقاله

نـام . مرتجم ینام و نام خانوادگ: ترمجه. »نام مقاله«. سال چاپ. سندهیکوچک نو  نام، سندهینو ینام خانوادگ
  . انیصفحه آغاز ـ صفحه پا. )سال انتشار(جمله  همشار. )اهیک سیتالیبه صورت ا( جمله

ـفر داوران«. ١٣٧٣. باربـارا، تیـر ِ ـ  ٣٢. )۵( ٢٠. نشـر دانــشجملـه . یهمـدان ین معصــومیحسـ: ترمجـه. »س
۵٠ .  

. مرتجم ینام و نام خانوادگ: ترمجه. »نام مقاله«. سال چاپ. سندهیکوچک نو  نام، سندهینو ینام خانوادگ
مشــاره . )مشــاره جلـد) (اهیک سـیــتالیبــه صـورت کامـل و ا( نـام جمموعــه. )گردآورنــده( یخـانوادگ نـام و نام: در

  . نام ناشر: حمل چاپ. ها ا صفحهیصفحه 
س، توسـک جمموعــه . )گردآورنــده(نهــاد  کـوروش پاک: در. یار اخالقــیــفر: ترمجـه. »یســنج سبک«. ١٣٧٨. الرنــ

  . تهران هدانشگا: تهران. ١۴٠ـ  ١٢٢. )٢جلد ( یات فارسیادب یشناس ش سبکیمقاالت هما
  ینرتنتیا هگایپا

. )جلــد همشــار) (هایک ســیــتالیبــه صـورت ا( نــام کتــاب. ســال چــاپ. ســندهیکوچـک نو  نــام، ســندهینو ینـام خــانوادگ
 ینشـان: یبـه فارسـ ینرتنتـیگـاه ایق پایـنام کامـل و دق: در. ا مصححیمرتجم  ینام و نام خانوادگ: حیا تصحیترمجه 

URL )سال/هما/در روز یابیباز( .  
فرهنگسـتان زبــان و ادب  ینرتنتــیا هگـایپا: در. ین وثــوقیحسـ: ترمجـه. یهمگــان یشناســ زبان. ١٣۶٣. اجسـون، نیجـ

  . )٢٠/٧/١٣٨۶در  یابیباز( www. persian-language. org/adabiat. asp: یفارس
. مرتجم ینام و نام خانوادگ: ترمجه. »نام مقاله«. سال چاپ. سندهیکوچک نو  نام، سندهینو ینام خانوادگ

در  یابیـباز( URL ینشـان: یبـه فارسـ ینرتنتـیگـاه ایق پایـو دق نام کامل: در. )اهیک سیتالیبه صورت ا( نام جمله
  . )سال/ماه/روز

ـــفر داوران«. ١٣٧٣. باربــارا، تیــر ِ ـر دانـــشجملــه . یهمــدان ین معصـــومیحســ: ترمجــه. »س : در. نشــ
  . )٢٠/۴/١٣٨٨در  یابیباز( www. magiran. com: رانیجمالت ا هگایپا

  یبند وه صفحهیچهار ـ ش
  . مرت باشد یسانت ١ان سطرها یو فاصله م ۵/٣چپ و راست ، ٣ن ییباال و پا ها از ه صفحهیحاش. ١
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  . در صفحه خنست مقاله نوشته شود ١۶اه و فونت یس BTitrعنوان مقاله با قلم . ٢
  : دیایر در صفحه اول بیاطالعات ز. ٣

دورنگـــار و ، تلفـــن، یکامـــل پســـت ینشـــان، حمـــل کـــار، یرتبـــه علمـــ، ســـندگانیا نویـــســـنده ینو یخـــانوادگ نــام و نام
  . انامهیرا

در (شـده  ینـیچ صـفحه حروف ٢٠حـداکثر در  ١۴نـازک و فونـت  BNazaninمنت مقاله با قلم . ۴
  . م شودیتنظ) wordط یحم

  . ت شودیرعا یا انهیرا ینیچ درست حروف هویش. ۵
  یابیارز هویپنج ـ ش

ا یــ یادیــبن یهــا پژوهش(د در حــل مســائل یــجدا روش یــه یــنظر، ید پژوهشــیــجد یها افتــهید در بردارنــده یــمقالــه با. ١
  . باشد یا رسانه یریگ جهت یو دارا) یکاربرد
  . کنند یم یریگ میا رد آن تصمیرش یو درباره پذ یابیرا ارز یافتیمقاله در، و داوران جمله یعلم یشورا. ٢
  . شود یسنده بازگردانده میبه نو، از داشته باشدین، اگر مقاله به اصالح. ٣
افـت و یبـر اسـاس نوبـت در، ت جملـهیـرد و بـا توجـه بـه ظرفیـگ یدر نوبت چـاپ قـرار م هشد یابیمقاله ارز. ۴

  . شود یمنتشر م، ییاصالح نها
  . ها نفرستد هیگر نشریانتشار به د یزمان برا شده به جمله را هم هد مقاله فرستادیسنده باینو. ۵
  . شوند یانتشار حذف مها از گردونه  هیگر نشریمقاله منتشر شده در د. ۶
  . شود یبازگردانده من، همقاله فرستاده شد. ٧
  . آزاد است، مقاله یو ادب یش علمیرایز ویرفنت و نیرفنت و نپذیجمله در پذ. ٨
جملـــه  یا صــندوق پســتیــانامــه یرا یبــه نشـــان) بنــد چهــار( یبند وه صــفحهیم شــده بــر اســاس شـــیمقالــه تنظــ. ٩
  . شود هفرستاد
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  فهرست مطالب
  
  10 / ۀجاي سرمقال به

س ینگاه تجرب یبر  ا ینید ينمایس ۀسال  اسفند/رانیدر    13/ياریعبداهللا 
دینی سینماي  براي  تئوري  طلب  مهدي ارگانی ۀمصاحب/در    35/با 

شخصیت  مریم تطبیق  حضرت  مقـدس   مجموعـه  و قـرآن   در )اهللا علیها سالم(پردازي  مـریم  منیـره     /نمایشـی  سـیده 
  58/موسوي

مسیحیان آ سینماو    86/امیر یزدیان: مترجم/مریکاي شمالیسیر 
مجاز در جهان  حقیقت  فیلم: جستجوي  دینی  کتاب مطالعات  حبیب/بررسی  استاد    108/مهدي 

مناسـبتی مـاه رمضـان     تاریخچـه سـریال   مـروري بـر   ؛تلـخ ، شـور  ، شیرین ، ترش  نیـره  /هـاي 
  120/مطلق رضایی
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سرمقال جاي    ۀبه 

  

  

  
بنا شده  و دین یتلویزیون نامه فیلم و خصوصاً نامه  فیلم نامه با هدف ترویج دانش پیرامونفصلنامه تصویر

هنـوز  تر سخن در بـاب ایـن امـرِ  دارد تا از چند گام عقب می وا اما نبود مطلب دراین عرصه تصویر نامه را ؛است
کـی در  بـه گفتـه مـک، روزهامـ هاگرچـ .گردانـد مـی را به سینما بر ما، غاز کند و این چند گام عقب ترآناشناخته را 
 کـــه ذات ســـینما بـــه نســـبتآجنـــا  از امـــا »خنبگـــان درام را جـــذب خـــود کـــرده اســـت کـــهتلویزیـــون  ایـــن«، مصـــاحبه ای

ما برای . داشته است این سینما بوده که همواره نقش نظریه پرداز را برای درام، تر است جلوتر و چاالک، تلوزیون
؛ خنبه این عرصه مراجعه کنیم آثار ناگزیریم تا به، و دین چون رابطه فیلم ین نظریه ای پیرامون چند وو تبی درک

ّ و تــوان خــود توانســته ــ پلــی، نیــاانــد میــان ایــن دو د آثــاری کــه در حــد : یعنــی ق بنــا کننــد؛ و ایــنهرچنــد لغــزان و معلّ
ســه دهــه تــالش در گفتمــان انقــالب . رخ داده اســت آنچــه ضــرورت مراجعــه بــه تــاریخ و نظریــه پــردازی در حیطــه

امـا ایــن برکــت را داشــته کــه ســختی و  ،چـه هنــوز بــه نظریــه مشخصــی نرســیدهاگر اسـالمی بــرای پیونــد دیــن و فــیلم
ابلی باشـد تـا تواند در ایـن حیطـه راهنمـای قـ می مبتنی بر تاریخ مطالعات. دشواری کار را برای پژوهشگر آشکار کند

چیـزی نیسـت آسـیب  و آن ؛نظری پیرامون سینمای دینی را گرفتـه برهانـد یها اکنون دامن حبث از آسیبی که هم ما را
نت حرف تکــرار و از جــز و دلزدگــی اســت؛  احســاس بــن بســت شــده کــه حاصــلش نــوعی یی کــه بارهــا گفتــههــا نــو گفــ

اکنـون بعـد از سـه . ایـم گـذاری کـرده بنـدی و نـه نام هایمـان را نـه دسـته ه مـا هنـوز حبـثکـی که یـادآور آن اسـت تکرار
انـــدرکاران ایـــن عرصـــه  و اذهـــان دســـت ها نامـــه آیـــین ها،نقـــد، مقـــاالت، ی در آرشـــیو جمـــالت دهـــه اطالعـــات فراوانـــ

و دسته  مطالعه. آنها حمتاج دوباره شنیدنو هم ما  اند شدن دوباره آنها نیازمند خوانده هم که ،نهفته است
  . رهنمون شود کارآمد رسیدن به یک دانش تواند ما را در می دی این اطالعاتبن

 مقالـه. با همین نگاه انتخاب شده اسـت ،مطالب این مشاره فصلنامه در حد بضاعت دست اندرکاران نشریه
مروری بر تاریخ سینمای ایـران بعـد از انقـالب  ،ینی در ایرانسال جتربه سینمای د نگاهی بر سی، اسفندیاری هللاعبدآقای 

رفتـه بسـیار حـرف نگفتـه و از یاد، چه این سـه دهـه البته خالصه و موجز؛ ؛و فراز و فرودش ها است ودستآورد
ی دیگـرش در هـا پـردازد در ایـن مشـاره و خبش مـی که به دهه شصت، از همین رو خبش خنست این مطلب. دارد

  . تی خواهد آمدآی ها مشاره
را در مقـام مـدیر تلویزیـون  و نشسنت در حمضر کسی که سـینما ؛ارگانی هم از همین روستآقای  مصاحبه با

ـه آنکـه هـر مـدیری بـا یـک نظریـه ؛داران نظریـه لطـف بسـیار دارد برای ما دوست، جتربه کرده ّ ولـو یـک نظریـه ، خاص
. گاهانه بوده استخودآ ارگانیآقای  بته این نظریه برایکه ال ؛شود می گاه با دنیای حتت مدیرتش مواجهناخودآ
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هـایی را بـرای  هـایش خصیصـه امـا در خـالل حرف، یش تلـخهـا ارگانی منتقدانه اسـت و بعضـی حرفآقای  چه حلناگر
توانـــد  مــی هــایی کــه شــی دلســوزانه و مــداوم اســت؛ خصیصــهدهــد کــه حاصــل تال مــی ســینما و فــیلم دینــی ارائــه

  . اعتمادی برای رسیدن به سینمای دینی به دست دهدنقطه عزیمت قابل 
اره نامه دوب که حاصل یک پایان ریال مریم مقدسس وقرآن  مقایسه شخصیت پردازی حضرت مریم درمقاله 

مـوردی بـه سـراغ ایـن موضـوع خطیـر  رو در این مشـاره آمـده کـه نویسـنده بـا بررسـیِ  بازنویسی شده است نیز از این
  . کند بسنده می ،داند می آنچه پردازی ندارد و تنها به بررسی نظریه داعیه این مقاله؛ رفته است

مقاله پر از . معترب در باب ابعاد سینمای دینی مقاله ای است از کتابی سیر سینمای مسیحی در آمریکای مشالی
ایـن . فایـده نیسـت ه بـیای سـینما نیـز نـا آشـنا باشـد امـا نکـات تـاریخی مقالـ ی است که شـاید بـرای خماطبـان حرفـههای نام

ّ  رو آن مقاله از  بـا اطالعـاتی مسـتند بـه مـا مریکا،آدر نزد مسیحیان  را ی بودن سینمابرای ترمجه برگزیده شد که جد
  تعامــل مناســب بــا و هــا چگونــه بــا مــدیریت کــردن پروژه ،دهــد کــه مســیحیان معتقــد مــی نشــان کنــد و می یــادآوری

  . خور در عرصه سینمای حرفه ای داشته باشندحضوری در اند توانسته ،لیوودها
 ،کتـابایـن  .خندان برگزیـده شـده اسـتاالسالم میر اثر حجت مطالعات دینی فیلمکتاب ، کتابدر خبش معرفی 

، دینـــداری کـــه دانشـــش از ســـینما ؛جهـــت ورودی دیندارانـــه بـــه ســینما اســـت، تــالش جـــدی یـــک دینـــدار مطلـــع بــه دیـــن
و در عـین حـال  عاملانـه کتاب را به اثری، حمور حمور و مسأله رویکرد تاریخ. رده استسختی کار را بر او آشکار تر ک

  . است مل بدل کردهأمتواضعانه و در خور ت
وردهــای ســه دهــه آ نامه جســتجو بــرای درک دســتفصــلنامه تصــویر ی پــیش رو نیــزهــا هبــه یــاری خــدا در مشار

  . ایران را ادامه خواهد دادتلویزیون  تالش در پیوند میان دین و فیلم در افق سینما و
  و من اهللا توفیق
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ا ینید ينمایس ۀسال تجرب یبر س ینگاه   رانیدر 
انتهاي دهه شصت: بخش نخست تا  ابتدا    از 

   
  ياریعبداهللا اسفند

  
  

هاي سینمایی و  گیري فعالیت ازابتداي شکل  عبداهللا اسفندیاري
به عنوان مدیر گروه فـیلم و سـریال    پس از انقالب، زیونییتلو

بنیاد فـارابی   معاونت فرهنگی در مقامشبکه یک و پس از آن 
ــوده اســ   ــر ب ــد  . تحاض ــوراهاي متع ــویت درش  د وزارتعض

شـواري  و نامـه   فـیلم  اعم از شـواري ، فرهنگ و ارشاد اسالمی
ارزشیابی و همچنین عضویت در اولین هیأت مـدیره   و نظارت
ي متعـدد نویسـندگی و   هـا  در کنار تجربه، خانه سینما منصوب
خبـر از رشـد و    او را به شخصی مطلع و صاحب، کنندگی تهیه

سـینماي دینـی دغدغـه    . روند سینماي ایران بـدل کـرده اسـت   
 حـوزه معنــاگراي بنیــاد «اوسـت؛ از همــین رو از بـدو تأســیس   

لیت وتا کنون عهـده دار مسـؤ   ،1383در سال  »فارابی ییسینما
مقاله حاضر به درخواسـت تصـویرنامه نگاشـته    . آن بوده است

. ایـران هـا و رشـد سـینماي دینـی      شده و مروري است بر ریشه
 ،شماره و دوبخش دیگر آن اینبخش نخست این مقاله را در 

   .هاي پیش رو ارائه خواهد شد در شماره
  

    
ـاق افتـاد رانیـا ینمایو سـ مایدر سـ یو چند سال پس از وقوع انقالب اسالم یس نیدر ا آنچه ّ در  یالبتـه همگـ، اتف
ـ یولـ، نبـود ینـید ینمایسـ یراسـتا ّ ـت ف یخبـش مهم ّ ، هـا تـالش کردنــد  عرصـه نیـکـه در ا یرانیو مـد لمسـازانیاز هم

، و آجنـا نجـایآغـاز شـد؛ و ا یخمتلفـ نیبـا عنـاو بانقـال یهـا از همـان ابتـدا تالش نیـا. بـود ینـید ینمایمعطوف به سـ
ـ نمایو سـ مایدر عرصـۀ سـ یمعنـو میمفـاه یدر جسـتجو، یو بـه زبـان یدر سـطح کیهر  یکسان ّ ً در  یو حت بعضـا

و گهگــاه  ،کردنــد   یرا دنبــال مــ یمعنــو میورود بــه مفــاه یحــوزه بــوده و چگــونگ نیــدر ا یپرداز هیــعرصــۀ نظر
، مینـدازیهـا ب بـه همـۀ آن تالش ینگـاه میسـال اگـر بتـوان یو انـد یاکنـون پـس از سـ. آوردنـد   یبدسـت مـ زین یقاتیتوف

ق یها  راهگشا خواهد بود؛ همۀ جتربه گمان یب ّ ق و نا موف ّ بـه  ازیـآموز است و ن حوزه عربت نیا ندۀیآ یبرا، موف
ّ از  نیـــا ۀیـــالبتـــه داع، وشـــتهن نیـــا. شـــود   یاحســـاس مـــ قـــاً یآنهـــا عم ینگـــر و دوبـــاره یابیـــارز، هـــا  جتربـــه یآور مجـــع حـــد

ر در ا هبــ، تــا کنــون ١٣۵٩ســطور از ســال  نیــاز آجنــا کــه راقــم ا یولــ ،را نــدارد  ینگــر جــامع ّ  دانیــم نیــطــور مســتم
د توان کند   یم یسع، بوده ّ   . ها داشته باشد بر آن تالش یمرور، کند   یم یاریو تا آجنا که حافظه و منابع ، در ح
ِ نو نیا منبع ل حافظـۀ خـود ّ ّ  سـندهینوشتار در درجـۀ او ً در مـورد جترب  یکـه منبـع مکتـوب مایسـ اتیـاسـت؛ خصوصـا
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ا درباره س ّ  لمیجشـنوارۀ فـ یها  خوشبختانه منابع مکتوب فراوان است؛ و بهرت از همه بولنت، نمایوجود ندارد؛ ام
 یبوده و چون منابع تکرار سندهیمراجعات نو یاصل عمنب، است رانیا ینمایس داتیتول سالۀ کیمنبع  باً یفجر که تقر

ـذکر بـوده  الزم گـرید یکـه منبعـ یو گـاه در مـوارد ام کـرده یپوشـ چشم، است از ذکر آن در مجله مجلۀ نوشتار الّ
  .  ام  کرده به آن اشاره، وجود داشته ژهیو تیبا اهم یا نکته ایو 
ِ  شیپــ یهــا  بــه کوشــش یا ه اشــاراینکــه  بــدون، بعــد از انقــالب ینمایو ســ مایدر ســ یشــیمنا یهــا مــرور تالش  از انقــالب
 یحرکــت و رنــگ و بــو نیــا یخیآشــکار در سلســله مراتــب تــار یو نقصــ یالبتــه کاســت، میمســلمان کــرده باشــ یهــا روین

 یاســیس -یدر جهــت جنــبش مــذهب یحــال کــه حرکتــ نیعــ رها د  هــا اســت؛ چــرا کــه آن کوشــش تالش نیــا یزشــیانگ
ر افتـاد زیـانقـالب ن یروزیـبعـد از پ یهنـر یهـا  حرکـت ینـیچ نهیدر زم، بود رانیمردم ا ّ کـه  یاغلـب کسـان کـه نانچ. مـؤث

لـ ّ در ، یانقـالب اســالم یروزیــاز پ شیبودنـد کــه پـ ییهــا  همان، رفتنـد ینـید یا بـار بعــد از انقـالب بــه سـراغ ســوژه نیاو
ّ ســ یهــا  ئــتیو گهگــاه در ه هــا  هینیو حســ جدمســا ل ییهــا  جتربــه، یخــانگ اری ّ  عنــوان مثــال هرا آزمــوده بودنــد؛ بــ هیــاو

ً در حســ یو همکــار ییآشــنا ییهــا بــا گروه نجانــبیا درس دکــرت  یهــا  کــالس ۀیارشــاد و در حاشــ ۀینیداشــتم کــه بــدوا
لـ کردنـد   یمــ یهنـر یهـا تیفعال، یعتیشـر ّ بــا ،   نوشــتۀ رضـا دانشـور   ابـوذر گـرید کبــاری نامـۀ منایش یکارشــان اجـرا نیو او

 یصــحاب یابــوذر غفــار ییگــو: مونولــوگ تــک نفــره بــود کیــنامــه  منــایش نیــا. بــود   یریصــغ رجیــا یو بــاز یکــارگردان
از  ییها  و صحنه دیگو   یباز م شیخود را با خو یزندگ، ییدر تنها، ربذه یصحرا دیدر تبع، �اسالم امربینامدار پ

اب و فــاخر یگـــوئ تــک نیــدر ا. گـــذارد   یمــ شیآن را بــه منــا ّ  امربیـــاز خـــاطرات مربــوط بــه پ یهــا و ظرائفــ  نکتـــه، جــذ
تــــ شــــد   یمــــ یو گــــاه بازســــاز ییبــــازگو، شــــانیا ارانیــــو  �اســــالم ّ آن  زیــــن میقــــرآن کــــر اتیــــآ، مرحلــــه نیدر چنــــد یو ح

بـــه کمـــک ، یمـــدرن تئـــاتر یهـــا  کیـــو بـــا تکن یمحاســـ ییهـــا  بـــا صـــحنه شیمنـــا. دیخبشـــ   یمـــ نـــتیفـــاخر را ز یهـــا الوگید
اب بــوده کــه در طــ یمــذهب کردۀ لیاقشــار حتصــ یبــرا، یاســتعار  ییآرا و صــحنه ینــورپرداز ّ ّ چنــدان جــذ  کیــحــدود  ی

ـارشـاد از مجع ۀینیحسـ یتـاالر اصـل یمتـام، هر شب یهفته اجرا ّ  یبـا احساسـ یهمگـ انیو متاشـاچ زد   یمـوج مـ تی
راحـ یهـائ آوا زیـمـنت ن یقیموسـ یبـه جـا .گفتنـد   یمـ تـرکتـاالر را  ،ینید -یمحاس ّ ـط دوسـتان ط ّ ، و اجـرا شـد یتوس

 یاجــــرا. از طراحــــان آنهــــا بــــود یکــــیهــــا و خــــود  خبــــش آن آوا نــــتیز   صــــبحدل نیمانــــدگار مرحــــوم حســــ یکــــه صــــدا
تهــران و  یدر حمافــل مــذهب یماننــد مببـ، ارشــاد تهــران ۀینیمــدرن در حسـ یا  وهیبــا شــ   ابـوذر گــرید کبــاری نامـۀ منایش

 توان   یبود و به جرأت م ١٣۵٠در سال  نیرا به راه انداخت؛ و ا ییها  بزرگ صدا کرد و حرکت یها  شهرستان
عا کرد ّ   !شد   یاجرا م   هینیحس کیدر ، آن دیجد یبه معن،   بار بود که تئاتر نیخنست نیا عهیش خیدر تار: اد

س از ا  طــرف پشــت  کیــســه طــرف متاشــاگر و  -یارشــاد و بــا ســن مرکــز نۀیحســ نیرزمیــکــه در ز یا شــنامهیمنا، نیــپــ
ّ  یســندگیبــه نو داران هســرب نامــۀ منایش ،دیــاجــرا گرد -صــحنه بــود کــه  یجنفــ یحممــدعل یانــوار وکــارگردان نیفخرالــد

م یهمکــار زیــن نجانــبیا کــه در مقطــع ، یعیشــ امیــق کیــبــه عنــوان ، »داران خراســان ســربه« امیــق ١.بــا آن داشــتم یتــاّ
قق  -ها مغول تیرغم حاکم علی -رانیا خیاز تار یکوتاه ّ کـه ، بـودنامـه  منـایش نیـا یاصـل ۀیدسـتما، بـود افتهیحت

و  یاســــتعار یپرداز صـــحنه، تئـــاتر مـــدرن وۀیبـــه همـــان شـــ) ســـطور نیــــو از مجلـــه راقـــم ا(  اریبســـ گرانیبـــار بـــا بـــاز نیـــا
آن  یکه منت طوالن، شنامهیمنا نیا   روشورمورد استقبال قرار گرفت؛ ب   ابوذر از شرتیب، یفاخر و محاس یها الوگید

دسـت بــه ، ییدانشـجو افــلدر حم یعیشـ -یانقالبـ یا ه همچــون جـزو، نوشـته شـده بـود یعتیبـه قلـم خـود دکرتشــر
از جوانـان پـر  یتعـداد، نور و صدا و صـحنه یگرفته تا طراح یگریاز باز، شنامهیمنا نیا یدر اجرا. دیگرد   یدست م

 یاسـیس یو حتـ یهنـر -یمشـهور فرهنگـ یهـا  چهـره، از آنـان یاریشـتند کـه بسـدا یهمکـار، یشـورِ معتقـد و انقالبـ
  . آمده است   اسناد ساواک تیارشاد به روا نهیشان در کتاب حس یشدند که اسام یبعد از انقالب اسالم

ـط سـاواک نهیماجرا و پس از بسـته شـدن حسـ نیاز ا بعد ّ  یهـا  ئـتیدر مسـاجد تهـران و ه یحرکـت تئـاتر، ارشـاد توس
بــدون اجــازۀ ، و بلنــد یداســتان یلمــیابتــدا شــروع بــه سـاخنت ف زیــارشــاد ن ۀینیحسـ یگــروه هنــر. افــتیادامــه  یمـذهب

   خداوندنامش ، شد   یم یلمربداریف یمرتیلیصورت شانزده م هکه ب لمیف نیوزارت فرهنگ و هنر آن دوران کردند؛ ا
ــال و  ریپــذ میمــذهب منفعــل و تســل(دو برداشــت از مــذهب  یریــدرگ زیــن لمیبـود و داســتان فــ ّ در مقابــل مــذهب فع

 یدر فضـــا، لمیاز دســـت انـــدرکاران فـــ یبرخـــ د؛یرســ نیکـــه بـــه مرحلـــۀ تـــدو لمیفــ. گذاشـــت   یمـــ شیرا بـــه منـــا) یانقالبــ
نامناسب  طیبه جهت شرا لمیف نیاگرچه ا. را به شهرستان برده و پنهان کردند آن، اکساو منۀیشده و ه یتیامن
شــده مواجــه  فاســد یوهــایبــا نگات، انقــالب بــه آن مراجعــه کردنــد یروزیــپــس از پ یمنانــد و ســازندگانش وقتــ یبــاق

لــ دیــبا همــه نیبــا ا، شــدند ّ ــدعل یکــارگرداندانســت کــه بــه  یو انقالبــ یبلنــد هنرمنــدان مــذهب لمیفــ نیآن را او ّ  یحمم
گــروه  یاز اعضــا یها هــم تعــداد بعــد! سـاخته شــده بــود، ســطور نیــا ســندهیاز مجلــه نو، نفــر نیچنــد یو بــاز یجنفـ
ســـه هینیحســـ یهنـــر ّ و هنــــر  شـــهیکــــانون اند«حتـــت عنـــوان ، یبهشــــت دیشـــه یبــــه سرپرســـت یفرهنگـــ یا ارشــــاد در مؤس

حممـد  یبـه کـارگردان ضـاً یا، جنـگ اطهـربـا نـام  یلمـیف در آجنا کردند و سیرا تأس   لمیف تیآسازی  فیلم گروه»یاسالم
  آورده شده استنامه  منایش دو نیا یدر مورد اجرا یتر اسناد ساواک اطالعات کامل تیارشاد به روا نهیکتاب حس در . ١                                                   

P D F  c r e a t e d  w i t h  p d f F a c t o r y  P r o  t r i a l  v e r s i o n  www.pdffactory.com
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در آن  امیـپ یو حممدرضـا عـال انیبیمثل فرامرز قر یگرانیداده شد و باز شیساخته و بعد از انقالب منا، یجنف یعل
دمات انقالب اسالم یگروه مستند نیا. کردند   ینقش م یفایا ّ داده  شیمنا  » والفجر«ساخت که با نام  یهم از مق

  . شد
َ در مسـاجد ، یفاصـلۀ زمـان نیارشـاد در همـ نۀیحسـ یحرکت تئاتر  َ و ه حجـر  نامـۀ منایش ؛افـتیگسـرتش ، تهـران ئـاتی

 د؛یـــاجـــرا گرد، مجــاعتش بـــود مامـــا هـــا  ینیخــوئ یموســـوآقـــای  کــه، رانیـــدر مســـجد جوســتان منطقـــۀ مش   یبــن عـــد
 دیشــه یبانیو پشـت یو بــا همکـار هـرانت ضیدر مسـجد بــاغ فـ   شـوم ثیــتثل میو پـانتوم   ابـوذر یهــا  حلظـه نامـۀ منایش

ــ ئــتیو در ه ینــاطق نــور یعباســعل ّ انقــالب  یروزیــپ یهــا ماه نیدر اولــ   ابــوذر یهــا  حلظــه. درآمــد شیاو بــه منــا اریس
ّ آقای  به امامت رانیدر مسجد جامع امامزاده قاسم مش یاسالم ت یشم رسولها دیس ّ صاحب  یو با کارگردان یحمال

 ینید نیانقالب با مضام یروزیحرکت تا پ نیا، تهران گرید ئاتیو باز هم در مساجد و ه ددرآم شیقلم به منا نیا
ا در م ست؛یکه ذکر همۀ آنها ممکن ن دیاجرا گرد یو انقالب ّ ارشـاد آغـاز و  نۀیکه از حس، یتئاتر اتیجترب نیا انیام

بـــا متاشــــاگران  شیمنــــا یمـــدلاز ه یشـــگفت یهــــا  صـــحنه، بـــود افتــــهیادامـــه  یمـــذهب ئــــاتیو ه ایـــدر مســـجاد و تکا
شـگرف را مـن شـاهد  یها  یهمدل نیاز ا یکی. بود رینظ یب رانیتئاتر ا خیکه تا آن زمان در تار شد   یخلق م یمردم
مســـجدش  دانیـــســـخنش را بـــا مر، یحســـن جـــور خیشـــ یا در صـــحنه، داران هســـرب نامـــۀ منایش یدر هنگـــام اجـــرا: بـــودم

لتــک ةً لعــن اهللا امــ«: بــرد   یمــ انیــبــه پا گونــه نیــا ّ  بــاً یتقر، شــد   یصــحنۀ بعــد خــاموش مــ یهــا بــرا و چــون کــه چراغ  »قت
ر کرده بودند نهیحس نیزمریمتاشگران که ز یمتام ُ را تا  ارتیمجالت ز، یحسن جور خیش یبا همان حلن محاس، را پ

کـه  یمتاشـاگران اعتقـاداتتئاتر با عمـق  ینفس هم نیو ا! کردند  یتکرار م»   مسعت بذالک فرضت به ةلعن اهللا ام«
ّ ، تئـاتر مـدرن نشسـته بودنـد کی دنیبلکه به د، یسنت یۀتعز کی دنیاکنون نه به د تئـاتر  خینـادر در طـول تـار یاتفـاق

ـــجترب یبـــود کـــه راه را بـــرا یارزمشنـــد یها آورد همـــه دســـت نهـــایا! بـــود نیزمـــ رانیـــا ّ بعـــد از انقـــالب  یهـــا  و تالش اتی
ــت گمارنــد و در  یناسـت کســا ســتهیو شا، همـوار کــرد ّ ـجترب، جداگانــه قیــحتق کیـهم ّ مســلمان در  یهــا روین یهنــر اتی

اش، قبل از انقالب را از تئاتر ّ  ند؛یمنا لیو حتل هیو جتز یگردآور، گرید یها  و گونه یسینو و شعر گرفته تا داستان ینق
به دسـت  ندگانیآ یبرا یو چراغ راه یرا ارج بگذارند و هم درس دهیقدر ند دگانِ یآن زمحت کش یها تا هم تالش

  . دیآ
، هـــا روز چــالش بــزرگ آن. دســت جوانــان مســـلمان افتــاد به نمایو ســتلویزیــون ، ویـــراد، یانقــالب اســالم یروزیــاز پ بعــد

صـــورت گرفـــت کـــه  یاریبســـ یهـــا آزمـــون و خطا، مراکـــز نیـــا ۀبـــود؛ در همـــ دیـــجد یهـــا ارزش یبـــر مبنـــا یســـاز برنامـــه
لـ. سـتینوشــته ن نیـآمـوز اســت کـه موضـوع ا و عربت یدنیشـن یهمگـ ّ  نمایو ســ مایسـ ویمراجعــه بـه آرشـ، قـدم نیاو

 رانیـا ینمایکـه در سـ یلمـیف نیمشـهورتر. رنـدیشده و مـورد اسـتفاده قـرار گ ییشناسا شیقابل منا یها لمیبود تا ف
ّ و افـراد متـد نــدارانید یقبـل از انقـالب اکــران شـد و پـا  ۀخانــ«بـود بــه نـام  یینمایسـ یمســتند، گشـود نمایرا بــه سـ نی

تـع ف مکـه از مراسـ   »خـدا ّ چهـل در  ۀدر اواسـط دهـ، مناسـب یو صـداگزار نیشـده و پـس از تـدو یلمـربداریحـج مت
مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت  زیـروشـنفکران ن یبرخـ یآن زمـان از سـو لمیف. به اکران گذاشته شده بود رانیا یها نمایس

نقــد در کتــاب  نیــا( شــتموافــق نو یآن اســتقبال کــرد و نقــد شیامحــد از ســاخت و منــا و از مجلــه مرحــوم جــالل آل
لـۀ فکـاه یمـورد نفـ زیـن یکسـان یو همزمـان از سـو) آمـده اسـت یجمموعه مقاالت و ّ  یقـرار گرفـت؛ از مجلـه جم

  : دیدر مذمت آن به چاپ رسان یشعر، قیتوف
    خدا رفنت ۀاست با سه تومان خان خوش

  رفنت نمایس، خانه نیا ارتیز یپ
    یمکان خواه نیهم نجایبه بعد هم نیا از
  ! و ساق پا رفنت. . . . دنید یبرا
که ، شهنواز ساخته شده بود ونیهما یبه کاگردان   »تنگستان رانیدل«با نام  یالیسر زیقبل از انقالب نتلویزیون  در 

و ضـد  یمـذهب یها کـه جنبـه، پرداخـت یمـ یدلـوار یسـعلیرئ یبه مبارزات مردم جنوب کشور با انگلستان بـه رهـرب
ّ  یب باً یداشته و تقر گانهیب  یها بار از شبکه نیچند زیکه تا کنون ن بود شیقابل منا زینانقالب  یمایوکاست و در س کم

 یاز انقـــالب ســـاخته شـــده بـــود کـــه برخـــ شیدر پـــ زیـــن »  پهلوانـــان«نـــام   بـــه یگـــرید الیســـر .خمتلـــف پخـــش شـــده اســـت
ف داد  یمــ شیرا منـــا یپهلـــوان یها خصــلت ّ  یهـــا  لمیف زیـــقبــل از انقـــالب ن ینمایدر ســـ. بـــود شیقابـــل منــا یاتیو بـــا حـــذ

ً ســطح یمــذهب نیبـــا مضــام، شــده ادیــاز مــوارد  زیــغ یگــرید ، ارتیـــماننــد ز یو بــا ظــواهر یکمرنــگ و البتــه غالبـــا
قاخانه وجود داشت؛ ول ّ  یروزیـکـه در آسـتانه پ، یمـائیک یینمایسـ لمیفـ نیآخر ۀبه انداز کدام چیه یامامزاده و س

داشــت و هــم بــه  یو هــم مبــارزات یهبکــه هــم جنبــۀ مــذ   ســفر ســنگ: اعتنــا نبــودقابــل ، انقــالب اکــران شــده بــود
هـم  یحـامت یو مرحوم علـ ییایمیک یها لمیاز ف گرید یدر بعض. شد  یحمسوب م یضد استعمار یاستعار یقیطر

ً وجــود داشــت، قابــل حبــث یمــذهب یها صــحنه منونـــه  کیــبــه عنــوان  تــوان یاز آنهــا را منــ کــدام چیه یولــ، بعضــا
 ینـید میپـردازش مفـاه ۀنـیکـه زم داد  یها نشان مـ  منونه نیا ۀهم د؛قلمداد کر یو معنو ینید ینمایکامل از س

ّ ، متاشاگران مسلمان یآن از سو رشیپذ ۀنیو زم نمایدر س ً وجود داشت و حت ، داد یاگر انقالب هم رخ من یکامال
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 ازیـن هکـ یمسلمان جوانان یاز سو یاقدام به حنو نیا .شد می عرصه احساس نیدر ا افتهی سازمان یضرورت حرکت
اق م، ییها البته با ممانعت، را حس کرده بودند ّ گهگاه در ، قبل از انقالب یینمایجدا از موج غالب س .افتاد  یاتف

از  یکـیبـود؛  یو فلسـف یمعنـو یهـا کـه واجـد ارزش شـد  یم دهید ییها لمیاندک ف، ها آن سال ینمایس یموج نو
امـام  دییـمـورد تأ، شد کـه بـه اسـم یلمیبود که تنها ف ییمهرجو وشیرساختۀ دا،   گاو لمیف، نادر یها آن منونه

  . قرار گرفت) ره(ینیمخ
ل، رانیا یاسالم یمجهور یمایس در ّ د نیاو ّ بود کـه داران  سربه ،بعد از انقالب ینید الیسر کیساخت  یبرا یقدم ج

اب از  یالیسر: مناسب است اریبس یبعد از انقالب اسالم رانیا یبرا دیرس  یبه نظر م ّ در ، یعیش یحرکت انقالب کیجذ
لــ یدر پــ، نمغــوال ۀرغم ســلط کــه علــی رانیــا خیاز تــار نیســهمگ یمقطعــ ّ ولــو بــه  یعیحکومــت شــ نیبنــاکردن او

و امـــام  �اکـــرم امربیـــحکومـــت پ یالبتـــه بـــه اســـتثنا -بودنـــد هیو صـــفو هیـــقبـــل از دوران آل بو، شـــکل حمـــدود آن
و    رهگـــــذار هــــانیمرحــــوم ک یســــندگیبـــــا نوداران  ســــربه الیســــر -رخ داده بــــود نهـــــایا ۀکــــه قبــــل از همــــ �یعلــــ

ت  هـا  یو بـا سـخت الیسـر نیـدرخـورِ ا یفـراوان از بابـت نداشـنت جتربـه ا ۀبـا دهلـر،   یجنفـ یحممـدعل یکارگردان ّ و مشـق
هـا و   موافقت، رفـت  یانتظار م که درآمد؛ چنان شیبه منا رانیا یاسالم یمجهور یمایساخته شد و از س مشار یب

ــا درهمــ یرا در پــ ییهــا  خمالفت ّ پســند و اقبــال  وردمــ، از انقــالب یبــه عنــوان حمصــول، خنســت شیمنــا نیداشــت؛ ام
 ّ   . به طنز مردم کوچه و بازار شد لیآن تبد یها کالم هیو تک یاز اسام یبرخ یمتاشاگران انبوه قرار گرفت و حت

و    ریـحسـن جال یکننـدگ هیـبـه ته   ریسـف یینمایسـ لمیفـ، نمایدر سـ، ونیدرتلوزداران  سربه الیبا ساخت که سر همزمان
ــد لمیفــ نیــســاخته شــد؛ ا١٣۶٠ -۶١یها در حدفاصــل ســـال، صــاحل ربزیفــر یکــارگردان ّ  یزدگ بــا شـــتاب یکـــه تــا ح

ر سیقـ، �نیاز فرستادگان امام حس یکیداستان ، بود دهیساخته و به اکران رس ّ قـرار داد  مایه دسـت را   بـن مسـه
و  دیزیاز حکومت  یشناخت، امام کیپ نیکرده بود در خالل سفر ا یسع، و حادثه زیو گر بیاز تعق یو با ساختار

 نـۀیدر زم ریسـف لمیفـ، قـدم نیبه عنوان اولـ. ارائه دهد یرا به متاشاچ �نیامام حس ۀو اهداف مبارز ادیابن ز
ا شا زیرا ن انیالبته واجد ارزش بود و توانست متاشاچ، �ام امامیاسالم و ق خیتار ّ همان  لیبه دل دیجذب کند؛ ام

ــد ، فــروان بــه آن اشــاره شــد زیــها ن همــان ســال یها کــه در نقــد، ها در ســاخت و پرداخــت صــحنه یزدگــ شــتاب ّ در ح
  . نشد قیانتظار صاحب توف

ل یها سال نیهم در ّ ت فیلم بازمانده ینمایدر س، انقالب هیاو ّ متظـاهر سـازی  فیلم یبـرا ییها کوشـش زیـن فارسـی از سن
 تیـارتبـاط بـا واقع یکـه بـ، شـد دیـتول   جماهـد ادیفر و   سرباز اسالم: مثل ییها لمیو ف شد  یاجنام م، ینیبه آداب د

  ١. بود یو سطح
، ١٣۶٠از مجلــه در ســال: شــد یاجنــام مــ ینــید ینمایبــه ســ یابیدســت یبــرا ییهــا تالش زیــن یاســالم یمجهــور یمایســ در

ل الیو ســـر لمیدر گـــروه فـــ �امریـــپ وســـفیداســـتان  یینمایســـ ۀنامـــ لمینگـــارش ف یبـــرا یسفارشـــ ّ آقـــای  بـــه، شـــبکه او
حالــــت  یها شــــنامهیصــــاحب ســــبک تئــــاتر بــــود و منا ســـندگانیخلــــج از مجلــــه نو لیــــخلــــج داده شــــد؛ امساع لیـــامساع

نشـان توجـه  نیمضـام نیـبـه ا، و اکنـون پـس از انقـالب ،او مشـهور شـده بـود   گلدونـه خـامنو    میرح چطوره مش
عالقمنـد ، رفتیپـذ  یمـ انیـپا، آن خـواب ریـخـواب آغـاز و بـا تعب کیـبـا  کـه بـه زعـم او،  وسـفیو بـه قصـه  داد  یم

 لمیدر گـروه فـنامـه  فیلم نیـا. نداشـت یبـود و حواشـ ینوشـت کـه سـاده و قرآنـ یانامه  شده و بر اساس آن فیلم
تــوان ، مــا در آن دورانســازی  فیلم و رانیــا ینمایهنــوز بضــاعت ســ دیرســ  ینظــر مــ  بــه: مانــد و ســاخته نشــد الیو ســر

ــا کوشــش بــرا ینیمضــام نیســاخت و پرداخــت چنــ ّ ّ اســالم و تشــ خیپــرداخنت بــه تــار یرا نــدارد؛ ام در . داشــت دامــها عی
ل الیو ســر لمیدر گـــروه فـــ زیـــن نجانـــبیها کـــه ا همــان ســـال ّ  وشیـــدار انیـــآقا، بـــودم تیدار مســـؤلعهـــده ، شـــبکه او

مر  ییها داریـبـه گــروه رفـت و آمـد داشــتند و د   ســلطان و شـبان الیسـاخنت سـر یبــرا   یمشها یو مهـد   فرهنـگ ّ مســت
گـروه مطــرح  یاز ســو، کـربال حضــور داشـته یکـه در مــاجرا یحیمســ کیـداســتان ، ها داریـد نیــاز ا یکـیدر  م؛یداشـت

ــه بـه ا نیـصــفحه از ا  در پـنج یطرحـ، بعــد یچنـد، فرهنــگآقـای  شـد و ّ ل ایــگو. داد نجانـبیقص ّ بـر اســاس  هیــطـرح او
ً با کمک گالب آد یقل نیآثار مرحوم حس ت پرداخنت به چن. آماده شده بود نهیمستعان و احتماال  یا  ه سـوژ نیعلّ

ــق، میحرکــت کنــ، یخیتــار یها تیواقعــه و شخصــ ۀیاگــر مــا در حاشــ دیرســ  ینظــر مــ هبــود کــه بــ نیــا ّ  میتر خــواه موف
دس یها تیبه سراغ شخص ماً یمستقاینکه  یجا  هب: یعنیبود؛  ُ که از امکـان  میعمل کن یبه حنو، میبرو یبزرگ و ق

ّ نظر نیا. برخوردار باشد یاشتباه کمرت  میپـرداخنت مسـتق یکه به جـا شد  یم تیتثب جانب نیدر ذهن ا در آن زمان هی
 ۀیکـــه در حاشــــ یفرعـــ یها تیشخصـــ یبهـــرت اســـت بـــر رو، خیتـــار ۀبرجســـت عیو وقـــا یخیممتـــاز تـــار یها تیبـــه شخصـــ

الً  میمتمرکز شو، بزرگ قرار دارند عیو وقا ها تیشخص ّ پـر جاذبـه و  یها پـردازش داسـتان یبـرا سـندهیدسـت نو: تا او
ممتـاز را  یها تیبلند آن شخص یۀسا: و ثالثاً  میممتاز وارد نکن یها تیبه آن شخص یا لطمه: اً یباز باشد؛ ثان کیدرامات

                                                   
منتسب به سنت فیلم فارسی  هایی عمیقاًًً چنین فیلم! شدند  واقعاً در زیر زمین جمع می، فی المثل براي انجام مبارزة زیر زمینی با حکومت شاه.  1

  طلبد   بودند و بحث جداگانه اي می
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و  یمعرفت یبهرت از ب یو امجال ینسب یمعرفت م؛یآنها نائل شو یو به معرفت نسب میدر طول داستان احساس کن
ط. است شانیناقص و خمدوش ا یبهرت از معرف ّ راستا  نیکه در ا، فرهنگ وشیدارآقای  لذا طرح ارائه شده توس

ل ارائــه یدر شــورا، قــرار داشــت ّ گــروه  یفرهنــگ و اعضــاآقــای  .شــدنامــه  فیلم و آمــاده نگــارش بیتصــو، شــبکه او
را داران  سـربه کـه(رهگـذار  هـانیابتـدا بـه مرحـوم ک، آن را شـنهادیپ، لمنامـهینگـارش ف یبـرا یا ه سندینو یدرجستجو

. رفتیرا نپذ شنهادیپ، را ندارد یمقوله ا نیعلت که جرأت و شهامت ورود به چن نیدادند؛ او به ا) نوشته بود
ت، ســراجنام ّ و    »روز واقعـــه«بـــه مـــن ارائــه داد کـــه نـــامش   طـــرح مــذکور را نامـــۀ لمیف، فرهنـــگآقــای ، یپـــس از مـــد

بهـــرام آقــای  از یکـــه اثــر افتمیــنوشــته در اقیو از ســـبک و ســنامــه  فیلم بـــا خوانــدن. بــود   »ســالک. ع« اش ه ســندینو
گفت؛ تا قبـل از خوانـدن  تیحساس جادیاز ا زیپرهاز ، سندهیفرهنگ در علت اسم مستعار نو وشیدار. است   یضائیب

شـد و  بیتصـو هـا الوگید یاصالحات در برخ یبا اندکنامه  فیلم .ردیصورت نگ یداور شینسبت به آن پ، نامه لمیف
ــا بــه دل یاقــدام بــرا ّ و  رانیــا هیــعــراق عل یلــیجنــگ حتم نیآغــاز یها فشــار لیــســاخت آن در دســتور کــار قــرار گرفــت؛ ام

الت ّ  حسـن، که در ارشاد بودم یزمان ،نشد و پس از آن یاقدام عمل نیا، وستیپ  یکه در کشور به وقوع م یحتو
روز  ینمائیســـ لمیفـــ، ١٣۶۴ ســـال بعـــد از یها نشـــد؛ در ســـال ســـریاقـــدام بـــه ســـاخت آن کـــرد کـــه بـــاز م ریـــجالآقـــای 
 دیــتول، ییهـا یبـا کارشـکن، یملـربداریشـروع شـد و امـا پـس از ده درصــد ف یشـهرام اســدآقـای  ینبـا کـارگردا واقعـه

، یحممـد بهشـت دیاز سـ شـانیا، بـر وزارت فرهنـگ و اشـاد یجـانیالر یعلـ یسراجنام در دوره تصـد. شد لیتعط لمیف
ّ عاشـورا سـاخته شـود و سـ نـهیدر زم یلمـیخواسـت کـه ف، یعامل وقـت فـاراب ریمد کـه سـال آخـر  یبهشـت مـدحم دی
قـف سـاخت فـ انیـو در جر گذرانـد  یرا مـ یدر فـاراب تشیریمد ّ مات تول، قـرار داشـت   روز واقعـه لمیتو ّ همـان  دیـمقـد

 لمیفـراهم کـرد و فـ، یفـاراب یگذار هیو بـا سـرما لمیف تیهـدا یکننـدگ هیو بـه ته یشـهرام اسـد یرا با کارگردان لمیف
 دهه پس از نگـارش کی، عاشورا ۀواقع ۀیدر حاش یبا قصه ا روز واقعه ارماندگ لمیف گونه نیساخته شد؛ و بد

  . با موضوع کربال دانست یینمایس هیجتر نیتر آن را موفق دیکه با یلمیساخته شد؛ فنامه  فیلم
ل بــودم الیو سـر لمیگـروه فــ تیعهـده دار مســؤل نجانــبیکـه ا ١٣۵٩-١٣۶١ یها همـان ســال در ّ ، شــبکه او
صـدر اسـالم  خیاز تـار یطرحـ، یخیتـار عیوقـا یۀمتمرکـز شـدن بـر حاشـ دگاهیـبا همان د: اجنام شد زین یگرید یها کار

 نیسـاخته نشـد؛ همچنـ یشـد کـه نوشـته شـد ولـ شـنهادیپ، اهللا داد فیبه مرحوم س »تبوک نینادم«در خصوص 
ـــط شـــهرام اســـد» تـــن ثیحـــد«بـــه نـــام  یانامـــه  فیلم ّ دربـــاره مرحـــوم  یپـــس از فراغـــت از ســـاخنت مســـتند، یکـــه توس

س ارائـــه شـــد ّ ـــار ن یدادن مـــاجرا قـــرار مایه دســـت کـــه بـــا، مـــدر ّ  کـــرد؛  یمـــ ریرا تصـــو یعرفـــان یمیمفـــاه ،یشـــابوریعط
 زیـدر تئـاتر ن. جنـگ سـاخته نشـد یهـا تیو اولو جهکمبود بود لیدل  هب یشد ول بیشبکه تصو یدر شورانامه  فیلم

 ها حمسـن خمملبـاف در همـان سـال. را شروع کرده بـود تشیفعال زین یحوزه هنر، گرفت؛  یصورت م ییها کوشش
سلحشـور و حممـد رضـا هنرمنـد اجـرا شـد و  ینوشـت کـه بـا بـاز ها ستیرا در نقد مارکس حصار در حصار نامۀ منایش

در  یبـیغ یرا به صـحنه بـرد کـه امـدادها   بیغ ریت شیپس از آن منا. شد نیحتس اریو بس پخش مایمرتبه از س نیچند
معتقـد  یاسـت کـه و یو دوره ا یلـیدر اوئـل جنـگ حتم نیـو ا، گذاشـت  یمـ شیدفاع مقدس را به منا یها جبهه

قابـل حبـث  عموضـو). ها کتـاب مقـاالتش در همـان سـال(دیـسـخن بگو بیاست که از غ یاسالم یاثر شده بود که
  . که به آن خواهم پرداخت، کشور است یفرهنگ یبر رخدادها ها تیریمد ییو جاجبا یلیجنگ حتم ریتأث، گرید

ـا ّ مـان  یالیســاخنت سـر یبـرا ییناصـر تقــواآقــای  شصـت کــه ۀدر همــان اوائـل دهــ ام ُ  بــه شــوهر آهـو خــامنبــر اســاس ر
حرکــت  کیــبــه عنــوان ، کوچــک خــان رزایــم ینهضــت جنگــل بــه رهــرب امیــموضــوع ق، رفــت و آمــد داشــتتلویزیــون 

کــه بـــه ، شــد الیســر ســاختکــار مشــغول و آمــاده  نیــبــه ا ییدر دســتور کــار قــرار گرفــت و تقــوا، معاصــر یاســالم
بـه چهارســال  بیـقر یواگـذار شـد و در طـ   یآن بـه بهــروز افخمـ یکـارگردان، مشـکالت یو پـس از بـروز برخـ یدالئلـ

  . بود خیتار تیامر هم از واقع نیآن غالب بود و ا یبر وجه اعتقاد، کار یاسیساخته شد؛ وجهه س
ســط» قــرن سرنوشــت« بــود حتــت عنــوان یطرحـــ، شــروع شــد، کــه در اوائــل دهــه شصــت یگــرید کــار ّ آقـــای  کــه تو
لـ شـد  یمـ یریـگیارائه و پ کپورین دیسع ّ  یکـه بـه زنـدگ، »شـاه شـکار«نام  بـه بـود یسـه قسـمت یالیخبـش آن سـر نیو او

ّ رضــا از سـ رزایـم یریپـذو اثر پرداخــت  یشـاه قاجــار مـ نیالدو تــرور ناصـر یکرمـان رزارضـایم و  یآبــاد داسـ نیمجـال الــد دی
رضـا برداشـت  رزایـشعر متعلّق به خود م تیب کیاز » شاه شکار«عنوان . حلاظ کرده بود زیاو را ن ینیاعتقادات د

  : او بود یعیش یوجه اعتقاد انگریکه ب، شده بود
 ّ   غالم هشت و چهارم ، کوثر یساق حمب
ت یفدائ     !شاه شکارم یرضا، همه ملّ

ـــا ســـر  ّ  ریـــرکبیام الیبـــه ســـاخت ســـر کپـــورین دیســـعآقـــای  گرفتـــه نشـــد و یپـــ یلـــیبـــه دل قـــرن سرنوشـــت ۀجمموعـــ -الیام
  . دیمشغول گرد

لآقـای  یمــدرن بـه کـارگردان یالیدرهمــان زمـان سـاخت سـرتلویزیـون  گـرید ۀجتربـ ّ س بــود  ۀدربـار یهوشــنگ تـوک ّ مـدر
ً تلو یا ه ویکــه بــه شــ الیســر نیــا. دیخــوش درخشــ ییبایمرحــوم خســرو شــک یکــه بــا بــاز ـــم  عیوقــا، یونیــزیکــامال ّ مه
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ـــ، نـــهیو کـــم هز ییویاســتود یو برجســـته کـــرده و بـــا روشـــ دهیـــمـــدرس را گز یزنــدگ ّ بـــا اســـتفاده از عناصـــر  یو حت
انه در  شد  یگرفته م یپ دیکه با، بود دیمف یارزنده و جتربه ا یکار، شده بود یصحنه پرداز، یاستعار ّ که متأسف

جــه قــرار نگرفــت؛ در همــ، خــور قــدرش ّ  گریبــاز کیــبــه عنــوان ، ییبایمرحــوم خســرو شــک بــود کــه الیســر نیمــورد تو
ُخ باز بهخود را ، صاحب استعداد و توانا   . دیکش رانیا یرگیر

ـــــه کـــــرد دیـــــبا ّ ـــــل ییها الیســـــاخنت ســـــر تیـــــاولو ،توج ّس مث ، دوران نیـــــدر اشـــــکار  شاهو  ریـــــرکبیام ،خـــــان کوچک، مـــــدر
بـر وجـه  یاسـیوجـه س دنیـچرب ۀنشـان زیـو ن خیتـار یها برهـه گـریبـر د رانیـمعاصـر ا خیتـار یبازسـاز تیدهندۀ اولو نشان

  !کرد  یرا طلب م ییها کار نیکشور چن یفضا ؛آن دوره بود یاست که ضرورت و مقتضا یاعتقاد
 یریزی منســـجم بـــرا و آغـــاز برنامــه یفــاراب یینمایســـ ادیــبن سیهمزمــان بـــا تأســـ بـــاً یتقر، ١٣۶٠-۶١ یحــد فاصـــل ســاهلا در
کــه بـــه  یلمــیف نیآغــاز کــرده بـــود و اولــســازی  فیلم ۀنـــیخــود را در زم یهــا تیفعال زیــن یهنـــر ۀحــوز، رانیــا ینمایســ

بـــه  توبـــه نصـــوح، بـــه اکـــران درآمـــد اریبســـ یاهویـــشـــد و بـــا ه در آجنـــا ساخته یو اعتقـــاد یاســـالم لمیفـــ کیـــعنـــوان 
را  یداســـتان مـــرد توبـــه نصـــوح لمیفــ. فـــرج اهللا سلحشـــور بـــود یگریحمســـن خمملبـــاف و بــاز یو کـــارگردان یســندگینو

پس راه توبـه و بازگشـت را در اثـر ، یمـذهب یرغم ظـاهر کـه علـی کـرد یمـ تیروا دچـار گنـاه و احنـراف شـده و سـ
ر مـــرگ در پـــ ّ از  یه ا عـــد یاز ســـو لمیفـــ نیــا. بـــود میقــرآن کـــر یا هیـــبرگرفتـــه از آ زیـــن لمیعنـــوان فــ. گرفـــت  یمــ شیتــذک

انیمتـد ّ ً از سـو یمـورد اقبـال قـرار گرفـت ولـ، ن دچـار  لمیروشـنفکران مسـلمان چنـدان اسـتقبال نشـد؛ چـرا کـه فـ یغالبـا
ل آدم ینگر یو سطح یفراوان ساختار یها ضعف ّ حـوزه  یبعـد لمیفـ. کرده بـود یقآسان تلّ  اریرا بس   ها بود و حتو

ـط خمملبـاف و  ّ بـود  یلمـیف، سـاخته شـد یطانیشـ یها وسوسـه ۀدربـار یاسـتعار یکـردیبـا رو ارانشیـکه باز هم توس
نـه مـورد اسـتقبال خـواص و نـه مــورد ، وجـه چیو بـه هـ دیـکـه بـا شکسـت فـاحش مواجـه گرد» اسـتعاذه«نـام  هبـ

ً  یبعــد لمیفــ. قبــول عــوام قــرار گرفــت  ضــاً یا، ســو یدو چشــم بــ لمیفــ، واقــع شــد یمتاشــاچ رشیپــذ مــوردکــه نســبتا
 یۀما شـفا گـرفنت را دسـت تیـتـر داشـت و حکا یواقعـ نیداسـتا اسـتعاذهساخته حمسـن خمملبـاف بـود کـه بـر خـالف 

ل لمیف نیبعد از ا. خود کرده بود؛ ّ گذاشـت و بـا سـاخنت  شیمنـا  را در آثار خـود بـه یکیتکن یبود که خمملباف حتو
ســاخته شــده  ســتیالیو مبــارزان ماتر ســمیداشــت و در نقــد مارکس یاعتقــاد -یاســیس یکــه موضــوع کوتیبــا لمیفــ

متاشــاگران  یاز ســو یاز اســتقبال خــوب کوتیبــا لمیفــ. کــرد تیــتثب یا حرفــه لمســازیخــود را بــه عنــوان ف ییتوانــا، بــود
نقـش خنسـت  گریبـاز، یدیـجم دیجم، کوتیبا. داده شد لمیبه ف یخوب ازاتیهم امت نیمنتقد یها برخوردار و در نقد
فــ رانیــا ینمایبــه ســ، نقــش برآمــده بــود یفــایاز ا یکــار و بــه خــوب تازه یخــود را کــه جــوان ّ  لمیبعــد از فــ. کــرد یمعر

جه بسو یبود که حمسن خمملباف با چرخش کوتیبا ّ آورد  یمـورد پسـند روشـنفکران رو یهـا لمیسـاخنت ف یقابل تو
کـه موضـوع حبـث  دیرسـ گـرشیو آثار د یعاشق نوبتو خوبان  یعروسبه  ها عدرا ساخت و بدستفروش  لمیو ف

  !ستینوشته ن نیا
س؛ فضا یلیها مصادف بود با جنگ حتم سال نیا ّ خود قـرار داده  ریمملکت را حتت تأث ۀکه هم ییو دفاع مقد

و  مـانیبـوده و تبلـور ا یو اعتقـاد ینـید مینربد به دنبال مفاه یها در جبهه نکیا، زیمسلمان ن لمسازانیبود و ف
چــرا کـــه  دنــد؛ید  یمــ افتــهیجنــگ حتقــق  یها خــود را در صــحنه یارزشــ میمفــاه ۀو همــ یبــیغ یها و امــداد ثــاریا

شـــدت ه بـــ ییها نـــهیزم یهمگـــ، و عطـــش شــهادت یگـــرفنت زنـــدگ یجوانـــان بـــا مـــرگ و بــا بـــاز ۀدالورانـــ ییارویــرو
ُخ م ریغ یحنو به یکرده بود و چون موضوع مرگ و زندگ جادیا یمعنو به، دیکش  یقابل انکار خود را به ر ُ  ۀش

کــه در  یگروهــ. شــده بــود ریگجــا همــه، تیــآکنــده از معنو ییو فضــا دبــو یخــود بــه خــود منتفــ زیــن ریــو تزو ایــر
ـه قـرار گرفتـه بـود بشـا گـردو  ها دهیگز خانمستند  یلیقبل از جنگ حتم یها سال ّ ّ کـه سـ، را سـاخته و مـورد توج  دی

 یلـیجنـگ حتم ۀنـیدر زم یگـریحـاال بـه کـار درخشـان د، از مجله سازندگان آن بودند زاد یو حممد نور ینیآو یمرتض
بـود کـه همچنـان    فتح تیجمموعۀ روا یعنیها  سال نیمستند ا یها منونه نیاز بارزتر یکیدست زدند؛ حاصل کار 

ّ  ینید، یاعتقاد میمفاه کرد  یم یو سع شد  یساخته م ینیآو یمرتض یبه سرپرست  یال را در البه یعرفان یو حت
ّ قــرار گرفــت و  ریها مــورد تقـد ســال مـانمســتند در ه نیـا. دیــو شـهادت جســتجو منا یفــداکار یها صـحنه اهــل فـن

ّ س   . دینام   »یمستند شهود«را ، آن یفاراب ینمائیس ادیعامل وقت بن ریمد یحممد بهشت دی
م، سو ینصوح و استعاذه و دو چشم ب ۀتوب یها لمیبا ف یمواز ّ سـال (فجـر  لمیجشنواره فـ نیکه هر سه در دو

،   یریـم یحـاج دیاز مجلـه سـع. شـد  یاجنام م ینید میمفاه ۀنیدر زم زین یگرید یها کار، درآمد شیمنا  به) ١٣۶٢
 یلـــیکـــه بـــه موضـــوع جنـــگ حتم،   ار عاشـــقانیـــدنام  بـــه یلمـــیف   کـــارخبش  و حســـن   بیـــغ یآواســـاخت بـــه نـــام  یلمـــیف

ل،   ییپرستو زیپرو. پرداخته بودند ّ جنـگ . گرفـت زهیو جـا دیدرخشـ، عاشـقان اریـد لمیخود در ف ینمائیس یباز نیبا او
ــد علــ اطهــر  ّ داده شــد کــه بــه  شیجشــنواره منــا نیدر همــ زیــن -ذکــر شــد شــرتیکــه شــرحش پ-   یجنفــ یســاخته حمم

  . پرداخته بود یاعتقاد یها با جنبه قالباز ان شیموضوع مبارزات پ
و  دنـدیگز  یرا بـر مـ ینـیموضـوعات د یو برخـ شـد  یساخته م ها لمیف نیهمزمان با ا که زیکوتاه ن  لمیف یها جتربه

ـــه بودنـــد ّ ـــا آجنـــا کـــه ، ســـتیحاضـــر ن ۀموضـــوع نوشـــت، مســـتند و کوتـــاه یهـــا لمیو گرچـــه موضـــوع ف، قابـــل توج ّ ام
ه یها جتربـه ّ  یها منونــه یبــه برخـ یه ا اشـار -تحفـ تیــمثـل روا -صـورت گرفتـه باشــد ینــید ینمایدر سـ یقابـل تــوج
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  . داشت میخواه زیکوتاه ن
جشـــــنوار از م فجـــــر ۀمجلـــــه در  ّ ارائـــــه کـــــرد کـــــه   را  انیهمســـــرا کوتـــــاه لمیفـــــ یارســـــتمیعبـــــاس ک، ١٣۶٢ســـــال ، دو

ــه قــرار گرفــت و دو فــ اریبــود و بســ» مجــع یتــوان صــدا«موضــوعش  ّ ــط  شــنیمیکوتــاه ان لمیمــورد توج ّ کــه توس
م فجــر بنمـا ۀجشــنوار نیســاخته شــده بـود و در همــ   یریــمخ کیـبــا تکن، یجــوزان یجعفـر ّ  یهــا بــه نام، درآمــد شیدو
در گــروه  نجانـبیسـاخت کـه ا یدر زمـان یجـوزان یرا جعفـر لمیدو فــ نیـا. گرفـت زهیکـه جـا   ١شکسـته ریتصـوو    زیـگر
ل سـ الیو سر لمیف ّ ـه برگرفتـه. دمت بـودممشـغول خـ مایشبکه او ّ ـه هـر دو قص ّ بودنـد؛  یمولـو یمثنـو یها از قص

مقـرر شـد تـا ، باشد؟ پـس از طـرح نظـرات دیچگونه با لیحضرت ازرائ ریمسئله مطرح بود که تصو نیهمان زمان ا
مـه یدارید، یجوزان یجعفر. شود دهیپرس زین یصاحب رأ یعلما دگاهید ّ ـدتق  با مرحـوم عال ّ داشـت  یجعفـر  یحمم

 یصـــورت حضـــرت ازرائیـــل باشـــد؛ چـــرا کـــه در مبـــان ریتصـــو، نـــهیآ، گرفـــت میتصـــم تـــاً ینها، مباحـــث گونـــه نیـــو پــس از ا
و دوســـت  یترســـناک: اعمـــال آنهــا اســـت لیـــبــه دل نیـــو ا ننـــدیب  یمـــ بــایز یرا زشـــت و برخـــ لیــازرائ یبرخـــ، مـــا یقــاداعت

بنــابر ! اعمــال خـود شــخص حمتضـر اســت نـۀیحضـرت ازرائیــل آئ ییحاصــل عمـل آنهــا اسـت؛ گــو، لیـبــودن ازرائ یداشـتن
ور کرد نهیرا با آئ لیزرائاصورت  یجوزانآقای  بود که یدرک نیچن ّ   !مص
ل فجر ۀجشنوار در ّ ، آمد نیاز ا شیکه ذکرش پ ییها لمیدر کنار ف -بود   الدیاش م هیکه عنوان اول ١٣۶١ -او
کـه هنگـام  یحامت یعل   واشنگنت یحاجبودند مانند  زین یگریقابل حبث د یها لمیصاحل و ف ربزیفر   دیسفمثل  یآثار
 یمواجه شد و بعض ارانشیاز مجله خمملباف و ، یرهن ۀحوز یاعضا یبا عکس العمل تند برخ، نمایدر س شیمنا

 ۀجشــنوار. بــه آن پرداخـت یگـریدر فرصــت د دیـهـم بــود کـه با یگــریمباحـث د، ســر دادنـد   »یمـرگ بــر حـامت« شـعار
م  ّ خانـه هـم بـود مثـل  گـریقابـل حبـث د لمیدر سطور قبل مورد حبث قرار گرفت و چند ف زین) ١٣۶٢بهمن(دو

کـه هـر    یحممـد رضـا اعالمـ   نقطه ضعف،   یساخته رسول صدر عامل   ییها ر، نژاد وددا رضایساخته عل   عنکبوت
  . داشتند یکدام نکات قابل حبث

ا ّ م ام ّ ،    یحبرانـ اریسـاخته شـهر   پرچمـدارمثـل  ییهـا لمیدوره ف نیـدر ا: )١٣۶٣بهمـن ( فجـر لمیفـ ۀجشـنوار نیسو
سـاخته رسـول مـالّ  نـواین، دلیـقو ریـسـاخته ام خـان کوچـک رزایـمو  سردار جنگـل، پور یرمح میساخته رح   دوله تو

ّ  میا ه ســتادیا امــ، پــور یقلــ ــر ُ  یلــیمعاصــر و جنــگ حتم خیبــه موضــوع مبــارزات تــار یبــه نــوع کیــهــر ، ســاخته اکــرب ح
ـد بضـاعت خـود مـورد اشـاره قـرار داده بودنـد زیـرا ن ینـیاعتقـادات د، داسـتان تیـپرداخته و در ضـمن روا ّ . در ح

ـه قـرار گرفـت نیریاز سـا شیبـ -کـرده بـود یدر آن بـاز زیـن شیـکـه امحـد رضـا درو   تودوله  لمیف ّ ـا در . مـورد توج ّ ام
اعتقــاد  نـۀیبــا زم یا ه تـاز یها اســتعداد داد  یوجـود داشــت کـه نشــان مـ دهیــدوره چنـد پد نیــا وتـاهک یلمــایف انیـم
   سـلندر، ایـک یحـامت میسـاخته ابـراه   صراط، ییبنا اصغر آگه یساخته عل ی  آداب بهار: است ییدر حال شکوفا ینید

ـــاد  یمیمفـــاه هـــا لمیف نیـــا دراهللا امحـــد جـــو؛ ســـاخته امـــر   میعمـــو ابـــراهو ، یحیمســـ میســـاخته واروژ کـــر ّ مثـــل احت
. بودنـد یساختار حمکمـ یقرار گرفته بود و دارا مایه دست ،مانیو مبارزه بر اساس ا یو زندگ تیمعنو، یاعتقاد

اســتعدادها و  نیــو کشــف ا ییشناســا، یحممــد بهشــت دیســ، یفــاراب تیریبــود کــه مــد یبــه حــد هــا لمیف نیــا تیــاهم
 .شـد زیـن نیبرمشـرد کـه چنـ یظـائف فـاراببلنـد را از مجلـه و ینمایجـوان در سـ انـانکاگرد نیحضور ا یبرا یساز نهیزم
ه یها لمیف زین یحرفه ا سازان لمیف ّ  یمهـد   سـناتور، الونـد روسیسـ در خـون ریشـ: سـاخته بودنـد ازمجلـه یقابل تـوج

 ادیـکـه ز یمـرد، یعـامل صـدررسـول    یداود یهـا گل، یحـامت یعلـ   کمـال امللـک، یدریـح دیمجشـ   فـرار، صباغ زاده
ّ اول   که دانست  یم قابـل اعتنـا بودنـد و  یکـه همگـ. . . و یلـیابوالفضـل جل   الدیمـبـود و  یصمد داهللایساخته  نی

ً مفاه ً ف. در خود داشتند زین ینید یمیبعضا ر مـرگ یلمـیف،   دانسـت  یمـ ادیـکـه ز یمرد   لمیمثال ّ    طنـز بـود کـه تـذک
کــــه  یردیـــح دیمجشـــ   فـــرار ایــــرا از آن خـــود کـــرد؛  یکـــارگردان ۀزیبـــود و جــــا دهیدرخشـــقـــرار داده و  مایه دســـت را

را کــه خـــود عـــازم  یپـــدر یو سرشکســت کـــرد  یمـــ تیــو از تــرس از جنـــگ را روا رانیـــا طیاز شـــرا یداســتان فـــرار جــوان
ه، داشت که در آن یدنیسکانس د کی میف نیا. شود  یجبهه م الع پـدر یب، مردم حملّ ّ او  ادهیـو پ وربـا موتـ، اط

 ییها و صــحنه هــا الوگید، آثــار آن مرحــوم ۀماننــد همــ، زیــن یحــامت یعلــ   کمــال امللــک لمیفــ. کردنــد  یرا بدرقــه مــ
  . داشت یمعنو میمفاه یحاو

  مـــه یســـو آنبودنـــد؛  شـــرتیدوره ب نیـــقابـــل حبـــث ا یهـــا لمی؛ ف)١٣۶۴بهمـــن مـــاه (فجـــر لمیفـــ ۀجشـــنوار نیچهـــارم 
، حمسـن خمملبــاف ۀسـاخت   کوتیبــا، الونـد روسیســاخته سـ   آوار، زاده میفخـ یمهـد   فاتیتشــر، نسـب یمنـوچهر عسـگر

قلــ   ســاحل یبســو یبلمــو    افــق ّ ، یجـــوزان یمســعود جعفــر   ســرد یهــا جاده، یلـــیابوالفضــل جلبهــار ، پــور یرســـول مال
ً عرفان یاخالق، یاعتقاد میبا مفاه یهمگ، داد اهللا فیس   باران ریز، حممدرضا هنرمند   ها زنگ  شیبه منا یو بعضا

ّ  ۀدهند که نشان، درآمد   . بود یو معنو ینید میورود به مفاه یبرا یتر یآغاز جد
ــط ســ نامــه فیلم کــه   مــه یســو آن لمیفـ ّ ّ اش توس  میتقــد �ابوالفضــل العبــاس شــگاهینوشــته و بــه پ یحممــد بهشــت دی

                                                   
 .احضار حضرت ازرائیل و قبض روح مردي در هندوستان بود، قصۀ حضرت سلیمان ، تصویر شکسته.  1
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ـل مـأمور بود یشجاع نور رضایعل یجوان با باز یفرماندار تیمأمور یماجرا، شده بود ّ در  تشیکه از تهران بـه حم
س کـرد؛ یمــ مـتیمشـال کشــور عز ۀ چـالوس دچــار حادثـه شــده و  فرجـامنا یاز جـان بــه در بـردن از تــرور پــ ّ در جــاد

در بســرت ، طهماســب رجیــا یفرمانــدار و دوســتش بــا بــاز،  یاصــل تیدو شخصــ. کــرد مــی از دره ســقوط شیخــودرو
 ینـــدگیرا منا یو شـــهود یدو مفهـــوم تفکـــر عقلـــ، شـــانیها الوگیو د هـــا ضـــمن کنش، لمیفـــ یعرفـــان هیـــما درون

کـه  یوجـود داشـت؛ ماننـد صـحنه ا زیـن میمثل قرآن کـر ینیبه متون د یاشارات ها الوگیاز د یدر بعض. کردند یم
انگشتش را  یخور وهیبا کارد م، یلیجنگ حتم ثاریا یها  و صحنهتلویزیون  طهماسب در ضمن نگاه کردن به رجیا

عن ا. . «: گفت   یم) یشجاع نور رضایعل(فرماندار ، برد   یم ّ ه نیو با ا» . . یهنیدیقط ّ ، �وسفی ی اشاره به قص
 کیــالبتــه بـه عنـوان  لمیفـ نیـا. کــرد   یمـ نیـیتب، )و شـهادت ثــاریا(یاش را بــه معشـوق معنـو ه دوسـت رزمنـد یشـگفت

و  نیمنتقــد یاز ســو، بــود یعامــل وقــت فــاراب ریمــد، اش لمنامــهیف ســندهینواینکــه  لیــبــه دل یجتربــه ســاخته شــد ولــ
له ف ّ  نیچنـ یینداشـته و جـا یا هیـداع نیو سـازنده چنـ سـندهیکـه نو دیـمطـرح گرد یالگوسـاز یعنوان نـوع بـه لمیجم

عا ّ   . متام شد لمیف انیبه ز یاتهام الگو ساز نیرا مطرح ننمودند؛ ا ییاد
و  کردند  یم ریاو دستگ یجاه را ب یکه دزد یمسلمان مبارز تیبا اهلام از شخص، زاده میفخ یمهد   فاتیتشر لمیف

م شده بود یتیشخص ریکم حتت تأث کم، دزد ّ  یاعتقاد میمفاه، کند فاینقش او را ا کرد   یم یسع، که به آن مته
فق هم بود کرد   یم انیرا ب یو مبارزات ّ   . ارزمشند است ینید لمیف کیهم  نوزه لمیف نیا. و مو

هــر دو ) را خمملبــاف نوشــته بــود اش لمنامــهیکــه ف(حممــد رضــا هنرمنــد  ی  هــا  زنــگالونــد و  روسیســ   آوار یهــا  لمیفــ
کر مــرگ را ّ فــق ا یها نامــه فیلم قــرار داده و از مایه دســت موضــوع تــذ ّ    کوتیبــا لمیفــ. بودنــد دوره نیــخــوب و مو

ّ قلـ   ساحل یبسو یبلمو    افق، بود   سمیالیدر نقد ماتر یاعتقاد یلمیف، خمملباف جنـگ   نـهیپـور هـر دو در زم یمـال
ــد یو البتــه بــا زبــان محاســ یلــیحتم ّ    بــاران ریــز لمیفــ. بــود یو معنــو یاعتقــاد یبــا مســائل ختــهیو آم یغــاتیتبل یو تــا ح

ّ جادو  ینید -یاخالق یاله داد با مفهوم فیس ساخته  یعرفان میاز مفاه یرنگیبا پ یجوزان یجعفر   سرد یها ه
ـجترب تـوان   یرا مـ ها لمیف نیا یبود؛ همگ شده ّ ب کـرد و هـر حمسـو یو معنـو ینـید میپـرداخنت بـه مفـاه یبـرا یاتی

  . کرد یریگ یپ رانیا ینمایس یبعد یها را در حرکت رشانیقرار داد و تأث لیکدام را جداگانه مورد حتل
   پــرواز در شــب، پــور یمــیرح   کیــاتــاق : دوره نیــمطــرح در ا یهــا  لمیفــ: )١٣۶۵بهمــن مــاه (پــنجم فجــر جشــنوارۀ

ّ قلـــ    هـــا  نوشــته دست، یرســـتم ایــعبـــاس ک   خانــه دوســـت کجــا اســت، اصــغر شـــادروان یعلــ   ربـــارانیت، پــور یرســول مــال
ّ ، یار حبرانـــیشـــهر   گـــذرگاه، یجـــوزان یمســـعود جعفـــر   یســـنگ ریشـــ، یینـــویمهـــرزاد م و ، ایـــک یحـــامت میابـــراه   تیـــهو

جه یهـا  منونـه زیـکوتـاه و مسـتند ن یها لمیف انیدرآمد؛ در م شیرهگذار به منا هانیاثر ک   نایس یابوعل ّ ، یقابـل تـو
نژاد بـود از اآن مجلـه بـود کـه  دیاله مح زیعز   در ارتفاعات یزندگوجود داشت که  یآثار جنگ انیخبصوص در م

  . شد زین زهیبرنده جا
که  نایابن س الیسر. رهگذار بود هانینوشته و ساختۀ ک   نایس ابن الیاستخراج شده از سر   نایس  یابوعل ینمائیس لمیف 

م ســـ ّ و مـــورد اســـتقبال متاشـــاگران قـــرار گرفـــت و از  دیـــســـاخته و پخـــش گرد یاســـالم یمجهـــور یمایدر شـــبکۀ دو
ــق یهــا  جتربـه ّ ـط  ۶١و  ۶٠ یها ســالدر  الیســر نیــا نامــۀ لمیف. بـودتلویزیــون  موف ّ رهگــذار بــه نگــارش  هــانیک توس

ــد یکننــدگ هیــســاخته شــد و ته ۶۴درآمــد و در ســال  ّ  یزنــدگ، نایســ ابن الیســر ١.بعهــده داشــت یآنــرا منــوچهر حمم
ر ّ ّ اسالم و تش خیبزرگ تار لسوفیو ف متفک ّ  یها مناد نیاز مهمرت یکیو  عی را  نایس یعل ابو سیالرئ خیش، اءفلسفۀ مش

ً چــون ســر ینــید ینمایدر جهــت ســ یکــرد کــه خــود حرکتــ  یمــ تیــروا عمــوم مــردم ســاخته  یبــرا الیبــود و ضــرورتا
، یو اعتقـاد ینظـر میپرداخنت به مفـاه یقرار گرفته و برا مایه دست یو یزندگ یحوادث ظاهر، شرتیب، شود   یم

جتربـۀ ، درآمـد شیبـه منـا تیـفقکـه بـا مو نایسـ  یابـوعل ینمائیس لمیو ف نایس ابن الیسر. ستینبود و ن یفرصت مناسب
ّ  رانیا ینمایو س مایس یارا بر یخیو تار ینید -یعلم یها تیشخص ریپرداخنت به سا یبرا یخوب   . کرد ایمه

کــه  پـور یمــال قلـ   پـرواز در شـب، کـرد   یمــ تیـپـور کـه فـرار مبــارزان از زنـدان کوملـه را روا یمــیرح   کیـاتـاق  یهـا لمیف
اندرزگو و  دیشه یزندگکه بر اساس    باران ریت، گذاشت   یم شیرا به منا یلیدر جنگ حتم یو اعتقاد یمانیمبارزۀ ا

 دیــتول   نیچهــرۀ خشــن منــافق یکــه در جهــت افشــا یینــویمنوشـتۀ  دســت، بــودســاخته شــده    یدیــجم دیــجم یگریبـا بــاز
که در  ایک یحامت میابراه   تیهوو  کند   یم انیرا ب یلیو مقاومت در جنگ حتم ثاریکه ا یحبران   گذرگاه، شده بود

بـر اســاس ، ثــاریمبـارزه و خطــر کـردن و ا تیــبودنـد کــه بـا روا ییهــا لمیف یهمگـ، گذشــت   یمـ یلــیجنـگ حتم یحواشـ
و  ینـــید ینمایدر زمـــرۀ ســـ، یآنهـــا را هـــر کـــدام بـــه درجـــه ا تـــوان   یو مـــ گرفتنـــد   یشـــکل مـــ ینـــیاعتقـــادات د مـــانیا

ر د: هنـوز بـه خـاطرم مانـده اسـت لمیفـ نیـا یها  از صحنه یبعض یریتصو یها  هم حمسوب کرد که جتربه یمعنو
 یبـرا یا ه وجـود داشـت کـه رزمنـد ینیحسـ یبـا عاشـورا نآ ونـدیاز مبـارزه و پ یاسـتعار یصـحنه ا   پرواز در شـب لمیف

                                                   
، مرحوم رهگذارهاي تندي علیه آن وجود داشت و اینجانب از جمله مدافعین آن بودم و به همین دلیل  مخالفت، در زمان بررسی فیلمنامه.  1

 .عالقمند بود در نقشی کوتاه در این سریال بازي کنم تا یادگاري بماند و بازي کردم
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 ربـــاریهـــدف ت، کنــد و در برگشـــت رابیتـــا همـــه را ســـ بســت   یرا بـــه خـــود مـــ ارانشیــ یهـــا  مقمـــهق یمتــام، آب آوردن
ه سـوراخ شـدن مشـک آب ابوالفضـل العبـاس نصـح کـه دش   یسوراخ م کی به کیها   و فمقمه گرفت   یقرار م یعراق
ــاء بـــه شــعر ســهراب ســـپهر یمعنــو یا ه اســـتعار،   ســتخانــه دوســت کجا لمیفـــ کــرد؛   یمــ یعرا تــدا � ّ در  یرا بــا اتک

ت و  یضــمن اشــارات، یاتیــلیا یهــا  در بســرت جنــگ یجــوزان یجعفــر   یســنگ ریشــ، کــرد  یمــ یذهــن متاشــاگر تــداع ّ بــه ســن
دفـرت ، سال نیدر ااینکه  جالب ارینکتۀ بس. دخود متبلور ساخته بو نیریز یها  هیرا در ال یاعتقاد میمفاه، زمیمدرن

ّ حوزۀ علم غاتیتبل در . اهدا منـود یسنگ ریش لمیخود را به ف لمیف نیبهرت زهیکرد که جا عیتوز یزجوائ زیقم ن هی
   ربانیسـکانس مـرگ نصـ، ها  آن صحنه نیتر از ارزنده یکیوجود داشت که  یادیز یماندن ادیبه  یها  صحنه لمیف نیا

 خنتیبــــه گــــر، پـــس از مــــرگ، انیریاســــت کــــه معـــرف نگــــاه کــــردن نصــــ یآن بـــه گونــــه ا در نیاســـت کــــه حرکــــت دوربــــ
 نهـایبـود؛ ا نمایسـ کیتکن طهیدر ح   ،پس از مرگ اتیحدادن  نشان یبرا یباشد که تالش اریو کوه اریخبت، فرزندانش

ّ جترب یهمگ   . طلبد   یم گرید یفرصت لشیبود که تفص ییبها گران یو ذوق یکیتکن اتی
در  یو تعداد یاجتماع، دوره نیا یها لمیموضوع ف، شرتیب، دوره نیدر ا: ١٣۶۶بهمن ، جشنوارۀ ششم فجر

ـاز آنهـا جترب یا ه بــود کـه همچنـان در پــار و دفـاع مقـدس یموضـوع انقـالب اســالم ّ  بـه چشــم یو معنـو ینــید اتی
محلـۀ ، در خصـوص واقعـۀ آمـل یفیحجـت الـه سـ یو بـه کـارگردان نجانـبینوشـته ا، مثل شـهر یخانه ا: خورد می
ــه ســتیمائوئ یهـا کیچر ّ  دلیــقو ریــســاخته ام   تـرن، کــرد   یمــ تیـروا یخیآن واقعــۀ تــار ۀیدر حاشـ یا بــه آمـل را بــا قص

ــط ن کیــ لهیرا بوســ یکــه داســتان رســاندن نفــت بــه مــردم در حببوحــۀ انقــالب و اعتصــابات نفتــ ّ  یهــا رویتــرن و توس
 یجهـاد سـازندگ یهـا تیکـه در بسـرت فعال یسـاختۀ امحدرضـا گرشاسـب   ینـیع طیشـرا، بـود دهیکش ریبه تصو یانقالب

 یآثـار جنگـ نیتـر از پـر فـروش یکـیو  یلیدر جنگ حتم یمحاس یاهللا داد که کار فیساخته س مانگا یکان، گذشت   یم
، دیکشـ می ریوبه تص یلیجنگ حتم یکه موضوع مهاجرت را در فضا پور یساخته بهرام ر   زایو، بود رانیا ینمایس

ّ انقالب؛ در م یصمد داهللای   ستگاهیا، در موضوع انقالب یحبران اریشهر   هراس کوتاه  یلمایف انیدر موضوع ضد
مجـــال    هـــا  لدهـــ دیـــبکوب، یجـــواد مشقـــدر   پـــنج یکـــربال، یمـــیکر ریـــســـاخته رضـــا م   او یبـــرا: مثـــل یآثـــار زیـــو مســـتند ن

ــرم در ماسـوله، شـورجه ّ  یمولــو یهــا  کــه برگرفتـه شــده از قصـه و بازرگـان یطــوط ییامنــایپوو  اتیـب امکیســ   حم
ســـط و ضـــع یاتیـــجترب هـــا لمیدر همـــۀ ف. ازمجلـــه آثـــار قابـــل حبـــث بودنـــد، بـــود ّ  یوجـــود داشـــت کـــه همگـــ فیمتو

 شویدار   رکیشمثل  ییها لمیاز مجله در ف داد؛  یرا نشان م یمعنو میبعد از انقالب در مفاه لسمازانیف یجستجو
 یحممــد علــ پرســتار شــب، زاده یقــار دیــجم   هــا آرزو نیســرزم، پــوران درخشــنده   یپرنــده کوچــک خوشــبخت، ییمهرجــو

ّ پـا، نسـب یمنـوچهر عسـگر   خانـه در انتظـار، یقیشا امکیس   رباب یبرا هیزیجه، یجنف ، حممرضـا هنرمنـد   بـر شـن ییرد
طـــول ه آنهــا بــ کیــ کیــکــه ذکــر  اشــتندد یقابــل حبثــ یو معنــو ینــید اتیــجترب یو حلظــات ییهــا  در صــحنه یهمگــ

اق ؛اجنامد   یم ّ ا اتف ّ و آن  ؛داشـت ینـید ینمایبر س یشرتیب یرگذاریامللل جشنواره ششم رخ داد تأث نیکه در خبش ب یام
 رانیـا ینمایمورد اسـتقبال خنبگـان سـ اریبود که بس »یآندره تارکوفسک یناید، ثاریا، دیام«حتت عنوان  یوجود خبش

ً فـ یتارکوفسـک ینمایسـ .شـد یمعنـو ینمایس نۀیدر زم یفراوان ینظر یها قرار گرفت و موجد حبث  لمیو خصوصـا
خماطـب  ینمایدر سـ یمعنـو شیگـرا یموجـب نـوع، ١بـود مـانیا زیـمعجـزه آم ریدر بـاب تـاث یامیپ یکه حاو یو ثاریا

ّ ا مورد اقبال عموم  نچندا، میو عمق مفاه تمیر یکند لیدله ب، یآندره تارکوفسک ینمایالبته س. شد رانیخاص
 یجهـــت معرفـــ یهـــا و مقـــاالت فـــراوان و بســـرت ســـاز انتشـــار کتاب نـــهیزم نمایبـــر خنبگـــان ســـ رشیتـــأث یقـــرار نگرفـــت ولـــ

 ینمایطرفــداران ســ  همــواره بــا خمالفــت نمایســ نیــشــد؛ البتــه ا   و برگمــان   ریــدرا،   دســت مثــل برســون نیــاز ا ینماگرانیســ
مه پسند مواجه بوده است   . عاّ

و انقـــالب و  ینــید میکــه از نظــر مفــاه ییهــا لمیف، دوره نیــدر ا: )١٣۶٧بهمــن مــاه (، هفــتم فجــر جشــنواره
   انسان و اسلحه، )یو محاس یماجرائ یلمیف(پور  یمالق قل   افق : دفاع مقدس قابل حبث بودند عبارت بودند از

س و مضام( یراع یجمتب ّ کوچک  الیسر ینمائینسخۀ س(   سحرگاه یها تفنگ، )ثاریو ا مانیاخالق و ا نیدفاع مقد
و  یاریــــخبت التیـــدر ا گانگـــانیمعاصـــر ب خیتـــار یهـــا یریـــدرگ( یجــــوزان یجعفـــر   تنـــد بـــاد ریدر مســـ، )یخـــان بـــرزو افخمـــ

) دفـاع مقـدس نـۀیدر زم ینیو د یمعنو نیبا مضام(ایک یحامت میابراه   بان دهید) یو معنو یاجتماع نیمضام
) لیبــه اســرائ انیــهودی یمهــاجرت اجبــار( ییایــمیمســعود ک   ســرب) دفــاع مقــدس، یومعنــ( مجــال شــورجه   روزنــه، 

و  یاجتماع نیمضام(حمسن خمملباف   خوبان یعروس، )در دفاع مقدس مانیو ا ثاریمضمون ا(یزیکمال ترب   عبور
 انیـــم رو د) یاشـــعار ســـهراب ســـپهر هیشـــب یبـــا مضـــمون عرفـــان(فـــر یمـــیابراه دیســـع   ینـــار و نـــ، )مســـائل رزمنـــدگان

ّ و مظلوم(نـژاد  دیـمح اهللازیـعز   حلبچـه ۀیـمرث: بلند و کوتاه مهین یها لمیف نامـۀ ، )مـردم حلبچـه تیـدفـاع مقـدس
سول گلنب    هشت روز نیا، آن هشت سال، )در دفاع مقدس یمضمون انسان(پورعسگر یحممدمهد   دوست ّ عبدالر

ّ شکسته، یقیحق َ یـمارمو ، نیرالـدیخ دیـمح   موعـودحلظـه ، ینیحممـد حسـ   فاحتـان، یجـام یقامس   خط َ  ت م َ    تیـاذ ر

                                                   
  .کرد می درخت خشکیده اي را دوباره زنده، آبیاري مؤمنانه یک کودك، ایثاردر انتهاي فیلم .  1
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س و با مضام یهمگ، یبهمن دیمح ّ  نیـا یخـارج یهـا لمیدر ف. بودند یو معنو ینید نیدر موضوع دفاع مقد
ه زیـدوره ن ّ ر   بــدون تـوازن یزنـدگو    یزنـدگ یدگرگـون: وجــود داشـت یآثـار قابـل تـوج ج یسـاختۀ گـادفِ مــرور ،   ویـرِ

 لمیفـ ١١(صـاحب سـبک ژاپـن  سـاز لمیف،   ازو رویاساجیمرور آثار ، )  رنگ انار  و از مجله لمیف ۴(فپاراجان یآثار سرگئ
بــا وجــه )   دانتــونو از مجلــه  لمیفــ ١٢(یهلســتان ســاز لمیفــ   دایــوا  مــرور آثــار آنــدره زیــو ن)   ویــداســتان توکو از مجلـه 

   ١.یو نقد چپ انقالب یاجتماع
ل قرار داد؛ حامت دیرا با ایک یحامت   بان دهید، دوره نیا یلمهایف انیدر م.  ّ  میبود مفاه دهیکوش ایک یمورد تأم
 انیـاز ابتـذال ب زیـبـدون اغـراق و بـا پره، ریپـذباور یرا در شـکل یلـیجنـگ حتم یهـا  در جبهـه یبـیغ یها و امداد ینید

و  لمسازانیشاخص ف یها  از چهره یکیشد و او را به  دنبال زیاو ن یبعد یها لمیدر ف اقیسبک و س نیکند و هم
ــدل ســاخت یطــراز انقــالب اســالم ّ ســاخته مســعود    تنــدباد ریدر مســدوره  نیــقابــل حبــث و ارزمشنــد ا گــرید لمیفــ. مب

ــۀ فــ تیـضــمن روا، اش یقبلــ یهــا لمیبــود کــه ماننــد ف یجــوزان یجعفـر ّ ــ ییهــا  در صــحنه، لمیقص ّ  لمیفــ تیکــه شخص
 یبـا بــاز ییبـایاز مجلـه صــحنه ز -پرداختــه بـود ینـید میهنرمندانــه بـه مفـاه یبـا ظرافتـ، بــود یمعنـو یزیـمناسـب گر

ـه د لمیفـ -.او بـا خداونـد شـکل گرفتـه بـود زیـو سخن گفـنت طنـز آم یانیفردوس کاو ّ ـرب گـریقابـل توج ُ مسـعود    س
 یبـا موضـوع مهـاجرت اجبــار یفـاراب ینمائیســ ادیـبننامـه  فیلم دیـتول یاش ابتــدا در شـورا نامـه فیلم بـود کـه ییایـمیک
سـفارش داده شـد  ییسـخا ردادیـتآقای  به   »هاگانه«طرح شده و نگارش آن با عنوان  لیبه اسرائ رانیاز ا انیهودی

ســــبک و  خــــنتیبـــا آم ییایــــمیشــــته شـــد و البتــــه مســـعود کاگذ ییایـــمیکآقــــای  اریـــدر اخت، نامــــه لمیفـــ لیــــو پـــس از تکم
ِ مــدرن یانــدک اخــودش و بـســازی  فیلم یهــا یفضاسـاز ــرب«را ســاخت و بـا نــام لمیفــ، رنــگ و لعــاب و سـرتن ُ روانــۀ    »س

ـدق ن یکاشـان اهللا تیـتـالش مبـارزان مسـلمان بـا اشـاره بـه آ لمیفـ نیـاز ا ییهـا  در صـحنه. و اکران کـرد شیمنا ّ  زیـو مص
ــرب لمیفــ، ســطور نیــبــه نظــر راقــم ا .از کــار درآمــده بــود یخــوش ســاخت لمیشــده بــود و در جممــوع فــ ریتصــو ُ    س
ـــــفانه ســـــل کنیلـــــ ؛بعـــــد از انقـــــالب اســـــت یها در ســـــال ییایـــــمیک لمیفـــــ نیبهــــرت ّ ّ حـــــاکم بـــــر نشـــــر ۀقیمتأس آن  یینمایســـــ اتی
ــرب لمیفـــ، ) در خــود داشـــت وســـتهیپ زیـــرا ن یدئولوژیـــا غیــتبل یکـــه نـــوع(ها ســال ُ ـــد و انـــدازۀ ارزش   س ّ  شیهـــا را در ح

  !مطرح نکرد
رســه زیـو عز یریـا نیحســ، فـر یمـینوشــته ابراه   ینـ و نـار لمیفــ، دوره نیـا گـریگــذار د ریتـأث لمیفـ ُ  دیســع یبـا کـارگردان، ت

 یبـــه ســهراب ســـپهر کیــنزد یِ کــه بـــا نگــاه عرفـــان لمیفـــ نیــبـــود؛ ا یاملاســ ریو مشــاورت جهـــانگ یو بـــاز فــر یمــیابراه
 رانیــا ینمایها بــر ســ تــا ســال، کــرد  یرا عرضــه مــ یدیــجتر یمیمفــاه، نــواز و چشــم لیبــد یبــ ریســاخته شــده و بــا تصــاو

ّ  ریــداشــت و البتــه از خشــم و نقــد غ یرگــذاریتأث بــا  اش نامــه لمیف، ها بعــد ســال. بهــره منانــد یبــ زیــن انیمنصــفانۀ مــدع
ـط نشـر نـ فـر یمـیمصـاحبه بـا ابراه کیـبه همـراه دو نقـد و ،   یریا نیاز حس یحاتیتوض ّ بـه  ١٣٨٨در سـال  یتوس

خبصــوص کـــه ، میدهـــ  یخواننــده را بـــه آن کتــاب ارجـــاع مــ، لمیدر خصـــوص فــ شــرتیب حیتوضـــ یبــرا کـــه دیچــاپ رســ
در  زیـشـده اسـت ن لمیفـ بیکه نصـ یزیقرار داده و جوا نیرا مورد حتس لمیکه ف یجهان یها  از جشنواره یفهرست

  . آجنا ذکر شده است
ّ عملکرد جشنواره ن ییها  یانصاف یب نیچن نیا در جشـنوارۀ هفـتم  کـه چنان داد؛  یمـ یگهگـاه رو زیـدر مورد کل

ـ یها اسـتیداشـتند س یسـع، با اغـراق در خصـوص مـرور آثـار باراجـانف انیاز بهانه جو یتعداد جشـنواره را بـه  یکلّ
م کننــــد و هنــــوز هــــم برخــــ یمردمــــ ریــــغ یروشــــنفکر شــــاتیگرا ّ  نیدروغــــ یبــــوق و کرنــــا نیــــدر ا نیقــــداز منت یمــــته
عا نیبر خالف چن رانیا ینمایساالنه س داتیهم قدرت تولکه  درحالی دمند؛   یم ّ و هم در  دهد  یشهادت م ییاد

ً اجتمـاعسـازی  فیلم کـه   دایـو خبصـوص آنـدره وا   مثـل ازو یوجود کسان، جشنواره یخبش مرور آثار خارج  یکـامال
هـام اشـاره  نیـو غـرض آلـود بـودن ا یگیپـا یعـام سـاخته شـده اسـت بـه بـ خماطـب یاست و آثـارش بـرا یاسیو س ّ ات
  . دارد

ـــه جشـــنوارۀ ییهـــا لمیف ّ امحدرضــــا    پـــرواز نیآخـــر: عبــــارت بودنـــد از) ١٣۶٨بهمـــن مـــاه (، هشــــتم فجـــر قابـــل توج
ّ س بـــاغ، شیـــدرو درضـــا  دی ّ حممـــد    جســـتجوگر، انیمسنـــدر دیـــتنهـــا ســـاختۀ مح   نیزمـــ یهـــا  متـــام وسوســـه، اســـالملو حمم

ــالن ّ    دنـــدان مـــار، دلیـــقو ریـــام   منـــک دل، یجـــام یقـــامس   واریـــتـــا مـــرز د، پـــور یانیآشـــت   قهرمـــان یدر جســـتجو، یمتوس
، یحــامت یعلــ   مــادر، آذر عیــمس رضــایعل   پــرواز پــنجم ژوئــن، یمهــدو دیســ وســفی   وســه نفــر پنجاه، ییمــایمســعود ک

  . ییمهرجو وشیدار   مونها  و ایک یحامت   مهاجر 
س ا یها لمیف انیم در ّ موجـود  یو معنـو ینـید میبـه مفـاه یدوره کـه نامشـان ذکـر شـد و همگـ نیـدفـاع مقـد

بـــود کـــه  ایـــک یحـــامت   مهـــاجر لمیفـــ، تــر از همـــه شـــاخص، داشـــتند یاشـــارات و توجهـــات یلـــیجنـــگ حتم یها دانیــدر م
ّ و امداد میمفاه کار  نیقرار داده بود و در ا مایه دست ریملموس و باورپذ یرا به حنو یبیغ یها دعا و توکل

                                                   
هاي   و تجربهسازي  فیلم اما از آنجا که موضوع این نوشته، تبسیار اس) چنانکه اجماالً اشاره شد(در جشنواره هفتم البته مسائل قابل بحث .  1

  .گذریم می از آن، دینی قابل تأمل است
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 ّ ــــ کـــه موفـــق بــــود؛ چندان یتـــا حــــد ّ کــــه  یا صـــحنه: کـــرده بودنــــد دایــــپ یو عـــاطف یداســــتان ییمعنـــا زیــــن اءیاشـــ یحت
 یهــا  متــام وسوســه لمیفــ رد؛یــگ  یرا در آغــوش مــ  آن لمیو قهرمــان فــ گــردد   یبــر مــ نیسرنشــ یبــ، ییشناســا یمــایهواپ
و  یانســـان قیــعم میمفــاه یدارا زیـــصــاحب نــام و کـــار آزمــودۀ تئــاتر ن ردانکـــارگ، انیمسنــدر دیــمح لمیتنهــا فـــ   نیزمــ

 یمیمفــاه یروشـن هبـ، نوشـته بــود ینیشــاه حسـ هیرا انسـ اش لمنامـهیکــه ف دلیـقو ریـام   منــک دل لمیبـود؛ فـ یمعنـو
ــالنجســتجوگر  کــرد؛   یرا دنبــال مــ انــهیو معنــا گرا یعرفــان ّ ً حتــت تــأث زیــن یمتوس ســاخته  ینــید اتیــادب میمفــاه ریکــامال

 یمرحوم حـامت   مادر لمیدر خود داشت؛ ف زین یو عرفان یاخالق، یفلسف یبود و اشارات یارزمشند لمیشده و ف
ّ در مواجهـه بـا مـرگ بـا شخصـ یلمـیف: شـد  یحمسـوب مـ رانیـا ینمایسـ ریاخ یها سال یها لمیف نیاز بهرت یکیکه   تی
و  بـــایز یصـــورته بـــ، آن مـــادر تیقامـــت شخصـــ درکـــه  یو اســـالم ینـــید یمیمـــادر و بـــا مفـــاه کیـــآگـــاه شـــدۀ  دل

خـــود را  میجملــس تـــرح یهـــا  هیتوصــ، مــرگش آگـــاه شــده اســـت یکـــیمــادر کـــه بــه نزد و شــده بـــود ریتصـــو ییاســتثنا
دندان  لمیف، یلیمربوط به جنگ حتم یها لمیف انیم در . است شیدر پ یمعمول یسفر ییکه گو دیگو  یم یطور
را  لمیفــ نیــاز صــاحب نظــران ا یبــود؛ برخــ یاجتمــاع یلمــیف شــرتیب، پرداخــت   یکــه بــه مصــائب جنــگ مــکیمیــایی    مــار
  . دانند  یبعد از انقالب مکیمیایی  کار نیبهرت
ا ّ  یبـا فضاسـاز ییمهرجـو   مـونها  ،لمیف نیرگذارتریگفت تأث توان   یجشنواره هشتم به جرأت م یها لمیف انیدر م ام

ک یدرخشــان او و بــاز  یینمایســ خیو در تــار ییمهرجــوســازی  فیلم مون در کارنامــۀهــا  .بــود ییبایمانــدگار خســرو شــ
ـــم کیـــ، رانیــا ّ  لســـوفیبـــه ف تیـــخـــود و بـــا عنا یفلســـف کیـــبـــا اســـتعانت از ســابقۀ آکادم ییبـــود؛ مهرجـــو   اتفـــاق مه

کــه  یکســان یهمــان وقــت از ســو   مونهــا ١.نظــر کــرده بــود یو عرفــان ینــید یمیبــه مفــاه، گارد کرکــه، یدامنــارک
هـام  ریـغ یهـا  مـورد محلـه، دانسـتند  یو عرفان را در احنصار خود م تیمعنو ّ عرفـان «منصـفانه قـرار گرفـت و بـا ات

و    گرفــت و بـا ســاخت ســارا یپـ یبعــد یهـا لمیکـار خــود را در ف ییمهرجــو وشیـدار یولــ دمواجــه شـ» یروشـنفکر
ّ سـاز رغم خمالفت علـی: کــرد لیـتکم رانیـا ینمایخـود را در عرصـۀ سـ یرگـذاریتأث،   یپـر ـو َ ؛ کـه اجنـام شــد یهـا یهـا و ج

  . مون اثر خود را گذاشته بودها
چشم ، شیامحد رضا درو   سیابل: د ازعبارت بودن) ١٣۶٩بهمن ماه (، جشنواره نهم فجر یقابل اعتنا یها لمیف
   نقـش عشـق، یبهـروز افخمـ   عـروس، ریـدل نیحسـ   الیـخ یۀسـا، یزیـکمـال ترب   در مسـلخ عشـق، یجـام یقـامس   یا شـهیش

رسـول    جمنـون، کـاوش بیـحب   آتـش پنهـان، خمملبـاف سـنحم   رود ندهیزا یها شبو    ینوبت عاشق، پور یپارس اریشهر
قلـ ّ ــد ابـراه   شـناختمت یکــه منـ ییتـو، یالنـیم نــهیتهم   آه ۀافسـان، زرگـر میکــر   یمنفـ یاُ ، پـور یمال ّ ، فــر یسـلطان میحمم
      . یمسائل یمرتض   فرماندارو  درنژادیرضا ح   آن مرد خوشبخت تیحکا

) یاهلبا مضمون عشق (یزیکمال ترب   مسلخ عشقدر : لیاز قب، دوره نیژانر دفاع مقدس ا یها لمیدوره ف نیا در
قلــ   جمنــون لمیو فــ ّ بــا  ضــاً یا(-خمملبــافنامــه  فیلم بــا -زرگــر میکــر   یمنفــ یاُ ، )و شــهادت ثــاریبــا مضــمون ا(پــور یمال

برتـــر و  یکــار یســلطان میاثــر حممـــد ابــراه،   شــناختمت یکـــه منــ ییتــو یســه قســمت لمیفـــ، )و شــهادت ثــاریمضــمون ا
آخـــرت و ، بـــه خـــدا مـــانیا میمفـــاه انیـــو در ب پرداخـــت یرزمنـــدگان مـــ هیـــکـــور عل یهـــا کـــه بـــود و بـــه ترور یمعنـــو

 هیبا ته، ریدل نیساختۀ حس   الیخ هیسا، یاجتماع یها لمیف انیدر م. تر عمل کرده بود موفق اریبس ینید یها باور
 نیمرحــوم حســ یداشــت و بــاز یو عرفــان یفلســف میبــه مفــاه یکــه اشــارات، یجــوزان یجعفــر تو مشــاور یکننــدگ

نقــاش قهــوه  کیــقــرار دادن  نــهیکــه بــا زم، پــور یپارســ اریشــهر   عشــق نقــش لمیو فــ، بــود دهیدر آن درخشــ یپنــاه
 یمعنــو یکــه اشــارات، یالنـیم نــهیســاخته تهم   افســانه آه لمیفـ نیو همچنــ، کــرد  یمــ انیـرا ب یعرفــان میمفــاه، خانـه

، ینـــیو د یمـــذهب یها در اختـــاذ نکتـــه شیکمـــاب، کـــرده بـــود ریســـفر تصـــو کیـــ ییبـــایرا بـــه ز یداشـــت و مـــرگ مـــادر
 ها ستیونیصه اتیو جنا انینیکاووش که به مبارزات فلسط بیحب   آتش پنهان لمیف. بودند ییقابل اعتنا یها نهیگز
کوچـک  یمسـلمان شـهر یفرماندار انقالب کیکه داستان    ماندارفر ٢.ازمجله اثر مهم جشنواره بود زین پرداخت  یم

ناکام  یها لمیاز مجله ف، کند یفرماندار �یآن بود تا مطابق دستورات حضرت عل یکه در پ کرد  یم تیرا روا
ا در ساخت، حمسن خمملباف بود ۀآن نوشتنامه  فیلم .دوره بود نیو ناموفق ا ّ از کار درآمده  فیضع یلمیف، ام

 یبــه کــارگردان   عــروس لمیدوره فــ نیــا یهــا لمیف نیتــر یجنجــال. بــه اهــداف خــود ناکــام بــود یابیــ و در دســت بــود
 دیشـه. روبـرو شـدند زیـن ییهـا خمملباف بودند که بـا خمالفت   رود ندهیزا یها و شب   یو نوبت عاشق یبهروز افخم

ّ طـ، داشـت یرروشـنفک یهـا لمیکه نسـبت بـه ف یدر عکس العمل تند ینیآو یمرتض لـه سـوره ینقـد ی َ البتـه  -در جم
                  . ختیبرانگ ییها هم حبث یبانیرد و آن پشتک یبانیپشت عروس لمیاز ف -با نام مستعار

  
                                                   

گفت ) مجري نشست بود، و نویسنده این متن(شد   ها و در نشستی که براي فیلم و منتقدین برگزار می مهرجویی در مصاحبه اي در همان روز.  1
 .مطرح در فرهنگ این مرز و بوم را جستجو کند   علی جوئی که قصد دارد

نسبت به بازمانده (این فیلم تظاهرات فلسطینیان را با عکس امام خمینی تصویر کرده بود و در پرداختن به موضوع فلسطین فضلِ تقّدم داشت.  2
  ).سیف اله داد
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دینی سینماي  براي    در طلب تئوري 
  

مهدي ارگانی ۀمصاحب   با 
  
  

ــا نظریــه چــالش یــک مــدیر فرهنگــی چالشــی در دنیــاي ، ب
او انعکاس نظریه درست خـود   و مجردات نیست؛ انتزاعیات

رصـتی  تمام افعال و تصمیماتش خواهد دید و همـین ف را در 
و  ظـر ن. دهد به دست او می براي حک و اصالح دیدگاهش

دانش مهدي ارگـانی از امـر مـدیریت فرهنگـی و خصوصـاً      
تنهـا حاصـل    نـه ، وناعـم از سـینما و تلوزیـ   ، مدیریت رسـانه 

بهاي او نیـز   هوش و ذکاوت او که برآمده از تجربیات گران
از  هست؛ عضویت در شوراي طـرح و برنامـه صـدا و سـیما    

و  یاد فـاراب یـ بن یفرهنگـ  يت در شـورا یعضـو ، ابتدا تاکنون
 یوزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم   نامه  فیلم بیتصو يشورا

پــرورش  ره کـانون یات مـد یـ عضـو ه ، )73تـا  1361از سـال (
ت یریمد، )1388از ابتدا تاسال(  کودکان و نوجوانان يفکر

ــا1367از ســال( دوشــبکه  اداره پویانمــایی  یتمــدیر، ) 74ت
 يهنـر  یسـازمان فرهنگـ  مـدیریت  ، )89تـا 1387ازسـال (صبا

 یمعاونت امور اجتمـاع ، )77تا1376از سال(تهران  يشهردار
 یتمـدیر و   )80تـا 1376ازسـال ( تهران يشهردار یو فرهنگ

. از جملـه سـوابق اوسـت   ، )87 تـا 1374 از سـال ( عروج فیلم
او بـه مـدیریت فرهنگـی و     دگاهگفتگوي زیر سیري در دیـ 

باب سینماي دینی  و نظریه و نظرگاهش در، تولید اثر هنري
  .است

  
  

 سینمایی وتولیدات وضعیت کنونی ، و هنر های دینی ارزش میان پیوندایجاد بعد از سه دهه تالش در  
  بینید؟ ه مینچگو را کشور تلویزیونی

های  را کــه از ســال آنچــه. در حــال ســقوط هســتیم تقریبــاً  ، فــیلم هدر حــوز هنــر و خصوصــاً از حیــث ســفانه أمت
هـایی مشـخص و مسـتقل و برآمـده از تـاریخ آورد تکه دسـ، در دهه شصت به دست آوردیمآن  انقالب و پس از

سـابقه بـود و  در سینمای جنگ به یک سبک و سیاقی رسیده بودیم کـه بـی: از دست داده ایم، مان بود و انقالب
 ً بـــــه  های مـــــوفقی جتربـــــه، از کمـــــدی   در تولیـــــد ســـــریال و یـــــا اقســـــامی گرفـــــت؛ مایـــــه می از معنـــــای انقـــــالبمســـــتقیما

ّ ما چندان  انقالب. دانستیمشان را قدرکمرت که  آورده بودیم دست ُ ، ض و با برکت بـودافی کـت ربرکـه شـاید همـان پ
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ّ   در وهلــــه، یمســـتقــــدر برکـــاتش را ندان، اول لـــهکـــه در وهد بـــودنش باعـــث شــــ آوردها را فرامــــوش  آن دســـت، مدو
گیـــریم و  هایمــان را پــس می حرف؛ یــمه اپشــیمانی رســـید ۀگـــویی بــه مرحلــ: ن هســتیمو در شــرایطی کــه اآل مکــردی

هـای دراماتیـک  دنیـا کار ؛شـویم تسـلیم میانـدازیم و  سـپر می، هـای خـوب مو نـه درا، دنیا سطح پائیننسبت به درام 
دچـار انفعـال ، سـطحش ینتـر آن پـایین های خمتلفی در دنیا هست که مـا نسـبت بـه ژانر: معناگرا هم داردو  ارزمشند

کوروسـاوا جمـوز پخـش از سـیما  ریـش قرمـزفـیلم م به یخواست ل انقالب وقتی مییاوااست که  این در حالی . شدیم
در مـوردش تردیـد داشـتیم؛ امـا ، هـم داشـت کـه واقعـاً ، شـباهتی بـه ملـودرام داشـت، ایـن فـیلماز آجنا که ، بدهیم
از ترکیـه ، تولیـد درام آنکه مـا از حیـث جتربـۀ قصـه گـویی و تـوان ؛ حالکنیم ای را کپی می های ترکیه سریال، امروزه

  . ؛ این نوعی ناکارآمدی استتریم ها جلو و از کره جنوبی قرن
  ؟بینید کجا میدر را  ناکارآمدیهای این  ریشه 

 ؛ابن سینا و مولوی است، کشور حافظ، این کشور. دانستم می »مدیریت فرهنگی«، من مشکل را از روز اول
مـا بهـره هوشـی یـک کشـور را کـه . هایش کم شده باشـد ها و استعداد کشور که طوری نشده است که ظرفیت

و ایــن بهــره بــرداری توســط مــدیران  ؛وشــی اســت کــه مهــم اســتبهــره بــرداری از بهــره ه ؛تــوانیم تغییــر دهــیم منی
  . گیرد صورت می

 چندانی نیاز، برای به مثر نشسنت برخی از تولیدات هنری: کنم می  دسته بندی سان را بدین مدیریت فرهنگی بنده
وام نیازمنـــد دیگـــر ؛ شــعر و شـــاعری از ایـــن گونـــه اســـت؛ شـــاعر نـــداردو صـــرف اعتبـــار و بودجـــه بــه محایـــت دولتـــی 

بـه اعتبـار ، خواهد فیلم تولید کند که می ولی کسی ؛اش را بگذراند هم باید بتواند زندگی او  اگرجه نیست؛فارابی 
چـه  و خبـش خصوصـی چـه، و این تهیه کننـده او را پشتیبانی کند؛ ای باید باشد که تهیه کننده نیاز دارد؛پول  و

ـ وایـن تهیـه کننـده بایـد شـناخت فرهنگـی . ه باشـدداشـت بودجـه ای در اختیـاربایـد ، خبش دولتی ّ  ه داشـته باشـدنظری
در دهـه . ش مشـخص باشـدییـا حـداقل آرزوهـا، کنـد محایـت می هکند و بداند از چ فکر می هبداند در مورد چ و

ــ تفــاوت بســیاری، چــه خصوصــی چــه دولتـی، کننــده تهیــه هــا و نگــاه شصـت آرزو ّ . داشــتهای فعلــی  کننــده هبــا تهی
 جــذابیت مــالی نــدارد؛، خبــش خصوصــی ۀتهیــه کننــد چــرا کــه ایــن عرصــه بــرای کمــک دولــت الزم اســت؛، تئــاتربــرای 

اسـت؛ دسـت خبـش خصوصـی در دولـت اسـت یـا  در اختیـاریـا  سـرمایه. گونـه اسـت نیـز اینسـینما  و سـریال موسـیقی و
ّ  ؛ریزی شود باید توسط دولت برنامه نیزخصوصی که این خبش  ؟ و این نظریه اینک چگونـه اسـت ریزی ا این برنامهام

ــ نظــر و ّ ها بایــد ایــن  رســانه اً ســت؟ یــا در مــورد ســینمای دینــی چیســت؟ و اتفاقــیه مــا در مــورد ســینمای جنــگ چنظری
  . ا بدون نظریه در حال کار هستیمم: این است نظر بنده. دنارزیابی را صورت بده

فرهنگــی و  گانتولیــد کننــد، مــدیران فرهنگــی: اســتســه رکــن اساســی  دارای، غیــر از خماطــب بــه، هنــر هپدیــد 
ــــت و دیــــدگاه . و مطبوعــــات فرهنگــــی  رســــانه ّ دچــــار ناکارآمـــــدی ، بــــه جهــــت فقــــر نظــــری، مــــدیران فرهنگــــیذهنی
بــه تنهــا امیــدم . شــوند و شــبیه آنهــا میکننــد  ن مــدیران تعامــل میهمــیبــا نیــز  فرهنگــی گانتولیــد کننــداســت؛  شده
  . های قبل مقایسه کنند وضعیت ما را با سال، عیدر مقام حافظه مجها است که  رسانه
بو مشا مدیریت فرهنگی را م  ّ   دانید؟ این وضعیت می سب

تری در  حضـــور فعـــال، تــر در یـــک مــدیریتی فرهنگـــی مناســب افـــراد بــا اســـتعداد و هنرمنــدان دانـــاتر و خالق. بلــه
کــه ذوق  تر اســت و بــرعکس؛ آن ســاده تر و ســهل، بــرای ایــن دســته از هنرمنــدان، جامعــه دارنــد و شــرایط تولیــد کــار

آنکه این وضعیت اینک  باید با تنگناهای بسیار روبرو باشد؛ حال، های فاخر برای فعالیت در سطح کار، چندانی ندارد
آورد ایـن سـالیان اخیـر در عرصـه  دسـت. وارونه شده است؛ در چنین شـرایطی رونـد کشـف اسـتعداد معکـوس اسـت

بنـده از شـبکه دو مثــال . نشـانه پیشـرفت نیســت، سـت و ایـن نشـانۀ هرچــه باشـدهــا خراجیاهـایی از جـنس  فیلم، سـینما
کـه بنـده مـدیریت  کیا در این شـبکه و زمانی پناهی و حامتی، سازانی مانند میرکریمی های فیلم اولین پروژه: زمن می

  . آجنا را به عهده داشتم به سراجنام رسید
  ؟دانید کشف و پرورش استعدادها می ترین وظیفه یک مدیر فرهنگی را اصلی 

تولیـد کننـدگان پـرورش ، یکـی تولیـد آثـار فرهنگـی و دیگـری: دو تولیـد عمـده دارد، یـک مـدیر فرهنگـی خـوب
کنیم و پــول بــه پــای او  را پیــدا مــی فــردتــرین  بــدترین و ضــعیف: امــا گــویی کــار مــدیر بــرعکس شــده اســت. فرهنگــی

  بسازد و پرهزینه  گران های سینمایی و سریال  فیلم تاریزیم  می
ره و از امثال کُ درام و قصه ، که در امر تولید فرهنگی نیست که مدیران ما باور ندارند  آیا مشکل این

  جلوتریم؟  ها قرن ترکیه
ً  ؛بله او باور ندارد  نبـود دانـایی از  ؛از جهـت علمـش نیسـت، منتها ایـن بـاور نداشـتنش. گویید درست می کامال
بــــرای چــــه فــــیلم هنــــدی یــــا . عمیــــق و انســــانی تصــــوری نــــدارد، فنــــی، از درام خــــوب و از ســــینمای درســــت او: اســــت
ـ فارسی فیلم ّ  شـان از علـت توفیق ت و کیفیـت آنهـا بـود؟در زمان خودشان ایـن همـه توفیـق داشـتند؟ بـه خـاطر مزی

کـه علمـا  ؛ آنچنانآن را داشـته باشـد آرزوی شـت تـااز فـیلم خـوب تصـوری ندا، ها بود که خماطب این فیلم آن جهت
وقتـی یـک جریـان ، بـا هنرمنـد یـک تعامـل درسـت باشـد انوقتی مشا تعاملتـ. آید تصور قبل از تصدیق می: گفته اند
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 جریـانآن  کننـد خودشـان را بـا  همـه سـعی می، شـود  رسـم روزگـار، درسـت در کشـور راه بیفتـد و ایـن جریـانِ  صحیح
ِ ، شـــان مقبولیـــت و حتـــی آرامـــش اجتمـــاعی و منزلـــت را کـــهچـــ؛ تطبیـــق دهنـــد همـــاهنگی اســـت در گـــرو مثـــال . ایـــن 

خـواهم  منی -ام و وجـه تـاریخی داشـته  خوانـده )ع (ای کـه مـن در مـورد امـام حسـین نامـه بهرتین فیلم؛ زمن می
 چــــرا ایــــن اتفــــاق. روز واقعــــه: بهــــرام بیضــــایی نوشــــته اســــتآقــــای  ای اســــت کــــهنامــــه  فیلم -بگــــویم تــــاریخی دقیــــق 

رسـمِ امـروزه . مـا بـرای دفـاع از اسـالم جنگیـدیم گوینـد کـه کمـرت میهای هنرمند مسلمان ما اکنـون  بچه ؟افتد می
. دیگـر از اسـالم خـربی نیسـت؛ جنگیـدیم، برای دفاع از ایران و دفاع از خواهر و دفـاع از مـادر: این است که بگوییم

دهیم و آنهــا را مقایســه بکنیــد بــا  آنهــا جــایزه هــم مــی هــایی کــه بــه فیلم ؛هــای جنگــی امــروزه را ببینیــد مشــا فــیلم
صـفت  ؟اسـت هـم یـا مقـدسآولـی ، عزیز است البته ایران کشور ماست و. دهه شصت در های دفاع مقدس فیلم

ـ» دفـاع مقـدس« در عبـارت» مقـدس« اگـر . آن اشـاره داد بلکـه بـه وجـه دینـی، گـردد منی زی جنـگ بـابـه وجـه ملّ
امـروزه چـرا ، شـته اسـتنو می �را برای امام حسینچنان متنی ، بیضاییآقای  یشه و نگاهروزگاری هنرمندی با اند
 مــا  مســلمانکــه اگـر هنرمنــد  چندان کنیم؛ ایم کـه حــرف خــود را در بــاب جنـگ عــوض مــی بـه چنــین تردیــدی افتــاده

 آنکـه مـا حـال ؛جنگـد بـه خـاطر دفـاع از خـواهرش می  قهرمـان قصـه، بسـازد در ژانر دفاع مقـدس  فیلمی خبواهد
ّ  آن در ، خمــــاطرات گونــــه البتــــه این ؛ردکــــکســــی را تهدیــــد ن انوادۀت جنگیــــدیم کــــه خطــــری نــــاموس و خــــقــــدر بــــا عــــز

: آمــد فـردی از اصــفهان می. ان نبــود کــه انگیـزه اصــلی رزمنـدگان باشــدامــا در جنـگ مــا چنـ، بـوده دیگــرهـای  جنگ
ِ  بچـه اصــفهانی پولـدارِ  در و  خــواهرش و بســتگانش همـه در امــن و امــانمـادرش و ، همــه چیـز متــام خوشــبخت

منفعت شخصی و این : خواهر یعنی. جنگید می، خوار درجه شرجی و در میان عقرب و سگ آدم ۵۵ خرمشهرِ 
ولـی فقـط انسـان اسـت کـه بـه حیوانات؛  هم، کنیم هم ما از بچه مان دفاع می ؛توهین است ما های به رزمنده

ی فــردی یزنــدگ ممکــن اسـت. جنگــد خـاطر خــدا می ّ ایــن اســت کــه  بــاز بــه جبهــه رفتـه باشــد؛ در خطــر نباشـد و  مــاد
» از خواهرت دفاع کن «: دهد غریزه به آدم دستور می ؛آن دیگری غریزه است منتها؛ مقدس است ومند  ارزش
مــا  ؛ البتــهگیــریم مــان را پـس می حرف؛ کنــد اش دفــاع می چــون گنجشــک هــم از النـه» ت دفــاع کـنناز ســرزمی« حتـی

ً ، انقـالب اولِ . کنیم تفـریط زیـاد مـیهم م افراط و ه  ؛کـردیم و جـام جهـانی قـدغن بـود فوتبـال پخـش منی اصـال
جــام  بــاتیمســابقات انتخا یروزهــا در: کــه ذکــر جــام جهــانی گرفتــه ایــم ایم مــروزه چنــدان دچــار تفــریط شــدهامــا ا

بـود؛ » جام جهـانی«که عمده ترانه همان عبارت  گفت شد که می ضعیف از رادیو پخش می یک ترانه، جهانی
  . آن بود تا با این ترانه دغدغه رفنت به جام جهانی را به بزرگرتین دغدغۀ مردم بدل کند گویی رسانه در پی

از نظر مشا سریال  آن اشاره کردید؛ مشا به که یبه نظریه برگردیم و همان حبث شاید مناسب باشد تا کمی
  و سینمای دینی دارای چه خصوصیاتی است؟

رو مهـم اسـت تـا  آن این نکته از. آن تأمل کنیم های درباره انقالب و ویژگی برای پاسخ به این سؤال باید کمی 
عار رسـیده چگونـه بـه ایـن شـ، آن پـی گرفتـه انـد و  شعار سینمای دینـی را سـرداده، دریابیم افرادی که بعد از انقالب

ِ . بودند کار کردم و دریافتم  های انقالب اسالمی بنده زمانی در ویژگی ؛ما مشخصات ارزمشند بسیاری دارد انقالب
کمـــک بـــه حبـــث مـــا بســـیار کـــه ، از آنهـــاکـــه یکـــی د هـــای بســـیار دار تفـــاوت، هـــای بـــزرگ دنیـــا کـــه انقـــالب مـــا بـــا انقالب

هـای  گمارده شدند بر سـر کارکه کسانی هم . تنها یک امام بود و مردم؛ این است که ما حزب نداشتیم، کند می
دیگـری در صـدا وسـیما و در  یکـیدسـتور نـداده بـود کـه ایشان هیچ حزبی به ؛ نبودند یحزبهیچ  مورأم، خمتلف

مــن ســال . بــه دنبــال نقشــی بــرای خودمــان بــودیممــا بــر اســاس عشــق خودمــان و شــناخت خودمـان سـپاه کــار کنــد؛ 
بـا موسـیقی بایـد چـه ، حمقـق شـود یـک انقـالب اسـالمی اندیشـیدیم کـه اگـر زمـان بـه ایـن میآن . جو بـودمدانش ۵٢
. شـدیم مور حـزب نبـودیم و پذیرفتـه هـم میأما م دغدغه آن را داشتیم؛کردیم چون  فکر می به این امور ؛کنیم

خــرازی و بعضــی از بزرگــان کمــال آقــای  کــه، برنامــه شــبکه اول شــدمو طــرح  گــروه یــد کــه وقتــی واردآ یــادم مــی
آقــای  وحیــد نیکخــواه آزاد چــون دوســت. مبــود هســال٢۶تــازه فــارغ التحصــیل شــده و ، عضــو شــورا بودنــد دیگــر

و دیـــده بـــود کـــه در حیطـــه نقـــد ادبیـــات و داســـتان  بـــود ایشـــان در دبیرســـتان علـــویکمـــال خـــرازی بـــود یـــا شـــاگرد 
ِ ؛ یک سناریو برای مـن آورد، دغدغه دارم ـشـورا مـن را بـه  نقـد ُ مـن عضـو همـان شـورا شـده ، روز  آن فـردایو  ردب

  . بودم
 ند؟بودن یآن جلسه چه کسان در

ه از انقــالب  ســاهلای پــیشکـــه  بزرگــواران دیگــریشبســرتی و آقــای ، فخرالــدین انـــوار، ســید حممــد بهشــتی ّ درحســـینی
نت ک دانشــجوی سـادۀ شهرســتانی بـودم مـن یــ. ارشـاد بــا یکـدیگر معاشــرت و همکـاری داشــتند کــه بـه واســطۀ نوشــ

در روزهـای . به همان شورا دعـوت شـدم؛ عضـویتی کـه تـاکنون هـم ادامـه داشـته اسـتنامه  منایش نقدی بر یک
موریـــت و أمبـــدون : کـــردیم ورود می، بـــه عرصــۀ فرهنـــگهامـــان  عالقـــه و گرایش، بـــر اســـاس علــم بعــد از انقـــالب

 ینا هرچند ؛نکته دوم این است که نظریه داشتیم. ستاء استثنا های دنیا ؛ و چنین چیزی در انقالبمانیفست حزبی
 . ای وجود ندارد هیچ نظریه امروزهکه  درحالی ؛نظریه کال و نارس بود
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ما دو دسـته ؛ منک سینمای دینی یا برنامه سازی دینی را به چند دسته تقسیم می، مباحث و نظریامت بنده در
 ؛هایی پربارکننده است برنامه، های تبلیغی برنامه. های هنری و برنامههای تبلیغی  برنامه: های دینی کلی داریم برنامه
توانیــد در یـــک  کـــه می چندان ؛آمـــوزش مــردم: یــک گیریـــد؛ دو مقصـــود را پــی می مشـــا در تولیــد ایـــن برنامــهیعنــی 

ّ توان میو تنها  که ارزش هنری خاصی ندارد غ؛تبلی: دیگریو  ؛داشته باشیدنیز سریال کودک آموزش احکام   د حب
ّ : و بغض ایجاد کند یـک برنامـه  ؛تربیـت اسـت شـکلی ازبغـض ایجـاد کنـد کـه ، و نسـبت بـه بـدی نسـبت بـه خـوبی حـب

سم دیگری ولی؛ و هم در مستند پی گرفت گرد هم در میز، هم در سریال، توان تبلیغاتی که این را می ِ و  از آثار ق
ایـن . آیـد هـای متوسـط بـر می نه از دسـت آدم و نه قابل سفارش است، که پدید آمدنش هم هستتولیدات دینی 

یـک ، مثـل شـعر حـافظ؛ غـزل حـافظ: انـد بلکـه جتلـی زیبـایی دین؛ آمـوزش ه در پـیو نـ در پـی تبلیـغ دیـن انـد نـه، آثار
 البته. شود آشکار میدین با متام زیبایی ، در این آثار هنری ؛مرثیه حمتشم کاشانی: رت یا بیاییم نزدیک؛ غزل دینی است

بــا زیبــایی و عمــق  دیـن ،در ایــن آثــارمـا ا ؛اســت �خـود پیغمــرب اکــرم، تصــور کــاملی دارد، کـه از متــام زیبــایی دیـنآن
غ نیســت شقصــد ؛شــود خــودش متجلــی می ایــن  مشــا وقتــی آثــار: اکیس یونــانی یــا ســیلونهزای کــازانتهــکار ماننــد ؛تبلیــ

ً کـــازانتزاکیس، نویســـندگان بـــه کـــه  درحالی اســـت؛ مســـیحیتدر پـــی تبلیـــغ  بگوییـــدتوانیـــد  منی، خوانیـــد را می خصوصـــا
قلـم دینـی دارنـد و مـن بـه عنـوان ، منتهـاهـم بـی تعلـق نیسـتند؛  آن زمان در اروپـا رایـج بـوده که در، چپاندیشه 

 اش نویســـندهدهم  احتمـــال منـــی، خـــوامن می را ٢متشـــک  یـــک مشـــتیـــا ، ١مســـیح بـــاز مصـــلوبوقتـــی ، یـــک خواننـــده
انسان مؤمن  کی وقدیس  یککه  ایوشلآبه اسم  داردقهرمانی  که برادران کارامازوف رمانیا  باشد؛مارکسیست 

به عنوان یک امـر دقیـق و  دین، ؛ در این دسته از آثاربرای تبلیغ دین نوشته نشده است، آنکه این کتابو حالاست 
گونــه از وقتــی حبــث آمــوزش دیــن بــود یــک  ؛کــردیم بــه آثــار دینــی مــا بــا ایــن دو ایــده نگــاه می. کنــد جتلــی می زیبــا

حبــث اثــر  ؛ و هنگــامکــردیم دیگــر نگــاه می بــه گونــه ای، و وقتــی کــه حبــث تبلیــغ دیــن بــود ؛پســندیدیم ســناریو را می
پــــارادایم می، چنــــین نگــــاهی؛ یمردکــــ دیگــــر نگــــاه می شــــکلیــــک ، هنــــری دینــــی یــــک جمموعــــه از : خواهــــد نظریــــه و 

ر شـبکه ددر زمـان مـدیریت بنـده آید آخـرین کـاری کـه  یادم می. کردو ارزیابی  سیبرربا آنها  بتوانهایی که  شابلون
 تربیزی بود آقای  یک تکه نان، شدجنام ا آن نگاه دینی دو با
 . گوهری نوشته بودندآقای  که 

. رسـیدها بـه مثـر  تـوان و اسـتعداد خـود را نشـان داد کـه بعـد، یـک تکـه نـان ۀنامـ فیلم؛ او بـا گوهریآقای  بله
لعیکی از ایشان  اکنون ّ  ٣قفسی برای پروازدر نگارش یک سریال به نام نویسان است که  نامه و مستعد ترین فیلم مط

بــدون گفتگــو ، در شــورا طـرح ایــن کــار. ه البتـه جتربــه خــوب و دلچســبی بــرای او نبــودکــهمکــاری کــرد؛  تلویزیــون  بـا
 . گوهری یک اثر دینی غیر تبلیغی استآقای  نان یک تکهاین کار . شد ساخته یتصویب شد اما چیز دیگر

آقـای  .آن یاد کردید دهه طالیی سینما از عنوان به، برگردیم به دهه شصت که مشا در جایی دیگر
بیش از امور دیگر ، که بیش از یک دهه مدیر بنیاد فارابی بودند معتقدند سینما و در جمموع هنر انقالببهشتی 

 ؟ ا چنین بودیآ. به دینی شدن نزدیک شد
بـه هـم  بسـیاردیـن و هنـر ، در مواقـع و مراحلـیبه نظـرم . نمکرا تکمیل  ایشانحرف  اجازه بدهید من کمی

هــل الــدین اال « : فرمایــد مــی. هنــری اســت، راز یــک نظــ، دینــی اســت و ماهیــت دیــن، ماهیــت هنــر. شــوند نزدیــک می
کــه  ی دروغــین و غیــر اصــیلمگــر کارهــای -گوینــد هــیچ اثــر هنــری برجســته ای و شــاید هــیچ اثــر هنــری می ٤. »احلــب

اثر هنری ارزمشندی  آیا-رود و از بین می استیسم یا سوررئالیسم که نوعی جنون ئمثل دادا کنند طلوع میمدتی 
 ماننـــــد شــــان داســـــتان اســـــتیاهـــــایی کـــــه مبن در خبـــــش داســــتان و هنر شناســــید کـــــه اخالقـــــی نباشــــد؟ خمصوصـــــاً  را می
آن چیـزی  ایـن اسـت؟ از غیـر، شـر و چـالش بـین خـوبی و بـدی اسـت جنـگ خیـر و بنیانشـانرمان که ، سینما، نامه منایش

 دیـن. دعوای بین خیر و شر و امـر اخالقـی اسـت، آورد پدید می اثر هنری را کند و ور می که یک اثر هنری را شعله
س بایــد هنــر مــا دینــی می نیـز چنــین اســت؛ بــا ، کــه بــیش از اقتصــاد یــا کشــاورزی، و ایــن بــرای هنــر فضــیلتی نیســت شــد پــ

یا یـک تـابلوی نقاشـی راز  فیلمیا  راگر شع. راز آلود باشد آنکه شود مگر گفته منیشعری . انقالب همراه شده باشد
و دیــن هــم همـــین را  ؛ری نزدیــک تــر اســتهنــ ارزش هنــری نــدارد و هــر چــه راز آلــوده تــر باشــد بــه اثر، نداشــته باشــد

. هنـر اســت، دیـن هـای اصــیلِ  امــا یکـی از پرتو ؛خــواهم بگـویم کـه دیــن و هنـر یکـی اسـت البتـه هرگـز منی. گویـد می
 نیز ولی باید از جتربیات جهانی؛ پلیس ما باید خالف دین عمل نکند. نیز هست ادبیات اوج آن قرآن است که منونه

مبعـوث ، بـرای پیشـرفت فیزیـک را �اسـالمپیامرب  خداوند. ریاضیات را دینی کنیم خبواهیمنکه ای مثل ؛استفاده کند
اینها تکوینی اند و تکامل این دسته  است؛جربی شان  تکامل ؛کنند خود پیشرفت می خودبهعلوم چون این ، نکرده

                                                   
 .شده استاین کتاب با ترجمه محمد قاضی ترجمه . اثر نیکوس کازانتزاکیس.1
ایتالیایی، اثر ایناتسیو سیلونه.2 قصه هر در یک فضاي روستایی و مضمون آانها مبارزه و . این کتاب توسط بهمن فرزانه ترجمه شده است.نویسنده 

  . خواهی است آزادي
 .تبه روي آنتن رف 1390محصول شبکه یک که در سال  ، قسمت به تهیه کنندگی اردشیر ایران نژاد 32سریالی در .3
 �حدیثی از امام محمد باقر.4
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 امــا. دینــی اســت ذاتــاً ، هنــراز ایــن روســت کــه ، لــذا بــه نظــر مــن ایــن کــه هنــر مــا دینــی شــد. از علــوم تشــریعی نیســت
 . انداختیم وضعیتاین  بهکه چرا این هنر دینی را  خسران ما در امروز است

به چه دست  م؛جلوتر هستیگویی  در امر قصهسال از کره و ترکیه  ها قرن گویید که مشا وقتی می
 ؟هایی اشاره دارید آورد

ّ . استعدادمانیکی آثاری که تولید کردیم و دیگری به : رمبه دو ا  قابل ، لی که در کشور ما وجود داردختی
بهشـتی گفتـه آقـای  نکته ای کـه بـاز. آید یک مثنوی مولوی به دست منی، متام تاریخ کره از. نیستبا کره مقایسه 

 در واقعیت زندگی یابید که کنید در می و فیلم هندی را نگاه می فارسی و درست گفته این است که وقتی فیلم
ایــن نظــر را بــا . اســت دراماتیــک  اســتاد و اربــاب آثــار، واقعیــت، حــال آنکــه بــه زعــم ایشــان و بنــده. منــودی نــداردآن 

. نـه از سـینما و سـایر آثـار دارماتیـک، باید مستقیم از واقعیت اهلام بگیـریم. واقعگرایی و رئالیسم نباید یکسان دانست
ُ  یـک: البتـه کـه واقعـی نیســت سـاده اسـت و و مفهــوم بـی، خطـی، هـای هنـدی فیلم داسـتان م و در حــال نفـر زیـر سـر
ایـــن خیلـــی  ؛کشــد نفـــر را می ۵٠دارد و  کنـــد و مششــیر بـــر مــی ســرم را قطـــع می، خیـــزد برمیاز جــا ناگهـــان ، مــرگ
در عرصه سینما و حتی ادبیات  انقالب در ساهلای خنست بعد از آن چیزی که ما. واقعی نیستلوحانه و غیر ساده

بـــود کــه چـــون الگـــویی مســـلط در ذهـــن هنرمنـــدان مـــا  فارســـی انگارانه فیلم همـــین رویکـــرد ســـاده، آن جنگیـــدیم بــا
بـــه خـــود زنــــدگی ، فارســـی  بـــه جـــای اهلـــام گـــرفنت از ســـینما و فیلم، خواســـتیم مـــا از هنرمنـــدان می. جاگرفتـــه بـــود

زمانــه و گشــت کــردیم بـه همــان ردوبـاره ب، امــا بعــد از سـه دهــه. دنـاز خـود واقعیــت اهلــام بگیر مراجعـه کننــد و
اجاره  آن موقع کمدی ما. های ترکیه ای الگوی ذهنی هنرمند و مدیر ما شده است یا سریال فارسی فیلم، دوباره
. دهمــه چیــز خــودش بــوآن بــرای خماطــب یــادآور واقعیــت بـود؛  هـای ها و کنش شخصــیتهمــه کــه ، بــود ها نشـین

، دنـــگیر از کجــای زنـــدگی اهلــام می ودانیم از چـــه  منــیکــه ، امـــروز های مرســوم آن نــوع کمـــدی بــا کمـــدی مقایســه
بعضــی از  ؛خیلــی از ســینما جلــوتر اســت تلویزیــون  خبــش کمــدی معتقــدم کــه درمــن البتــه . گویــای نکــات بســیاری اســت

الیســـم  ازمـــدیری یــــا عطـــاران آقـــای  کارهـــای  ها ایـــن امـــر کــــه مـــا توانســـتیم در برابـــر کلیشــــه. برنـــد مناســـبی بهــــره میرئ
 کردیم و استقالل می ءیک احساس استغناآن را طرد کنیم نیز از برکات انقالب بود؛  ایستادگی کرده و فارسی فیلم

پـــــردازی  شخصــــیت: مزد مــــن همیشـــــه یــــک مثــــال مــــی. میگیــــرب م از واقعیــــت اهلــــا کـــــه، آنهــــا از و خواســــتیم کــــه نــــه
 در خـــاک را بــذر پختــهمثــل ایــن بــود کــه  و ایــن بــودها  ســاخته شــده در ســایر کشــورهــای  از روی فیلم فارســی فیلم

؛ بـــودمبتنـــی بـــر واقعیـــت دهـــه شصـــت  هـــای فیلمپـــردازی  شخصـــیتکـــه  درحالی .کـــه البتـــه بـــارور خنواهـــد شـــد بکـــاری
ً در سینمای جنگ  . خصوصا

تولید شد  ٣به سوی ساحل بلمییا  ٢مانگا کانی، ١ها عقابآن موقع چند سبک را تست کردیم مثال  البته ما
پور فیلم  مالقلی مرحوم تا، سازی در دل موقعیت جنگ بود گ داشت و در پی قهرماننکه نگاهی دیگر به ج

 . را ساخت ٤پرواز در شب
نیز در دهه شصت تولید  ٥دادشاهالبته فیلم . بله ژانر سینمای دفاع مقدس با پرواز در شب شروع شده است

ّ  نامید؛ سینماییسینمای ناخلف انقالب آن را  شد که باید   . نظر ما نبود  که مد
 بود؟ هچ دادشاهمشکل 

هـیچ کـدام از . انقـالب مـا چیـز دیگـری بـود کـه درحالی ما یک بار دیگر زاپاتا را ساختیم. فاصله اش با واقعیت
بازار بود کـه نـه سـوارکار  و انقالب حاصل حضور همین مردم کوچه. های شبیه دادشاه انقالب نکردند شخصیت

 . ماهریخوبی بودند و نه تیر انداز 
  این نقد وجود داشت؟ آن زمان واقعاً  در

  کردیم  ها را می در خودمان این حبث. دقیقاً 
 این مجع مشا چه کسانی بودند ؟

وقتـی مـا ایـن . ایی کـه بـا مـا دیـالوگ داشـتندهـو آن  فرید زاده، فخرالدین انوار، اسفندیاری، بهشتیآقای ، بنده
له ما این است که ما به أمس. پذیرفت میاو نیز ، گذاشتیم جیرانی هم در میان میآقای  ها را با شخصی مانند حبث

در دنیـا . از زنـدگی اهلـام بگیـریم و ایـن حبـث در سـینمای جنـگ هـم مصـداق داشـت، جایی که از سینما اهلام بگیـریم
. بسـتند حنـا می وقت عملیات، ما رزمندگان که درحالی ؛پیروزی است کشتار و، تخشون، مارش، گجنهای ژانر  فیلم

مشـــا اگــر ایـــن . نداشــتو عـــاطفی  موســـیقی ملــودرام از کمــی موســیقی جنگــی مـــا از حیــث عـــاطفی بــودن دســـت
 نکهآحال . واع موسیقی بگذارید خواهد گفت که این موسیقی جنگ نیستنموسیقی را برای یک آدم متخصص ا

                                                   
  .هاي سینماي ایران است ترین فیلم این فیلم یکی از پرفروش.به کارگردانی ساموئل خاچیکیان 1363محصول  .1
  .ترین اکران سینماي ایران در اختیار دارد این فیلم رکورد طوالنی. به کارگردانی مرحوم سیف اهللا داد 1366محصول  2.
  .رگردانی مرحوم رسول مالقلی پوربه کا 1364محصوال .3
  .به کارگردانی مرحوم رسول مالقلی پور 1365محصول .4
  .این فیلم برگرفته از یک شخصیت واقعی بود. به کاگردانی حبیباهللا کاوش 1362محصول 5.
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ً  آن موسیقی   . اهلام گرفته از واقعیت جنگ ما و عراق بود کامال
هنــر و ســینمای انقــالب بایــد «: داد ایــن بــود در واقــع فرمــول و چراغــی کــه راه مــدیریت ســینما را نشــان مــی 

در تـــاکنون : بهـــرت اســت اینجـــا بـــه نکتـــۀ دیگـــری هـــم اشـــاره کـــنم ».بگیـــرداز زنـــدگی واقعـــی مـــردم اهلـــام  بکوشــد تـــا
 ؛تغییــر کــرده اســتهــم » وحــدت زمــان و وحــدت مکــان« آن قــوانین ارســطوییِ  حتــی ،کارهــای داســتانی همــه چیــز

هـا را  دیگـر ایـن چیز» رمان نـو«، یا به اصطالح ولفوویرجینیا  امثال های مشا در کار. ها شکسته شده است ساختار
همیشــه بــاقی  بــه جــز یــک چیــز کــه ؛تغییــر کــرده و در مکاتــب خمتلــف هنــری همــه چیــز در داســتان تقریبــاً . بینیــد منی

را کلیلـه و دمنـه  اصـلهحاال ممکن است بالف. مداستانی بدون شخصیت انسانی نداری. شخصیت انسانی: مانده است
و بعـد اجـازه ورودشـان شـود  تبدیل به انسان مـی، حیوان ابتدا، های مشابه آن در این داستان و داستان. مثال بزنید

روایـت  � حیوانـات از پیـامرب اسـالم، معنـویدر مثنـوی رسد کـه  روند به جایی می شود؛ این داده میبه داستان 
یگر را تعقیـــب ددو ماشـــین همـــ، نامـــه دانشـــجویی او را دارد کـــه حکـــم پایـــان از اســـپیلربگ فیلمـــی در. کننـــد نقـــل می

ً . کنند می خشـن و   یکـی: کننـد اما آجنا هـم بـاز کـاراکرت انسـانی پیـدا می ؛آدم و انسان نیستآن از  هیچ خربی در اصال
آن . اســت دو گونــه اتومبیــلشــان درگیــری دو انســان در غالـب  درگیری ؛ ودیگــری در حالــت مظلومیـتآن  وزورگـو 

ترین  خــوب ایــن شخصــیت انســانی اصــلی. داســتان بــر شخصــیت انســانی اســت بنــا شــدنِ ، چیــز کــه در داســتان تغییــر نکــرده
هــای منایشــی مــا  ترین عنصــر کار شــده تترین و حــداقل حمافظــ نــاب، ترین پــردازی اســت و ایــن بایــد عمیــق داســتان منبــع
 . باشد

و  شته باشدریشه در واقعیت دا: برمشردیدسینمای دینی یا بهرت بگویم سینمای سامل را  مؤلفۀمشا دو  
ّ یعنی تصور مشا . باشدشخصیت انسانی  بناکردن که در پیآندیگر   این بود که این دو مولفه سینما را به یک حد

 شدنش باشید؟ آن به فکر دینی و اسالمی رساند تا بعد از مناسب می
نقـش گرفت و امکان نداشت  می أمان از دین منش همه چیز. واقع مطلب این است که در شروع انقالب. نه

در . بتــوان بــرای تبیــین همــان دوره تصــور کــرد را نیــزدیگــری   بندی شــاید یــک دســته. فرامــوش کنــیم دیــن را در جــایی
یک جامعه دینی و  رد نیزآن  که، سینما مابقیِ ، بعدو  ؛ی دینی داشتیم با تولیدات حمدود دهه شصت یک سینما

امـا نکتـه . داری را در خـود حلـاظ کنـد سـینما نیـز بایـد حـدی از دیـنآن . ختسـا دیـن فـیلم میمعتقد به  خماطببرای 
بـود کـه تنهـا زبـان یـا  فـیلم مناسـب و درسـت بـه زعـم مـا فیلمی: آن بودیم ابعاد دیگری نیز داشـت پیای که ما در 

بـه گونـه ای ، جهـان جتسـم یافتـۀ فـیلم، یا به عبارت بهرت فیلم ۀباید صحناندرکارانش ایرانی نباشد؛ بلکه  دست اسامی
فـــیلم یـــک ن یـــک صـــحنه از دبـــا دیـــاینکـــه  کمـــا ؛فـــیلم در ایـــران تولیـــد شـــده و هویـــت ایرانـــی دارد دریـــابیمباشـــد کـــه 

ی دینـی باشــد یــا یســینمابایـد یــا  چنــین سـینمایی. ســتجا همانتــوان تشـخیص داد کــه ایـن فــیلم حمصـول  مریکـایی میآ
غیر دینی ، یهمانطور که گفتم از نظر من هیچ اثر هنری بزرگ. سینمایی که در یک فضای دینی تولید شده باشد

در مقــام خلــق اثــر ، گی شخصــی خــود بــا همــه چیــز و از مجلــه بــا دیانــت خمــالف اســتهنرمنــدی کــه در زنــد. نیســت
صـادق هـدایت آدم  ؛آکـل را خوانـدم داش ارهدوب من اخیراً . گوید در افق دین سخن می، هنری و در حتلیل نهایی

اش  زن و بچـه، شخصـیالتـی اسـت کـه ، آکل چیست؟ داش آکـل داش ۀاما قص، خودکشی هم کرد ؛متدینی نبود
امانـــت را هــــم حتویــــل ، کنــــد امانتـــداری می، خـــانواده شــــده نکــــه عاشـــق دخــــرتآرغم  علـــی اوو  ســــپارد او میرا بـــه 

ً ؛ میرد دهد و بعد هم می می ، غیـر از آن هو هرچـ، ماهیـت هنـراز ، زگی ایـن قصـهپـاکیمتام . اخالقی است کامال
یــــک : گونــــه اســـت ای نیـــز این  قصــــه. غیــــر دینـــی باشـــدتوانـــد  یــــک اثـــر هنـــری پــــاک منی. تربیـــت صـــادق هــــدایت اســـت از

از ازدواج بــا آن زن  د؛گــذار پــا روی نفســش می ؛افتــد اتفــاقی بــرایش می ؛بگیــرد یزن دیگــر قصــد دارد، بــازاری یحــاج
آن زن ازدواج کنـد و خـودش عـازم سـفر  گذرد و ایـن فرصـت را بـرای مـرد جـوان مستضـعفی فـراهم کنـد تـا بـا می

کــه در یـک ســریال بــه تصـویر کشــیده شــده  �یـا زنــدگی امـام حســین ؛ ایـن هــم یــک اثـر دینــی اســت شــود؛ حـج می
هامان دینی نبود ولی از یک جهت که متام این آثار  ها و فیلم متام سریال، و در این سطح البته از این نظر. اشدب

 . بود دینی، بایست از حلاظ ظاهری شرع را رعایت کند می
ار کآن موقع نبودیم کجا خودش را اش ن در مسیر سقوط هستیم ولییید ما اآلگو پس این که مشا می

 کند؟ آن خماطب دیندار را حلاظ می اکنون هم که همه تولیدات این شکل ظاهری و. کند می
ً . کنــد شـکار میآهــا  خــودش را در برخـی غفلت آن سـقوط  آن  رغم رعایــت یکـی از نویســندگانی کـه علــی مــثال
و ســینمای مــا کــم  تلویزیــون ، در رادیــو  هســفانأو از ایــن گونــه افــراد مت، زنــد بینــی دینــی ضــربه مــی جهــانبــه ، نکــات
کارهـایش ظـاهر دینـی و اخالقـی دارد ولـی خـواهم نـامش را بیـاورم و ایـن نویسـنده  نویسنده ای کـه منی، نیستند
، در جهـانش خـدا وجـود نـدارد. ترسـتی اسـبتنـی بـر فرزنـد پرسـتی و خـانواده پمامیـد کننـده و  نا، مشرکانه  ماهیتاً 

همـان سـیاهی و همـان ، آن متنـی کـه مـن خوانـدم ولی همین امسال باز در سریال بعد از افطار ماه رمضان در
و برخـورد حـق و  دارد اخالقـیی ظـاهر، فارسـی هایش مانند دنیـای فیلم شتهنو. بر آثارش مسلط خواهد بود نگاه

 .این همان سقوط است. نه باطلش باطل، حق است، ولی نه حقش، باطل است
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 ؛شد آن حمقق می جهانی بود که خداپرست بودن در، های دهه شصت قصه مفروضارگانی جهان آقای  پس 
 . دین دارانه و خدا پرستانه نیست، ی امروزها مفروض داستان جهان اما

آن دوره ایـن بـود کـه کـه تصـور از خـدا و انسـان بـا معـارف اسـالم و اهـل بیـت تطبیـق  در واقع تالش ما در
  . بین رفته و همین مشکل ما است زاما حاال این تطبیق ا ؛بکند

  کند؟  چگونه تطبیق منی
 ً چنــین عــدم تطبیقــی وجــود ، ی کــه بــه آ اشــاره شــد و یــا در کارهــای قبلــی نویســنده آندر همــین ســریال مــثال

ام  اگـر مـن را بــه خـاطر جتربــه: فــتمگ. در میـان گذاشـتمبــار بـه یکـی از مــدیران ارشـد سـازمان همــین را  مـن یـک. دارد
س از روی جتربــه توصــیه ای بــه مشــا دارم  منــایی کــلّ  از ســیاه خبــش عمــده ای خواهیــد یــا می؛ آدعــوت کــرده ایــد پــ

  نویسندگانی چنین استاز نوع نگاه  ما سیاه منایی سریاهلای ؛سیما کم شود
آقای  او فرمول دیالوگ نویسی. تلخی بی موردی دارد این نویسندهکار است که کارهای آش اً این تقریب

 . آن جهان لطیف را دور انداخته است را گرفته ولی حامتی
  . همه هم یک آدم هستند

مدیر یا به خاطر بی توجهی مدیر است یا ضرورت تولید که گاهی دست آشود؟  نین آثاری تولید میچچرا  
  بندد؟ را می

 �» حضـــرت عبـــاس«یـــا بـــه  �» علـــی حضـــرت« مـــا بـــه. دامن مـــی متاســـفانه فـــرض اول را حمتمـــل تـــر بنـــده
 ؛و خـود خـدا اسـت داخـ یاولیـا در شـأنگـوییم بـه ارگـانی قسـم؟ سـوگند و قسـم  یـا میآولـی  کنیم سوگند یـاد مـی

بـه «: گویـد میو بـرای اثبـات حـرفش اش اسـت  مـادری کـه دیوانـه بچـه ای دیگـر اسـت؛ ا به گونهه در آثار ایشان قسم
مـادر  ۀرابطـ ؛کنـد یعنـی بـه رابطـه اشـاره منی، گوید به جان فرزندم حتی منی ؛و سعید فرزند اوست» سعید قسم

اسـت کـه  جـاهمین  از خوب شرک یعنی چه؟ و ؛خورد ولی او به خود فرزند قسم می، و فرزندی مقدس است
یعنـی دعـای توسـل را بـه کـالس کنکـور ، خـوانیم هامان دعـای توسـل می رسد کـه بـرای کنکـور بچـه می کار به جایی

 . کنیم بدل می
 عنوان روحانیون داشتید؟ های دینی به آیا ارتباطی با آدم آن زمانی که مشا در مسند مدیریت بودید

آن  ای که در کار ما وجود داشت اما نکته. من مطالعات شخصی خودم را داشتم. آن شکل منسجم نه به
 . خواهد هنری ذوق می -هنری نیز مثل کار فرهنگی -بود که مدیریت فرهنگی

 حضور داشته باشند؟فرهنگی کار  روند شد که الزم است که طالب و روحانیون در آیا احساس منی 
ً میحضـور روحانیــت در ر توانــد مفیــد باشــد؛ امــا ایــن حضــور بایــد همــراه بــا دانــش و  ونــد کــار فرهنگــی طبعــا

ً امر قصه گویی و ، باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت حضـور روحانیـتنامـه  فیلم بینش از مقولۀ کار فرهنگی و خصوصا
ً . کنـد آویزی برای سـوء اسـتفاده برخـی فـراهم می دست  آنکـه بـرای جـای شناسـم بـه مـی نویسـنده و کـارگردانی را مـثال
 ا؛نــه همــه قصــه ر ؛ البتــهبــرد داســتانش را بــه حمضــر علمــا می، اش حتقیقــی وســیع و عمیــق اجنــام دهــدنامــه  فیلم

 ِ آن بزرگــــواران نیـــز قصـــۀ ارائــــه شـــده را مطـــابق تــــاریخ  دهـــد و کلـــی داســــتانی ارائـــه می بلکـــه خالصـــه و یــــک خـــط
کارشناسانی مثل بنده که در پژوهش تاریخی عمر خود را سپری  از نظرات، آن تائیدیه با هم آن نویسنده. یابند می

. در ایــن شــرائط نتواننــد وضــع نامســاعد و نامناســب مــا را درک کننــد علمــاشــاید . کنــد شــانه خــالی می، کــرده ایــم
در منــابع و تــاریخ آمــده  آنچــه بــا خمتــار یــا �شخصــیت یوســف، �شخصــیت امــام حســین  حنــوۀ ظهــور و جتلــی

از علمـا   خبتانه بعضـی شخو. استنامه  فیلم نیازمند ختصص در حیطۀ درام و، درک این تفاوتمتفاوت است و 
و برخی نیز احتیـاط اند  طاحتیادر این زمینه اهل  د ونکن شان ورود می خود چوب ختصص در چهار و روحانیون

  . کنند منی
، مرور زمان کنونی را داشتید یا بهاین ختصص ، ورود پیدا کردید تلویزیون  وقتی مشا به عرصه سینما و 

 وجود آمد؟ چنین بینش و اندوخته ای در مشا به
های  از شـاهکار نیمـی. نیازمنـد ذوق دانسـتم، را مانند خلـق اثـر هنـری ت فرهنگییکار مدیر  رو بود که از همین 

د و بررسـی و شـناختش نق، خواهد وقتی تولید اثر هنری ذوق می. اندهنری دنیا در جوانی خالق آنها تولید شده 
  .ما این ذوق را داشتیم. نیازمند ذوق است هم

های تـاریخی و  به کار به نظر من ورود علما و ورود طالب خمصوصاً  ؛میبگذارید یک مجع بندی بکن
 آن وقت هنری شکل بگیرد و - ورود باید در یک تعامل فرهنگی  ولی این، کارهای دینی بسیار ضروری است

که  روحانیون پرورش خواهند یافتکه سی یا چهل سال دیگر نسلی از  شود نصیب ما می نعمت بزرگی که
 . دنو نظر بده ردهد حتقیق کنتوان د وبرای درام مینشناس درام را می

ِ فرهنـگ حضـور در عرصـه به صرافتعلما  ن هم آقایانهمین اآلاینکه  کما خیلـی از . انـد افتاده های خمتلـف
متأســفانه بــاوری در ایــن بزرگــواران امــا  و بــه مباحــث نــوین علــوم عالقمنــد هســتند؛ واننــدخ میخارجــه آقایــان زبــان 
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حمضر یکی ، یک سریال حتقیق پیرامون بنده جهت. دانند منی را چندان امور مهمی و قصه دراموجود دارد که 
وســه  بنــده سی. ندنوشــت میآن قصــه را  شــانخود، کــه اگــر وقــت داشــتند گفتنــد از علمــا رفتــه بــودم و ایشــان می
را در خـــود نامــه  فیلم و شــهامت نوشـــنت تأامــا هنـــوز جــر، خـــوامن مینامــه  فیلم ســال اســت کـــه بــه شـــکل مــداوم

تـوان  یا میآ. آن را درک نکرده ایم پیچیدگیگویی کنیم که  ای رفتار می با درام به گونه، گاهی اوقات ؛بینم منی
 ِ داشـت یــک هواپیمـا را بـه ســالمت در انتظـار ، ها دسـتیاری پـرواز نکــرده پـرواز ندیـده و ســاعت از کسـی کـه آمــوزش

اگـر بـه ایـن نتیجـه . طالب و روحانیون بایـد ابعـاد ایـن پیچیـدگی را درک کننـد. درام نیز اینگونه است؛ مقصد بنشاند
بـه سـراغ نوشـنت نرفتـه ام  یم هنـوزگو بنده میاینکه  .ی پربرکت فراهم خواهد شدتعاملبسرتی مناسب برای ، برسند

 . به خاطر غفلت از این پیچیدگی است، روند آن می بسیاری به سراغاینکه  به خاطر درک این پیچیدگی است و
در باب سئوال بعدی من . توانست گام بزرگی برای رسیدن به یک بنیاد نظری باشد می، افتاد اگر این اتفاق می

چگونه هنرمند . دید که دربارۀ سینما یک نظریه و دیدگاه مشخصی داشته ایدمدیریت هنرمند است؛ مشا فرمو
  کردید؟ دادید و چگونه از شخصی شدن این امر جلوگیری می قرار میآن نظریه  را در مسیر

؛ ها و جمادالت بسیاری داشتیم ما حبث. شد به آزموده و پخته می، نظریه ما در مباحثات و جمادالت بسیار 
س از شــدید تــرین جمــادالت و خمالفتحتــی امــا  مــان دچــار چالشــی  تعامــل و همکاری هرگــز چنــین نشــد کــه، هــا نیــز پــ

های خارجی به آثار  دربارۀ اقبال و جوائز جشنواره بیشرتین حبث من با این دوستان. ن تعاملی برکت داردناچ شود؛
، ها ودآگـاه جلـب نظـر هیـأت داوران جشـنوارهایرانی بود که مبادا ما در برابر این جوائز دچار انفعال شویم و ناخ

نظر بنده این بود که حتت متأثر شدن . های بسیاری با همکاران خود داشتیم حبث، در باب این امر. هدف ما شود
بـرای ، پوشـی از واقعیـت و یـا چشم فارسـی همـان میـزان تسـلط الگوهـای فیلم تواند به  می، های جهانی از جشنواره

ّ ، فــــارابینامــــه  فیلم آن حــــال بــــه عنـــوان شــــواری امــــا در ش باشــــد؛خب ســـینمای مــــا زیــــان تصــــویب  و کارمــــان بــــیش از رد
داده شــان نظـــر    نامـــه درمــورد فیلم مشــتاق بودنــد کـــه نویســان و ســـینماگراننامـــه  فیلم زمــانآن  ؛هــا بـــود فیلمنامــه

 حممدعلی جنفیآقای : عنوان مثالبه . دانند که مانع می، نه مشاور شود؛ امروزه برعکس است و امثال بنده را
ت، امــروزولـی  کـار ســاخته شــد؛تنظــیم کـرد تــا  بـاهم خوانــدیم و؛ را بـرای مــن خوانــد داران ســربهنامـه  فیلم ّ هــا  اولوی

ت سینما و کار هنری را در ذیل خود قرار ، درآمد و بودجه بر همۀ امور: تغییر کرده است ّ مسلط شده و اهمی
  . داده است

  عالقمند بودید؟به کار خود 
  .دوست دارد، ستا آن مسلط درکاری را که  دمیآ. آن عالقمند هم بودیم م بهچون بلد بودی 

 پی بردید که  کجاازو بود  و مفید این تز درست  تا کجا ؟مشا برای سینمای دهه شصت چه بودپیشنهاد 
 را باید عوض بکنید؟ تز این

. تبــدیل شــدایــن آرزوهــا را بــه تئــوری  چنــد آرزو داشــتیم ومــا بعــد از انقــالب در عرصــه هنــر فرهنــگ و ســینما 
تلویزیــون  آرزوی رســیدن بـه یـک سـینما ومـا . گیرنـد ریشـه میهـای علـوم انســانی از آرزوهـا  هـا در خبـش فعالیت تئوری

 دانید کـه یکـی از اتهامـات می حتماً . بودن آنها باشدگویای ایرانی ویر آنها اتص هایی که مستقل را داشتیم؛ رسانه 
 ؛نباشـد آلـودما به دنبال یک سینمای پاک بودیم که گناه ، ابتذال دوری از به غیر از ؛ناپاکی بود، سینما و تلوزیون

ً . اســـت وسوســـه یـــک انـــرژی بـــزرگ بـــرای درام. نـــه باعـــث وسوســـه بشـــود و باشـــدکارانـــه  گناهنـــه  ـثال متـــام قهرمـــان  مــ
بارهــا ایــن نکتــه را گفتــه ام کــه درســت ، ها تــوی جلســات بررســی ایــن ســریال. دار هســتند هــای پــول مــا آدمی ها ســریال

کالت ، بــه حمـض آمــدن بـه و روشــن کـردن تلوزیــون، کــه نگـران رزق و روزی خــود هسـتند  نیسـت مردمی نگـران مشــ
ً شخصیت یکی از سریال ه جامعه نیز باشند؛ مثال ّ آن  خصی ثرومتنـد و دارا کـه نگـرانش: های ماه رمضان مردم مرف

ـچـاین نگرانـی  است که دخرتش به خارج نرود؛ ّ تولیـد تعـداد  ؟داردو زنـدگی آنهـا ه خماطبـان مـا ه ربطـی بـه عام
متام یا قریب به اتفاق سریاهلای مـا مربـوط اینکه  توان قابل قبول دانست؛ اما هایی را می مشخصی از چنین قصه

ــه و ثروتنــد بــه آدم ّ بــه  البتــه مــا نبایــد. شایســته نیســت و نشــانه ضــعف در نیازشناســی خماطــب اســت، باشــد هــای مرف
ـه و ثرومتنـد  امر کنیم که درباره ادمهنرمند  ّ کنـیم و ایـن  طراحـی و مـدیریترا   ه بایـد شـبکهکـبلسـد؛ ننویهای مرف

و مسـائل و مشـکالت  از مجله آثاری بود که در آن طبقه متوسـط آرایشگاه زیبا جمموعۀ. اری است گذ کار سیاست
البتـــه در زمـــان . بــود پدرســـاالرشخصــیت ســـریال ترین شخصــیت ســـریاهلای مـــا پولـــدارشـــاید  .آنهــا منـــود مناســـبی داشــت
پرداخـت کــه  تر جامعـه می هــم سـاخته شـد کـه بــه طبقـه کمـی مرفــه همسـرانسـریال ، مـدیریت بنـده بـر شــبکۀ دو

هایی داشـتم امـا توانسـته بـود در جـذب عـوم مـردم مرفـق اگرچه در نوع نگاه و بینش آن سریال انتقادات و ایراد
 . باشد

 !ولی این کار در زمان مدیرت مشا ساخته شد
و یـک امـوری را دوسـت دارم ، من به عنوان یک روشنفکر و کسی که در رابطـه بـا درام اهـل نظـر هسـتم 

 .ها بایستم از ژانر دربرابر برخیاما به عنوان مدیر شبکه حق ندارم  ؛چیزها را نه
 شد؟ های کمدی به فارابی ارائه می آن زمان طرح در
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نویس هم  نامه فیلم، وقتی مشا یک طرحی را نپسندید. شد آمد اما خیلی روی خوش نشان داده منی بله می
مــدیری ، یــک مــدیر فرهنگــی خــوب. کنــد آن حتلیــل طــرح و پیشـنهاد ارائــه می براســاسکنــد و  از مشــا پیــدا می یحتلیلـ

در ، هـا را بـه نسـبت معقـول بلکـه همـه ژانرباشـد؛  نـه متعلـق بـه ژانـر ملـودرام واست که نه متعلق بـه ژانـر کمـدی 
  . ژانرها را داشته باشد  غلط و درست هر کدام از اینباید توانایی تشخیص اما . دستور کار قرار بدهد

 ؟به چه معنا است بودن تقلاین مس بودید؛ مستقل و سینمای تلویزیون  گفتید که دنبال یک
کــه آن  در شـود می زمـان و فرهنگـی، متعلـق بـه مکـانهاتـان  فیلم قطعـاً ، سـاز اصـیل باشـید مشـا اگـر یـک فیلم

  . لیوودها ینه از سینمای هند و نه از سینما، گیرید تان اهلام می چون از حمیط ؛کنید می  زندگی
ّ  ؛بودن سینما و فیلماشاره کردید به دوربودن از گناه و پاک  و بعد    بود؟ چه مخصیصه سو
ً  ؛مـن جمبـورم بـرای مشـا مثـال بـزمن. بـودتر زنـدگی  های عمیـق بـه الیـه پـرداخنت: خصیصهسومین   اینکـه  بـا مـثال

شخصیت یا  م؛شناختی آن فیلم را می های پردازی تیپکال بود ولی آدم یک شخصیت، ها نشین در اجاره شخصیت پردازی
م شـناختی عاطفی را هـم می  پیوندآن  مادرش را و م؛شناختی را می  حامتی علیآقای  مادرفیلم بچه عقب افتادۀ 

 بــرای مـا یــادآور فرهنگمــان بــود؛، »مــادر قیمــه مــرگ خـودش را خــودش پخــت«آن نکتـه لطیــف و شــاعرانه کـه  و
 حــاوی، ش خبشـیضـمن آرامــ و، آن هسـت آگــاهی در نکتـه ای لطیـف و عارفانــه کـه هــم دینـی اسـت و هــم مـرگ

پیشــنهادهای آنکــه ؛ حــالپیشــنهادی کــه قــبال شــنیده نشــده اســت تــازه ای در بــاب مواجهــه بــا مــرگ اســت؛ نکــات و 
پیشــنهادهای نویسـندگانی ازقبیــل فــردی کـه در پیش ً ، تــر بــه او اشـاره شــد همـه  بــه مشــا شـده و هــیچ کــدام را  قـبال

پیشــنهاد کنــد کــه  میارائــه جهــانی را بــه مشــا ، رغم فــانتزی بــودن علــی روزگــاری روزی ســریالحتــی ؛ کنیــد قبــول منی
  . در خود نهفته دارد ای تازه

 . آن جهان امکان تعالی وجود دارد در
نشـان در اثـرش   سـاز ما این بـود کـه فیلم اهدافیکی از . دنیای اطرافمان را بهرت ببینیم کند که کمک می؛ بله

، چهــارم ۀخصیصــ. کنــد منتقـل میبــه خماطــب هــم ایــن خــوب دیـدن را شناســد و  بدهـد کــه جامعــه را خـوب می
ّ  شود یا بین خواب بلند می وقتی یک کارکرت مثبت از . بود گشت به زندگی و شعائر دینی باز  ایشرا منـ ولوعین االط

خورنــد  غــذا می، یــک ســکانس در میــان، ها صــیتشخ بینیم کــه مان مــی ها مــا در ســریال. یــا منــاز صــبح خبوانــد منــدهی
دولـت آقـای  جای خالی سلوچمن رمان ! ین و مناز خبشی از زندگی ما نیستدمگر . خواند کس مناز منی ولی هیچ

 روســتای ایرانــییــک  درشــود  یــا می؛ آگــذرد ســاهلا قبــل می رمــانی کــه در یــک بافــت روســتاییِ ، خوانــدم ابــادی را می
   ؟دخوان نباش مسجد و مناز

  یا این شعاری شدن نیست؟آ 
ایـن مـا بایـد » شـود شـعاری می« : گوینـد گیرنـد و می همـه موضـع مشـا را می، »منـاز« گوییم میهمین که  

بایــد منــاز ؛ طوری کــه در آمریکــا حمــال اســت بــه یــک کلیســا تــوهین بشــود همــان ؛عــادی نشــان بــدهیمگونــه امــور را 
  . بدهیمخواندن را به عنوان یک رفتار عادی نشان 

 در این کار موفق بودید؟ 
و هنوز  عزیمت بود طۀغاز کار و نقآ، مسلمان استآن  شخصیتیرانی است و ا این که معلوم باشد فیلمی

های ما  در سریال. توانیم نگوییم منی؛ گفتیم »بسم اهللا«، چای خوردیم، ن که در حین صحبتهمین اآل. هم هست
 ؛نیــز همـین اتفــاق افتـاده اســت گجنـ مـورد در. تایـن دروغ اســ؛ خواننــد بــه بـاال منـاز می ههفتــاد سـالافـراد فقـط 

 . اند های دیگری داده یزچجای خودشان را به ، اری هستندعآنکه ش های جنگ به بهانه یعنی واقعیت
عمیق و  نگاهی، لود نبودنآ هپاک بودن و گنا، ایرانی بودن و اینجایی بودن اثر: اگر این چهار امر یعنی

 و آیا در اثری حمقق شد؟ شد؟ اثر دینی می، شد و رعایت شعائر دینی حمقق می، بینا به زندگی داشنت  چشمی
هر چند ملودرام ، ر مادریهم. او مهر مادریی تربیزی یا شیدامثل . آثار دفاع مقدس ما این گونه بود. بله

. خیلـی واقعـی بـود، شـد ارتباطی که بـین یـک بچـه و یـک زن برقـرار می: برد اما از مناسبات درستی بهره می، بود
 نعـالی بـود علـت ایـن. بـود روزگـار قریـب سـریال، انقـالب دیـدماز  قبـل از انقـالب و بعـد چـه بهـرتین سـریالی کـه مـن

بعــد از از شـاگردان و دوسـتان دکـرت حممـد قریـب بـود و کـه ، یدکـرت ســیادتمرحـوم ؟ شتعلـیقیـا چـه بـود؟ ریـتمش 
قریـــب بـــا قـــرآن را  دکـــرت نســـبت. مـــا را از انـــس دکـــرت قریـــب بــه قـــرآن مطلـــع کـــرد، کـــرد صـــحبت می تلویزیـــون  ریال درســ

 . عیاری سانسور کرده استآقای  شخص
 ست؟نیغتیمت ، اثر را ساختهآن  یعیارآقای  همین که 

هـم یادمـان باشـد   امـا ایـن. مـن گفـتم کـه ایـن بهـرتین سـریال اسـت ؛ما را به ایـن روز انداختـه اسـت نگاههمین 
 . انس با قرآن دکرت قریب را سانسور کرد، عیاریآقای  که

 مذهبی نبود؟، سریالآن  قریب درآقای  یعنی
س بــا قــرآن توانســت عیــاری را متقاعــد کنــد کــه  می، تر از عیــاری نبــود اگــر یــک مــدیری بــود کــه کوچــک. نبــود انــ

یـک مـدیر موفـق فرهنگـی خصوصــیتی . درکـارش بیــاورد، آن کـه ایـن قــرآن خوانـدن سفارشـی بشـود بـدون، قریـب را
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؛ چنــــین مـــدیری وقتــــی در برابــــر هنرمنــــد دانــــد کوچـــک منی، هــــم تــــرین هنرمنــــد دارد کـــه خــــودش را نســــبت بـــه بزرگ
پـروژه شــان را  بـه همـین شــیوه ها هــالیوود تهیـه کننــده در. پـذیرد شـنود و می هنرمنـد حــرف او را می، نشـیند می

بـه  قـرآن را اجازه سانسور، دیر عیاری بودممن اگر م. موضع باال و البته موضع باال را هم بلدند از: برند پیش می
کاربردن  درپی یافنت راه مناسـب بـرای بـه، باید به جای نگرانی از شعاری شدن استفاده از چنین شعائری. دادم او منی

حلظـه ای در ایـن فـیلم هسـت . اسـت  خیلی دور خیلی نزدیـک، به نظر بنده، ایرانی بهرتین فیلم. آنها در درام باشیم
قهرمـان فـیلم در . شـکند میای ذره ، تنهـا بلکـه ؛شـود منـاز خـوان می، نـهن و متـدی نـه، شخصیت فـیلم، در آن که

دا پـــس خـــ. ه اممانـــددر کــار خـــود ، دهم منــی کـــه همـــه را جنـــات مـــی: گویـــد می و کنـــد اوج استیصــال گریـــه می
این مضمون در این فیلم چنـین دلنشـین اینکه  علت. را بشکند ورا تا اینجا آورده تا ا فرد این، خداگویی  ؟کجاست

بـا واقعیـت نسـبت  اسـت کـهمتام زیبایی سریال غریب نیز همـین . اش با واقعیت نسبت مستقیم: چیست از کار درآمده
 . مستقیم دارد

ن که در مورد یا ای، دروغ بگوید خود در مورد موضوع است که فیلمی، پس از نظر مشا فیلم بد 
ال اقـل در ، کنم در مورد سریال در چشم باد صادق است چیزی که فکر مینشانی نادرستی بدهد؛ زندگی 
فرین جنگ ناتوان آ های دینی و هویت که جنگ را به دفاع ملی تقلیل داده بود و در بیان جنبه خرآهای  قسمت

  . بود
: فـراوان گفتـه امنکتـه  ایـن، مـرا انگشـت نشـان خواهـد کـرد، دامن گفـنت ایـن حـرف یی کـه مـیها من در مجع 

فرزندپرسـتی را . کنـد از خـواهرش دفـاع می ؛ قهرمان فـیلمحسین لطیفی واقعیت جنگ نیستآقای  روز سوم فیلم
آن  ارگــانی بــه نــه بــه ایــن خــاطر کــه مــنِ  ؛پرســتی را بــه جــای خداپرســتی نگــذاریم وطــن، بــه جــای خــدا پرســتی نگــذاریم

  . نکه چنین حرفی دروغ استآبلکه به خاطر ، اعتقاد دارم
مفــاهیم در وقتــو  ســازد خیلــی مــوثر اســت میاثــر را کــه  آن آدمی چــون شــود؟ یمن یشــعار آیــا ی ایــن 
  . کند که سراجنام شعاری خواهد شد آن استفاده می به گونه ای از، اش نباشد های ذهنی اولویت
  . بگذارید فیلم خودش را بسازد ؛فیلم جنگی بسازد اجازه ندهید، اگر باور ندارد 
  ریشه در واقعیت ندارد؟، چجای خالی سلویا رمان ا 
 مطالعـــهبــا دقــت هــای دولــت آبــادی را  مــن کار. کنــد در ایــران نـــداریم ین روســتاهایی کــه او توصــیف مینــچ 
ُف«هــای داســتان یــک دمآحمــیط اثــر را عــوض کنیــد و بعــد بــه اســم  یاگــر کمــ ؛ ام  کــرده چ«یــا »ا ، اضــافه کنیــد »ویــ

  . شود می ه بدلروسیهمان روستا به روستایی در 
 . فضای روستایی حتقیق کرده است آبادی در دولت کنم اما من فکر می 

، نشــانی ایــن رمــان. را پیــدا کنــیمآن  دقیــقنشــانی بایــد  نویســیم می وقتــی کــه یــک رمــان روســتایی. بــاور کنیــد نــه
 . مشهد کمی، قوچان کمی، مشال است مقداری: معلوم نیست کجاست

  . باید این اجازه را به نویسنده بدهیم 
 . های بنده در مقام منتقد است و نه در مقام یک مدیر این حرف 

 نشانی یا عرفانآ ؟ایران خصوصن سینمای دهه شصت چیستضورش در سینمای حنظرتان پیرامون عرفان و 
  دانید؟ می عرفانآن را  یا مشا هم کف دین را شرع و سقفآ برای دینی شدن سینما است؟ درستی
ُ « : فرمایــد می. نــه عرفــان، بلــه کــف دیــن شــرع اســت ولــی آمســانش اخــالق اســت  ــانــک لعلــی خ ُ یــا  »١عظــیم قٍ ل

» َ ً  اینجـا؛ »االخـالق بعثـت المتـم مکـارم اخــالق ، شـود آنـی کــه باعـث درگیـری دراماتیـک می حبــث عرفـان نیسـت و اصـال
اما آنی که بـه خـاطرش ، بنده به عرفان دلبستگی دارم. کند عرفان درگیری دراماتیک ایجاد منی؛ نه عرفان، است

نــه بــه  ؛دهنــد بهشــت را بــه خــاطر رنــج کشــیدن می. تاخــالق اســکــه عرفــان  نــه، شــویم یــا عــذاب میدچــار پــاداش 
نقـش  یـک، آن زمـان هـر پـنج سـال یـک بـار ما در. دنبال اخالق بودم تلویزیون  درسینما و من. خاطر حاالت روحانی

 . های قابل اعتنای ما اخالقی بود متام فیلمکه  درحالی ،ساختیم می نار و نییا  عشق
 مثال بزنید؟
  . له خداستآیعنی مس ؛یا دینی اجتماعی است جمیدی اخالقیآقای  کارهای، تربیزیآقای  یشیدایا مهر مادری 

  مشکل نداشتید؟ ٢بدوکمشا با  
له ایـن أمسـ. یعنـی فـارابی نگرفـت، ساخت و جمـوز از مـا حوزه هنریبدوک را . بدوک به نظر من سیاه بود 

البتـه . دهد عرفـان اسـت نوری که خدا به خاطر پاکی به انسان می: توامن به این سادگی بگویم است که من منی
  ... توان جدا حبث کرد عرفان عملی را می

بود که تالش  آدمی ؛گیرید؟ درآن کار اخالق حضور قاطعی داشت پس چرا به کار روزگار قریب ایراد می

                                                   
  4: سوره قلم.1

  .به کارگردانی مجید مجیدي؛ قصه فیلم درباره تجارت انسان است 1370محصول  2.
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ی داشت أثبات ر، داد آموزش می، انداخت را به خطر می زندگی اش، کودکیک  جانکرد و به خاطر جنات  می
 . و ثبات شخصیت

  . بد است که از قصه حذف شده است قریبآقای  مگر قرآن خواندن ؛را بگوییم واقعیتما باید  
الـذین آمنـو . بیایید به خودمان راسـت بگـوییم. ارزشی ندارد، گوییم اگر عمل صاحلی به خاطر خدا نباشد می 

. ر نظــر بگیریــدایــن مثـال را بــا مسـاحمه د، قیمـت نــدارد، عمـل صــاحلی کـه بــه خــاطر خـدا نباشــد ؛و عملـو الصــاحلات
. توانیم منـاز خبـوانیم ولـی همـه چیـز در منـاز اسـت ما بدون وضو منی. فرق شرع با اخالق مثل وضو و مناز است

تــوانیم بوســیدن زن و مــرد را  منی، حجــاب را رعایــت نکنــیمتـوانیم  یعنــی منی. تــوانیم فــیلم بســازیم بـدون شــرع مــا منی
، درگیری بین خیـر و شـر، اخالق، امر مهم. شرط ورود است، وضو مانند و شرع امور از الزامات  این ؛نشان دهیم

 . د استزشت و زیبا و خوب و ب جدال
و اگر شخصیت  استتعهد اجتماعی ، اولویت ذهنی بنده: دکه یک کارگردان به مشا بگوی تصور کنید

  آن وقت باید چه کرد؟؛ کنمهمزادپنداری او آن را بیافرینم و با  توامن منی، داستان یک آدم مذهبی باشد
 . . شاعر که نیست ؛ای نباید این حرف را بزند ساز حرفه یک فیلم اوالً 

 . مه هم نداشتان او حتی فیلم ؛گفت عیاری شعر میآقای  واقعیت این است که
ّ نکتـۀ . کنـیماو را قـانع  کنـیم تـاآن قـدر بـا او صـحبت  چنین گفته ای آغاز یک مباحثۀ جدی است؛ حال بایـد مـد

. اســتمــدیر مربوطــه  کــه، عیــاری کیــانوشنــه ، علــت حــذف قــرآن از زنــدگی دکــرت حممــد قریــب: نظــر بنــده ایــن اســت
ـمـ. ؛ بلکـه ضـعف مـدیریت ماسـتمنکـی نیسـت هامثـال د نیـز علـت سـقوط مـا َ ِ ت خـودش نسـبت داشــته دیر بایـد بـا مس

ِ نـام و توانـد بـا  توانـد بـا کیـانوش عیـاری صـحبت کنـد؟ او چگونـه می این مـدیر چگونـه می. باشد کـارگردانی صـاحب
حمقـــق  تلویزیــون  را در ســـینما و و اســالمهای امـــام  هـــا و خواســته آرزو، های ســازمان را صـــحبت کنــد و سیاســـت، اثــر

او ، ایــن سانســور امــا مقصــرِ ، انســور کــردهس قــرآن را از زنــدگی حممــد قریــب کیــانوش عیــاری قطعــاً . توانــد کنــد؟ منی
، اش بود و ارگانی هم مـدیر بـود سر صحبت هنوز کردیم و او با کیانوش عیاری صحبت می چند جلسهاگر . نیست

در مـــورد ضـــرورت ، کـــه حتـــی مجلـــه ای هـــم از جانـــب مـــدیر: آن اســـت حـــدس بنـــده. گـــرفتیم آن وقـــت تصـــمیم می
 . ساز گفته نشده است ه فیلمب، حفظ خصیصۀ انس با قرآن دکرت قریب
 . هایی که در زمان مشا پخش شده اما خوب نبوده است مشا اشاراتی داشتید به سریال

ه دانســتم کــه چــ می زمــان بنـدهآن . هــای مـن نبودنــد لآآن آثـار ایــده  خیلــی از امــا، قابــل پخــش بـوده هرچنـد 
هرچه هنرمند ، ولی مدیر امروز سینما و تلوزیون. خواسته خود نیز تصوری داشتم آل ایده از شکلخواهم و  می 

طنـز مـاجرا آجناسـت کـه . آرزو و آرمان نـدارد، مذکور شاید مشکل از آجنا باشد که مدیر. آل است برایش ایده، بسازد
ِ ، درســت زمــانی کــه در حــال رســـیدن و موفقیــت بــودیم ِ  یعنــی زمــانی کـــه در حــال درک چنــد و چــون کـــار  درســت

 در اوج پختگـی و. بـود ٧۴سـال . ن فرصت از ما گرفته شد تا کـار خـود را بـه مثـر برسـانیمهمان موقع ای، بودیم
 اش آن هـم در روزگـاری کـه در هـر هفتـه ؛بـودم یت آشـنا شـدهمـدیر با چندوچون ۵٩از سال که  درحالی آن هم

تشخیص را مدیران دو . دآن وقت درست وقت مثردهی بو. دیدیم اتفاق می، کشورهای دیگر سالِ ه ده انداز به
کـه ، و دومـین تشـخیصکننـد  جاجبـا میرا  مـدیر درست وقـت مثـر دهـی: یکی: دادند ارشد فرهنگی ما خوب می

نکتـه . بـه جـا منانـد جتربیـات گذشـته گیزننـد تـا چیـزی از میبـدترین جانشـین ممکـن را بر: آن است که کنند باز اشتباه منی
 ً ، بنـده بـا ایـن حـال. کـردیم خیلـی هـم پـر بیننـده بـود را پخـش می لطانتیپوسـمششـیر  سـریالما  مشا درست است مثال

های  م پوزش خواستم؛ چرا که این سریال بـا ایـدهآلاز مرد در یک نشست مطبوعاتی به جهت پخش همین سریال
 . ندکن هایی که باعث شرمندگی است افتخار می  به کاراما امروزه مدیران ما . ما تفاوت فاحش داشت

وجه از دین  مکدا، همگی طلبه هستیم و دنبال آنیم که دین را به سینما وارد کنیماً ارگانی ما تقریبآقای  
 دانید؟ را برای این پیوند مناسب تر می

در حــوزه  کـه ن اســتنکتــه دوم ایـ ؛اش اولویــت بـدهیم بـه صـفات مجــالی خـدا نســبت بـه صــفات جاللـی: اوالً 
بــا یکـــدیگر  ک اثـــر هنــری تبلیغــی دینـــی و یــک اثـــر هنــری آموزشــی دینـــییــک اثـــر هنــری دینــی بـــا یــ؛ مطالعــه کنـــیم هنــر

تولیدات دینی ناب دنیا را هم ببینیم و : سوم. ها راه به جایی خنواهیم برد متفاوت اند و بدون درک این تفاوت
. شـویمخـارج از ایـن انفعـال نسـبت بـه سـینما بایـد تـوان سـینما را هـم بـدانیم و : ؛ نکته دیگری هم هستهم خبوانیم

اثر و آن  رئالیسم به، جدایی نادر از سیمینفیلم  متام توفیق و حسن. به نظر من سینما در دنیا در حال افول است
ایــن کــار هــم بــه خــاطر  پایــان بــازِ . مــن معنــای چنــدانی در ایــن فــیلم ندیــدمولــی  ؛ها اســت شخصــیت ملمــوس بــودن

گفـت پاسـخی کلیشـه  مـی دخرت هرچه، در انتهای فیلم، قاضیدر پاسخ به پرسش : آن است حفظ تأثیر روشنفکرانۀ
 یـا فــیلم. آن کــار نبـود چنـدانی در ل و عمـقأمــت. بــه پایـان رسـید، ای بـود؛ از همـین رو فـیلم قبــل از اعـالم پاسـخ او

مـا بـا امتیـاز دادن . چندان نکتۀ قابـل حبثـی نداشـت، زد ناخنی به خطوط قرمز می آنکه گاهی و مس به جزطال 
بـه . رسـیم ر بـه جـای درخـوری میبـا حـرف عمیـق زدن اسـت کـه در حـوزه هنـ ؛شـویم روشـنفکر منی، ها روشـنفکر بـه

ً ایــن مـن  ی؛ رفـنت بــا خطـوط قرمـز اسـت و امتیـاز دادن بـه روشـنفکر ور، ماننـد زیـر نـور مـاه  نظـر مـن فیلمـی شخصـا
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 . قدر نیستها این  ارتفاع این فیلم که یادمان باشدها را مطبوع یافتم اما  فیلم
  ؟ منزلت بیشرتی قائل هستندادبیات  رایهایی هستید که ب آن آدم مشا از

و داوران   ژوری آوردن نظـر به دسـت برای ام؛ گویی همه این روزها از رمان دلزده شده. نه این طور نیست
 ؛سـکی را ببینیـدفداستای ابلـه ها بـا آثـار بـزرگ ادبیـات فاصـله بسـیار دارد؛ برند؛ این رمان می دست به قلم، ها جشنواره

مـا  ؟ یـادانـد دنیا خـوبی را بالهـت می ؛ آیاآید ابله به نظر می، یخوب فرطای که از   یک شاهزادهای درباره قصه 
کنـد؛  زیبـا بیـان میسکی ایـن حـرف را فتایقدر داس و آن بدل شده؛ تهبال به بریم که خوبی در یک زمانی به سر می

رایگـان آقای  سنتگری همچنین ؛را در نظر بگیرید در رمان تولستوی و حلظه پشیمانی او کشی آناکارینا صحنه خود یا
اش  کـار هنـری بایـد آخـرین کلمـه. که گریسنت کسی بود که یک عمـر نگریسـته بـود، خیلی دور خیلی نزدیک در فیلم

در . شــود راز می، ایــن آن را بیــان نکــرده باشــد و هنرمنــد متــامبایــد یــک حرفــی داشــته باشــد کــه . شــروع تفکــر باشــد
پسری که او برای جناتش آمده بود او را جنات  چه شد؛ در نهایت کهدانیم  همین خیلی دور خیلی نزدیک ما منی

هـــا کـــه اگـــر بـــه  جمموعـــه ای از رازبـــود؛ گـــور او  ر حـــال بـــدل شـــدن بـــهو ماشـــینی کـــه بـــه دادش نرســـید و د داد
  . بود الدین سهروردی شهابها و مفاهیم  یادآور نوشته، شد صورت مقاله نوشته می

زده شــد ابهــامی پدیــد آیــد و ایــن  خیلــی دور خیلــی نزدیــکشــاید در اینجــا پیرامــون مثــالی کــه در مــورد پایــان 
در پاسـخ . نزدیک است خیلی دور خیلینیز مانند پایان فیلم  جدایی نادر از سیمین سؤال مطرح شود که پایان فیلم

آنکـه در  شـود حال مـی پایـان نـدارد و فـیلم قطـع جـدایی نـادر از سـیمینفرق این دو فـیلم ایـن اسـت کـه : گویمباید ب
 .کند می در ذهن خماطب ادامه پیدا، به خاطر راز آلودگی اش پس از پایان، خیلی دور خیلی نزدیکفیلم 

  دیگری نیاز است؟چه چیز ، مناسب به غیر از مدیریت فرهنگی، هنری دینی برای تولید یک اثر
 شــعر، البتـه مـا مشـکلی در ایـران داریـم کـه در خـاک فرهنگـی ایـران. سـرزمینی مثـل ایـران وایـن همـه اسـتعداد 

 را بـــه طرحــی کــه دمل، خوانــده امنامــه  فیلم ۀ عمــرکــه همــ مــن بــه عنــوان آدمی. آیــد عمــل می، بهــرت از قصــه
  . است به دستم رسیده رتکم، یا تنم را لرزانده باشد شوق آورده
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مری تطبیق شخصیت علیها(مپردازي حضرت  اهللا    در قرآن )سالم 
مقدسو  نمایشی مریم    مجموعه 

  
موسوي   منیره    1سیده 

  
  
  

واقعــــی و   حنــــوی اســــت کــــه زن بــــه چهــــرهنــــی بــــه آپــــردازی زن در قصــــص قر شخصـــیت  : چکیده های  جمموعــــــه. دشـــــو منـــــی جنـــــابتش وارد و درایــــــت، اکـــــدامنیپ، ای بـــــه عفـــــت لطمـــــه ،او  هـای زنانـه بـا متـایالت و ویژگی هماهنگیشود و ضمن  ناسب خود ظاهر میمت اسـت کـه از  قرآنـی سـاخته شدهسینمایی و تلویزیونی متعددی با اقتباس از این قصـص          . است پرداخته شده مریم مقدسمنایشی   و جمموعهقرآن  شخصیت زن در قصهریال مـــریم مقــدس و یوســف پیـــامرب اســت کــه در ایـــن نوشــتار بــه تطبیـــق ســ، آنهــا  مجلــه
  Bداستان تولد مریم

، و از طرفـی خــواهر اشــیاع، اســرائیل برجسـته بنی های یکـی از شخصــیت، مـادر مــریم و همسـر عمــران، )آنــا(حنـا
درختــی روزی حنـا زیــر . یــک صـاحب فرزنــد نشـده بودنــد بـود کــه بـه گفتــه تـاریخ و اخبــار اسـالمی هیچ، همسـر زکریــا

آتـش عشـق ، داد؛ مشـاهده ایـن حمبـت مادرانـه های خـود غـذا مـی نشسته بود که پرنـده ای را دیـد کـه بـه جوجـه
زی نگذشـت کـه دعــای کــرد و چیـخـدا تقاضـای فرزنـد  ور سـاخت و از صـمیم دل از درگــاه در دل او شـعلهفرزنـد را 

کند و چـون او  مورد آینده فرزندش فکر میحنا در ، در دوران بارداری. وی به اجابت رسید و باردارشد هخالصان
هنگـــامی را کـــه همســـرِ «: گویـــد کنـــد و می را بـــا دعـــا از خـــدا خواســـته اســـت بـــرای خـــدمتگزاری خانـــه خـــدا نـــذر می

ر«که ، رای تو نذر کردمب، را در رحم دارم آنچه! خداوندا«: گفت» عمران« َّ کـه تـو شـنوا ، از مـن بپـذیر ؛باشـد» ٢حمر
بــرده و خطــاب بــه ) معبــد(او را بــه کنیســه، پــس از تولــد و نامگــذاری مولــودادر مــ ﴾٣۵:  عمــران آل﴿»!و دانــایی

میـان  در. سرپرستی او را یک نفر از مشا به عهده بگیرد، املقدس است این کودک هدیه بیت: علمای یهود گفت
طــی مراســـم . باشــد خواســت افتخـــار کفالــت و سرپرســتی او را بــه عهـــده داشته آنهــا گفتگــو شــد و هـــر کســی می

حتـت تربیـت معنـوی و  مـریم .انتخـاب شـددار وی  به عنوان کفیل و عهده -دایی مریم و برادر حنا -خاصی زکریا
، همــراه بــا پیــامرب خــدا، بیــت املقــدس، خانــه خــدااو در . د و بالنــدگی رســیدبــه رشــ، اســرائیل پیــامرب بنــی، روحــانی زکریــا

  . رویید گلستان وجودش می های عبودیت در بود و جوانه، زکریا
: ١ج: ١۴٢٢: النعمـــانی، ٣٠٢: ٢۴ج : ١٣٧۴: مکــارم شــیرازی، ١۶٣: ١٣ج : ١٣٨۵: عالمــه جملســی( 

  ) ٢٧٢: ٢ج  و ١۵٣ و ١١٩: ۵ج : ١٣۶۴: حمالتی، ٢٢
  

  در قرآنBداستان مریم 
کـه از خـانواده اش بـه جــایی گـاه  آن دخـرت عمــران پسـر ماثـان را، ای پیـامرب یـاد کـن در قـرآن سرگذشـت مـریم«  

املقـدس بــه عبـادت مشــغول  مــریم همیشـه در معبــد بیت) ١: مـریم(» . املقــدس کنـاره گرفــت در جانـب شـرقی بیت
برای طهارت و شستشو از آنها کناره  رفت و می، زوجه زکریا، بود و برای رفع عذر به خانه خواهر خود الیزابت

 و مـــا«کـــرد تـــا بـــرای عبـــادت در معبـــدآماده شـــود و بـــرای ایــن کـــار بـــین آنـــان و خـــودش پـــرده ای آویخـــت  گیــری می
مــریم . پـس او بـه صـورت انسـانی کامـل و بـدون نقـص در نـزد مـریم جمسـم شـد ؛رومحـان را بـه سـوی او فرسـتادیم

همانـا مـن فرسـتاده پروردگـار : فرشـته گفـت. برم اگـر تـو پرهیزکـار هسـتی من از تو به خدای رمحان پناه می: گفت
                                                   

  مقاله حاضر بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد نامبرده است که براي تصویرنامه بازنویسی شده است. کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی.1
  )دهخدا. ( کسی که نامزد خدمت در مسجد یا معبد باشد. آزاد شده.2
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بشــری بــا مــن متــاس کــه  درحالی چگونــه بــرای مــن پســری باشــد: مــریم گفــت. تـو هســتم تــا پســری پــاکیزه بــه تــو ببخشــم

 مـن آسـان اسـت تـا پروردگـارت فرمـود ایـن کـار بـر ؛همـین طـور اسـت: فرشته گفـت. نبودم است و من زناکار نداشته
پـس . دهـیم و چنـین تصـمیمی امـری مقـرر و پایـان یافتـه اسـت ای برای مـردم و رمحتـی از جانـب مـا قـرار او را نشانه

در ایــن . و میــان خــود و آنــان حجــابی افکنــد«، »مــریم بــاردار شــد و بــه مکــان دوری از اهــل خــودش کنــاره گرفــت
:  میمـر﴿» !بر مریم ظـاهر شـد، عیب و نقص ما روح خود را بسوی او فرستادیم؛ و او در شکل انسانی بی، هنگام
کنیم؛ و تـو در  از خربهـای غیبـی اسـت کـه بـه تـو وحـی مـی، ایـن«گویـد  از قول خـدا بـه او چنـین می جربئیل ﴾١٧

وبـه ، دار شـود یـک کفالـت و سرپرسـتی مـریم را عهـده افکندنـد تـا کـدام آب میهـای خـود را بـه  آن هنگام که قلم
:  عمران آل﴿» . از راه وحی به تو گفته شد، حضور نداشتی؛ و همه اینها، هنگامی که با هم کشمکش داشتند

خــدا تـو را برگزیــده و ! ای مـریم«: هنگـامی را کــه فرشـتگان گفتنــد و«: اســت چنـین آمده عمــران آلدر سـوره  ﴾۴۴
: اســت در ادامـه ایــن سـوره چنــین آمده ﴾۴٢:  عمــران آل﴿» . اسـت برتــری داده، پـاک ســاخته؛ و بـر متــام زنـان جهــان

دهد کـه نـامش  ای از طرف خودش بشارت می به کلمهخداوند تو را ! ای مریم: هنگامی را که فرشتگان گفتند«
ت خواهــد بــود؛ و از ، در ایــن جهــان و جهــان دیگــرکــه  درحالی اســت؛» عیســی پســر مــریم، مســیح« ّ صــاحب شخصــی

بـــان اســـت ّ : ٢ج و ١۵٣و١١٩: ۵ج : ١٣۶۴: و حمالتــــی ٢٢: ١ج: ١۴٢٢: النعمـــانی( ﴾۴۵:  عمـــران آل﴿» . مقر
٢٧٢(  

  
  در قرآن B مریمپردازی حضرت  شخصیت و شخصیت

ز ایـن ای کـاش مـن پـیش ا: گفـت مریم زیر شاخه درخت خرمایی رفت و از شـدت حـزن و انـدوه بـا خـود می«
نـدایی از زیـر درخـت آمـد کـه غمگـین نبـاش کـه خـدای تـو از . شد نامم فراموش می مرده بودم و از صفحه عامل

پـس . ای مـریم شـاخ درخـت را حرکـت بـده تـا از آن بـرای تـو رطـب تـازه فـرو ریـزد. زیر قدم تو چشمه آبی جاری کـرد
بـرای خـدا : دار و هـر کـس از جـنس بشـر را ببینـی بـه او بگـو  تنـاول کـن و آب بیاشـام و چشـم خـود بـه عیسـی روشـن

قـوم مـریم بـه جانـب او آمدنـد کـه از گـاه  آن .و با هیچ کس هرگز سخن خنواهم گفـت ام کرده نذر روزه سکوت
رون تـو را نـه پـدری هـا  ای خـواهر. آوری کـردی گفتند ای مریم عجب کار منکـر و شـگفت. این مکان همراهش بربند

آنهـا گفتنــد مــا چگونــه بــا طفــل گهــواره . کــرد مــریم بـه اشــاره حوالــه بــه طفــل. ناصـاحل بــود و نــه مــادری بــدکار
که مرا کتـاب آمسـانی و شـرف نبـوت عطـا فرمـوده . همانا من بنده خاص خدایم، آن طفل گفت. سخن بگوییم

عبـادت و منـاز و زکـات سـفارش  و مـرا هـر کجـا باشـم بـرای جهانیـان مایـه برکـت و رمحـت گردانیـد و تـا زنـده ام بـه
  ».کرد

  
  منابع غیر اسالمیسرگذشت مریم در سایر  
در مــورد کــودکی مــریم ، »)یوســف(مــرد جنــار، پــدر مقــدس ســاخلورده مــا«در یــک کتــاب ســاختگی عربــی بــه نــام  

پس . سالگی در آجنا بود نهاو تا . والدینش او را وقتی سه ساله بود به معبد بردند: است گونه نوشته شده این سـ
بگذاریـد مـردی را کـه بـیش از همـه خـدا تـرس «: اسـت بـا خودشـان گفتنـد وقتـی کاهنـان دیدنـد کـه مـریم بـزرگ شده

قبــل از آن زمــان » .مراقبــت کنــد، ر معبــد خنواهــد مانــداســت صــدا بــزنیم تــا از مــریم تــا زمــان ازدواجــش کــه دیگــر د
کودک را پذیرفتنـد ، کاهنان: به این صورت امده است) ل ترمجه جیمزاجنی(اتفاق دیگری رخ داد که در پرووجنلیم

پس بــه او گفتنــد؛و بوســیدند و دعــا کردند خــدا روز . خــدا نــام تــو را بــر متــام تبــار روی زمــین برتــری خواهــد داد: ســ
مـــریم هماننـــد کبـــوتری در معبـــد مانـــد و از دســـت » بهـــای مـــردم اســـرائیل را بـــر تـــو آشـــکار خواهـــد کـــرد ن دیگـــر خـــو

سـاله اسـت  دوازدهکاهنـان گـرد هـم آمدنـد و گفتنـد مـریم ، سـاله شـد دوازدهوقتـی . فرشتگان غذا دریافت کـرد
همسر را مجـع  متام مردان بی: یا آمد و گفتای به کنار زکر فرشته و هنوز در معبد است برای او چه باید بکنیم؟

س کـه خبواهــد معــین  خـدا بــر چوب. دسـتی بــا خـود داشــته باشــند کــه یــک چوبکـن و از آنهــا خبـواه  دسـتی هــر کــ
مجعیت به متام سـرزمین یهودیـه ایـن مطلـب را بیـان کردنـد؛ همـه آمدنـد؛ یوسـف . کند که همسر مریم شود می

 را مجـع کردنـد و بـه ها دسـتی همـه بـه پـیش کـاهن بـزرگ رفتنـد و چوب، دستی خود به کنیسـه آمـد هم با چوب
بـر روی هـیچ کـدام از آنهـا . چوب دستی هر کس را به او دادند، مناز که متام شد. معبد رفتند و مناز خواندند

دســتی بیــرون آمــد و بــر ســر یوســف  پرنــده ای از چوب. دســتی بــود دســتی یوســف آخــرین چوب چوب. عالمتــی نبــود
، پـس از مراسـم سرپرسـتی. ب شـدیتـو بـرای سرپرسـتی مـریم از طـرف خـدا انتخـا: سپس کاهن به یوسف گفت. نشست

تــویی کــه مــورد  ؛درود خــدا بــر تــو بــاد: گفــت صــدایی شــنید کـه می. ای برداشــت تــا آن را بــا آب پــر کنــد مـریم کــوزه
او بـه چــپ و راسـت خـود نگــاه . اسـت خـدا بـا توسـت و تــو را بـر همـه زنــان برتـری داده !ای مرمحـت خـدا قـرار گرفتــه

لرزیـد بـه خانـه برگشـت و کـوزه را بـر زمـین گذاشـت و  می کـه درحالی .آیـد میکرد تا ببیند که صـدا از کـدام طـرف 
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زیــرا کـه خــدا تــو را مـورد لطــف خــود قــرار ! مـریم نــرتس: صــدایی از پشــت سـر بــه او گفــت. بـر جایگــاه خــود نشسـت
آیـا مـن قـرار اسـت : روح مـریم از شـنیدن ایـن سـخنان مظطـرب شـد و گفـت. داده و با کالم او آبسـنت خـواهی شـد

ـوم و بچـه بــه دنیـا آورم؟ فرشـته گفـت قـدرت خـدا بــر تـو سـایه خواهـد َ پسـر تــو . افکنـد  هماننـد دیگـر زنـان بـاردار ش
در . هــای خمتلــف شــباهت بســیار دارد داســتان اقامــت مــریم در معبــد در کتاب. نــام او را عیســی بگــذار. پسـر خداســت

فرشـتگان از آمسـان بـرای ، کـه وقتـی حنـا او را در معبـد گذاشـت ورده شدهآدر مورد مریم » تاریخ قبطیان«کتاب 
هـا بـه او ن آ، کـرد وقتی خدا را در معبد عبادت می. کردند آوردند و همانند کبوتران او را تغذیه می او غذا می
ابد این ع. خورد ها رابا شادمانی می او آن میوه. چیدند گذاشتند و از درخت زندگی برای او میوه می احرتام می

سـال دیگـر را  نـهسـه سـال اول زنـدگی خـود را در نـزد والـدین گذرانـد و . مقدس تا دوازده سالگی در معبد مانـد
اسـت؛ بـا یکـدیگر مشـورت کردنـد  کاهنان دیدند که او دوشـیزه ای پرهیزکـار و خـدا تـرس بـار آمده، در معبد گذراند

هــــا از  آن. قبیلـــه یهودیـــه را فراخواندنـــد. دواج کنـــدتـــرین مـــرد را پیـــدا کنـــیم کـــه بـــا مـــریم از و گفتنـــد بایـــد خـــداترس
 . اسرائیل نام دوازده نفر را انتخاب کردند وقرعه به نام پیرمردی به نام یوسف افتاد ۀدوازده قبیل

ای پروردگار «: چنین گفت، را به دنیا آورد و دانست که او دخرت است او، در قرآن هنگامی که مادر مریم
او و فرزنــدانش را از شــیطان . او را مــریم نــام نهــادم. دخــرت اســت و پســر چــون دخــرت نیســتام  ایــن کــه زاییــده، مــن

در  شیطاناز  مسیحچنین است که مریم و فرزندش عیسی  و این) ٣۶: آل عمران( » . آورم رجیم در پناه تو می
در مکاشـفه یوحنـا فصـل دوزادهـم کـه در  هـا طبق اعتقاد بیشـرت مسـیحیان از مجلـه کاتولیک. پناه خدا قرار دارند
اژدهــــا اژدهــــا شــــیطان اســــت، کنــــد صــــحبت می، مــــورد زن و  ایــــن فصــــل در بچــــه ای کــــه در ، زن مــــریم مقــــدس و 

یـک مـار بــه ، های مـریم مقـدس در زیـر پـای اکثـر جمســمه. شـود عیسـی مســیح اسـت مکاشـفه یوحنـا از آن صـحبت می
  . خورد که به معنی غلبه بر شیطان است چشم می

اجنیـل آموختـه اسـت و  یکـی از شـاگردان زکریـا بـوده و از وی جنـاری می، یوسف بر اساس روایتی از اجنیل برنابا 
مریم چون دانـا بـه مشـیت خـدا بـود و در بـاطن «: است طور بیان کرده دواج آنها را ایناز، اپوکریفااز اناجیل ، برنابا

نت اســتاینکــه  واســطهه اش بــر او بــ طایفــه و بــه غضــب درآیــداینکــه  ترســناک بــود از ســنگباران کننــد او را کــه ، آبســ
زیـرا . یوسـف نـام داشـتکـه ، کـردار شوهری از عشیره خود برای خود اختیار منـود خـوش، گویا او مرتکب زنا شده
کــرد؛  دســت خــود کســب می جســت و معیشــت خــود را بــه از حمرمــات خــدای تقــرب می و نیکوکــار و پرهیزگــار بــود

شناخت و او را شـوهر خـود اختیـار کـرده بـود و  می عذرااین همان مردی است که او را . بود جنارچون که او 
  ) ٣ تا ١:  ٢، اجنیل برنابا(» . کشف کرده بود او را به اهلام اهلی

بنــی بــزرگ  هایمعبــدزدر یکــی ا، بـود مــریمیوسـف جنــار کــه از خویشــاوندان مــریم و ،  طــربی تــاریخبـر اســاس 
وقتـی . از آنهـا کوشـاتر و عابـدتر نبـود، د و هـیچ کـس از مـردمنـکرد خـدمت می صـهیون کـوه ینزدیک در اسرائیل

ای بـه او  اما خـوابی دیـد کـه در آن فرشـته، قصد جدا شدن از او را داشت، یوسف از باردار بودن مریم با خرب شد
، اوسـت رحـمکـودکی کـه در . از ازدواج با مریم نگـران نبـاش، )پیامرب داووداز نسل (پسر داوود ، یوسف«:  گفت

به دنیا  عیسیوقتی . اش برد تا همسرش باشد مریم را به خانه، یوسف حتت تاثیر این خواب» .است روح القدساز 
مـریم و نـوزاد را از ، یوسـف. به آجنا هجوم بردنـد، حلم بیتجدید در  پیامربیبا مطلع شدن از ظهور  رومیان، آمد
  . شدند و یوسف جنار نیز در همان جا بدرود حیات گفت مصر خارج کرد و هر سه روانه حلم بیت

  
  در فرهنگ مسیحی  Bمریم

. وجــود داشــت، هـای فراوانــی در مــورد مسـائل اهلیــاتی و از مجلــه تثلیـث نــزاع، هــای خنسـتین مســیحیت در قـرن
. انـد منکـر تثلیـث بـوده، )اسـت امـروزه طرفـداران بیشـرتی پیـدا کرده، مانند پیروان آریـوس کـه البتـه ایـن دیـدگاه(برخی

ماکدونیانیســـــــت هماننـــــــد تروپیکـــــــی( گروهـــــــی) ۵٠: ١٣٨٠تـــــــونی ( پســـــــر را ) هـــــــا هـــــــا و  پـــــــدر و  الوهیـــــــت  تنهـــــــا 
دیـدگاه اخیــر در . پذیرفتنــد پسـر و مــادر را مـی، برخــی نیـز تثلیثــی مرکـب از پــدر) ۶٨-۶٠: همـان(. انــد پذیرفتـه مـی

: ١٣٧٣: مــونتگمری( . برخـی جمـامع و از مجلـه در میـان برخـی از مســیحیان شـبه جزیـره عربسـتان نیـز رواج داشـت
. . . پرسـتان داخـل کلیسـا گردیدنـد بسـیاری از بـت، در قـرن چهـارم«: نگـاردیک نویسنده مسیحی در این باره می)٣٩

مسیحیت ، پرستی سابق خود را نیز با خود همراه آورده این اشخاص بعضی موهومات و رسوم و اعتقادات بت
ً . آن رسـوم و عقایـد ملـبس سـاختند خود را با بـه ، بـت پرسـتی خـود را عبـادت مناینـد بـه جـای آنکـه اهلـه زمـانِ  مـثال

أله پرســتش حضــرت ) ٢۵٨: ١٣٨٢: میلــر( . »عبــادت مــریم بــاکره پرداختنــد اختصــاص بــه ، مــریمالبتــه گویــا مســ
حتـــی تـــا قـــرن شـــانزدهم مـــیالدی نیـــز برخـــى از ، اســـت در تـــاریخ آمده کـــه نانچ ؛قـــرون خنســـتین مســـیحیت نداشـــته اســـت

ج : ١٣٧٠: و دورانــت ٢٧٧: ١٣٨٧: یتــون( . انــدم بــاكره مشــهور بــودهیى بــه پرســتش مــریشــهرهاى اروپــا
٨ :۵۴٧(  
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  تاریخ والدت ، پدر و مادر
 ٢٠تاریخ تولد آن حضرت را در حـدود سـال . است نام پدر و مادر حضرت مریم ذکر نشده، در عهد جدید

منبــع ، در مـورد حمــل تولــد مــریم. زننــد مــیالدی ختمــین می ٣۵زمــان وفــات ایشــان در حـدود ســال  قبـل از مــیالد و
طور عمـومی مـورد پــذیرش  بـه، همچنـین هــیچ گزارشـی از حمـل و چگـونگی وفـات مــریم. معتـربی در دسـت نیسـت

ه نــدرت بــه مــریم هــای آبــای کلیســا نیــز بــدر نوشــته. اســت و حمــل دفــن ایشــان نیــز نامشــخص اســت کلیســاها قــرار نگرفته
مقــامی ، در ایــن دوره. اهمیــت یافـت، تنهـا در قــرون وسـطی بــود کـه توجــه بـه حضــرت مـریم. اســت اشـاره شده

بـــاور . تـــر امـــا از فرشـــتگان و مقدســـان بـــاالتر بـــودشــامخ بـــرای حضـــرت مـــریم مطـــرح گردیـــد کـــه از حـــد الوهیـــت پـــایین
، در بـاور مســلمانان. ران حضـرت مــریم هسـتندگـذا خــدمت، عمـومی در ایـن دوره آن بـود کــه فرشـتگان و مقدسـان

نذر کرد اگر همسـر نـازایش  او. اسرائیل بود نه ای از دانشمندان بنیامردی بزرگوار و دانشمند فرز، عمران، پدر مریم
خداونــد دعــای او را اســتجابت منــود و مــریم حاملــه . املقــدس بگمــارد بــه خــدمت بیت حاملــه شــود فرزنــد خــود را

خداوندا مـن «: چون وضع محل کرداز باب اعتذار و تأسف دست دعا به سوی خداوند بلند کرد و گفت. گردید
ر اجنــام توانــد وظیفــه خــدمتگزاری معبــد را هماننــد پســ دخــرت منی. (هماننــد دخــرت نیســت، او را دخــرت آوردم و پســر

. دهم در پنـــاه تـــو قـــرار مـــی، مـــن او را مـــریم نـــام گـــذاردم؛ و او و فرزنـــدانش را از شـــیطان رانـــده شـــده. ) دهـــد
مـریم بـه کسـی احتیـاج داشـت . پـدرش عمـران از دنیـا رفـت، مریم طفلـی صـغیر بـود که درحالی ﴾٣۶:  عمران آل﴿»

مان بـرد و تسـلیم عابـدان و پارسـایان مقـیم آجنـا مـادرش او را بـه معبـد سـلی. که مراقبش باشـد و او را پـرورش کنـد
عهــده گرفــت و بــه منظــور قطــع   کفالــت او را بــه، ســراجنام زکریــا کــه پیغمــرب آن عصــر و دایــی مــریم بــود. منــود

  . کشی روی آوردند که قرعه به نام او درآمد به قرعه، نزاع بر سر کفالت او
یک منجی متولد ، ئیل بر این اعتقاد بود که از نسل عمراناسرا مریم تنها بازمانده از نسل عمران بود و بنی 

منین بـر ایـن قـرار ؤاعتقاد م، حال با تولد مریم و مرگ عمران. خواهد شد که ظلم و جور را از بین خواهد برد
ایــن  تــاشــوند  مــی بــه همــین علــت بــرای کفالــت او داوطلــب. گرفــت کــه شــاید ایــن منجــی از نســل مــریم ادامــه یابــد

ِ آنها باشد   . توفیق از آن
  
  
  در اجنیلBبارداری مریم  

کـه از گـزارش اجنیـل  گونـه آن .اسـت آمیز مریم تنها در دو اجنیل متی و لوقا ذکـر شدهداستان بارداری معجزه
یوســف کــه هنــوز بــا مــریم ازدواج . اســت بوده" یوســف جنــار"حضــرت مــریم نــامزد شخصــی بــه نــام ، آیــد متــی بــر مــی

گیــرد تــا او کــه فــردی پارساســت تصــمیم مــی. شــود متوجــه بــارداری مــریم مــی، بــا وی همبســرت نشــده بــودنکــرده و 
ی اهلـی در  در ایـن زمـان اسـت کـه فرشـته. وی را طـالق گویـد، بدون آنکه دیگران را از این گنـاه مـریم خـربدار سـازد

. القـدس اســتاوســت از روح پاکـدامن اســت و فرزنـدی کــه در رحـم، گویـد کــه مـریم مــی، خـواب بـر او ظــاهر شـده
در ایـــن ) ٢۵ – ١٨: ١، متـــی و لوقـــا. (آورد یوســـف مـــریم را بـــه همســـری خـــویش در مـــی، پـــس از ایـــن واقعـــه

القـدس گزارشـی وجـود در مورد مالقات جربئیل با مریم و مطلع ساخنت مریم از باردار شدنش توسـط روح، اجنیل
اینکه  به«یابد توسط جربئیل بشارت می، حضرت مریم. است داستان کمی متفاوت ذکر شده، در اجنیل لوقا ١.ندارد
در ایـن اجنیـل چیـزی در )٣١: ١، لوقـا( . ». پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامیـد، حامله شدهاینکه 

یوســف را از ایــن واقعـــه ، مــریماینکــه  مــورد واکــنش یوســف بــه باردارشــدن مــریم نیامــده و مطلبــی نیــز در مــورد
-را فرزنـد خـود مـی �خرب بـوده و عیسـی بـیگویـا کـه یوسـف از واقعیـت امـر : است نیامده، خربدار ساخته باشد

  . دانسته است
  
  

  در قرآن  Bبارداری مریم
و در ناحیـه شـرقی قـرار گرفـت و ، اش جـدا شـد آن هنگـام کـه از خـانواده، مریم را یاد کـن، و در این کتاب«

نســــانی مـــا روح خـــود را بســـوی او فرســـتادیم؛ و او در شـــکل ا، در ایـــن هنگـــام. میـــان خـــود و آنـــان حجـــابی افکنـــد
                                                   

او را از ، قبل از آنکه با هم آیند، یوسف نامزد شده بود چنین بود که چون مادرش مریم به، اما والدت عیسی: است در متن این انجیل آمده .1
خبردار نشده ، توسط جبرئیل از حامله شدن خویش، گویا مریم پیش از این، آیداز این متن بر می که چنان) 18: 1متی. (القدس حامله یافتندروح
 .است بوده

P D F  c r e a t e d  w i t h  p d f F a c t o r y  P r o  t r i a l  v e r s i o n  www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

38  

صل
ف

 
امه 
ویر ن
تص

امه  
ن

- 
دوم 

ال 
س

– 
جم
ه پن
مار
ش

  

ّ تو«: او گفت. بر مریم ظاهر شد، عیب و نقص بی : گفـت. اریکـبـرم اگـر پرهیز به خدای رمحـان پنـاه می، من از شر
  ﴾١۶-١٩:  میمر﴿»!ای به تو ببخشم من فرستاده پروردگار توام تا پسر پاکیزه«

یـاد شـده بـه او جـوان . مریم گمان کرد که این جوان انسـانی عـادی اسـت کـه در ایـن مکـان بـر او پیـدا شـده
کـه بـه رمحـش رسـید ، ای در جیـب پیـراهن او دمیـد سپس نفخه. اطمینان داد و حقیقت امر را با او در میان نهاد
  . و بوسیله این نفخه به حضرت مسیح حامله گردید

روح القـدس ، آنکه در جیب پیراهن او نفخ کـرد و از آن حاملـه گردیـد جربئیـل روح األمـین: اند مفسرین گفته
زیـرا آنکـه  ﴾١٩٣-١٩۴: الشعراء﴿» !تا از انذارکنندگان باشی، است بر قلب تو روح االمین آن را نازل کرده«. بود

ً جربئیل بوده مالئکه خدا در صورت انسان بر او : گوید ابوحیان در تفسیرش می. است وحی را فرود آورده قطعا
ً از او  ورت و شـکل مالئکـه بـر او نـازل میچون اگر در صـ، ظاهر شد تا به او انس بگیرد و از او نرتسد شـد قطعـا

پس مــریم گفـــت. توانســت ســخنان او را بشــنود ترســید و منی می  !چگونــه ممکــن اســت فرزنــدی بــرای مــن باشـــد؟«: ســ
اما در جواب شنید که  ﴾٢٠:  میمر﴿»!ام ای هم نبوده و زن آلوده، تاکنون انسانی با من متاس نداشتهکه  درحالی

: گفت«. شود حمقق می، خدا است و هیچ چیز بر او سخت نیست و هرگاه چیزی را اراده کنده  راداین به قدرت و ا
ای قرار دهیم؛ و رمحتی  و او را برای مردم نشانه!پروردگارت فرموده این کار بر من آسان است! مطلب همین است

اما  ؛اما مریم پس از بارداری از خانواده اش دوری گزید ﴾٢١:  میمر﴿»و این امری است پایان یافته! باشد از سوی ما
 ها ای کاش قبل ازاین مرده و از یاد: مریم در این حال گفت. زایمان فرا گرفت و به سوی تنه خنل رفت او را درد

ت تو تنه درخ. پروردگارت پایین پای تو چشمه آبی قرار داد! فرشته به مریم ندا داد که غمگین مباش. رفته بودم
روشن  خرما را به سوی خود تکانی بده تا برای تو خرمای تازه فرو ریزد و از خرما خبور و از آب بنوش و چشمت را

اگر از آدمیان کسی را ببینی : کنار چشمه گوارا متولد شد و فرشته گفت، دار و بدینسان عیسی زیر پای درخت خرما
کوت(پـس بگــو همانــا مــن بـرای خــدای رمحــان روزه  س امــروز هرگـز ســخن بــا انســانی منینـذر ) ســ . گــویم کــرده ام پــ

  )٢٢: ١ج : ١۴٢٢: و النعمانی ٣٠٢: ٢۴ج : ١٣٧۴: و مکارم شیرازی ١۶٣: ١٣ج : ١٣٨۵: عالمه جملسی(
  

  Bالعمل یهودیان نسبت به باردار شدن مریمعکس
 کـه زیرا چنان ؛است نیامدهالعمل یهودیان نسبت به باردار شدن مریم ها هیچ سخنی در مورد عکس در اجنیل

طبق (فرزند مریم از او نیست به مردم نگفت و تنها خود او بود که اینکه  یوسف چیزی در مورد، اشاره گردید
. اما مفسرین قرآن به این موضوع پرداخته اند. ی اهلی از واقعیت امر خربدار گردیداز طریق فرشته) گزارش متی

 انـد مـاه ذکـر کرده ٨ای هـم آن را  عـده. اند ساعت پنداشـته ٩و گروهی  برخی مدت زمان حاملگی را یک ساعت
کــه او هماننــد ســایر زنــان بصــورت طبیعــی حاملــه شــده و اســت  امــا قــول صــحیح ایــن. کــه نظــر ابــن عبــاس اســت

روایـت . مـاه بـه او حاملـه بـود ٩ظاهر این است که همانند سایر زنـان : گوید ابن کثیر می. است وضع محل کرده
یکـی از نزدیکـان او بـه نـام یوسـف ، ون آثار محل بر مریم هویدا شد اولـین کسـی کـه بـر آن اطـالع پیـدا کـردشده چ
ً بـه تعجـب افتـاده  پسر خال، یوسف، بنا به روایت ابن کثیر. جنار بود چـون در عفـت ، مـریم بـود و از ایـن امـر شـدیدا

 ّ ای : صورت کنایه و تعـریض بـه او گفـته ی بروز. ی نداشت و با این وصف او را حامله یافتو دیانت مریم شک
: چه کسـی اولـین زراعـت را آفریـد؟ یوسـف گفـت ؛بلی: مریم گفت! مریم آیا زراعت بدون بذر امکان وجود دارد؟

داسـتان خـود : یوسـف گفـت. خداوند آدم را بدون ذکر و انثی آفرید ؛بلی: آیا فرزند بدون پدر امکان دارد؟ گفت
خداونـــد مـــرا بـــه کلمـــه از ســـوی خـــود بـــه نـــام مســـیح عیســـی پســـر مـــریم مـــژده  «: گفـــت. را بـــرای مـــن تعریـــف کـــن

انــدوه و حســرت فراوانــی بــر ، اســرائیل شــایع شــد کــه مــریم حاملــه اســت چــون در میــان بنی ﴾٤٥:  عمــران آل﴿»داده
کردند چون مریم را متهم به رابطه نامشروع با یوسف جنار ، ای از زندیقیان خانواده زکریا مستولی گردید و عده

ابن جریر . گروهی دیگر به رابطه نامشروع با زکریا متهم کردند. او هم در معبد سلیمان به عبادت مشغول بود
. پس او به دست یهودیان جمرم به شهادت رسید. یهود قصد کشنت زکریا را کردند از دست آنان فرار کرد: گوید

  ) ١٨٩ -١٧٩: ١٤ج : ١٣٨٥: عالمه جملسی(
) ناپسـند(تو چیزی عجیب  !ای مریم: آنان گفتند. نزد قومش آورد، بغل گرفته بودکه  درحالی رانوزاد ، مریم

رون و هـا برادرت ؛زناکار نبود، دخرت فاقود احن، پدرت عمران مرد بدی نبود و مادرت ، رونها ای خواهر، آوردی
کـه تــو او را در آغوشـت محــل  ایـن فرزنـد کیســت. پـدرت عمـران و مــادرت همـه ازپرهیزکــاران و پاکـدامنان هســتند

آنهــا گفتنــد مــا چگونــه بــا کســی کــه در گهــواره وکــودک . کنــی؟ مــریم بــا اشــاره بــه نــوزاد بــه آنــان پاســخ داد می
مـن بنـده : لـب بـه سـخن گشـود و گفـت، نـوزاد نـورس، عیسـی؟ است سخن بگوییم؟ تـو مـا را بـه متسـخر گرفتـه ای
مــرا تــا  ار داده و مــرا هــر کجــا کــه باشــم بــا برکــت قــرار داده وخــدایم و خــدا بــه مــن کتــاب داده و مــرا پیــامرب قــر

است  است و مرا گردنکش و بدخبت قرار نداده ام به مناز و زکات و نیکی به مادرم سفارش کرده زمانی که زنده
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. شــــوم میــــرم و روزی کـــه زنــــده برانگیختـــه می روزی کـــه متولــــد شـــدم و روزی کـــه می، و ســـالم و درود بـــر مــــن

  )٢۴٢: ١ج : ١٣٨٨: عالمه جملسی. ۴٧٩: ١٠ج : ١٣٧٩: عالمه طربسی. ١١٩: ۵ج : ١٤٢٢: النعمانی(
  
  

   �زندگی مریم بعد از تولد عیسی
  ازدواج یوسف با مریم و فرزندان آن دو

آید یوسف تا پیش از آنکه عیسی بـه دنیـا بیایـد بر می، )٢۵ – ٢۴: ١، متی( که از عبارت اجنیل متی چنان
س از تولـد حضـرت عیسـیاینکـه  امـا در مـورد ؛شــودبـا مـریم همخـواب منـی گیـرد یــا مـریم را بــه همسـری مـی، آیـا پــ

سـأله همـین م. هـای خمتلـف مسـیحی اخـتالف نظـر وجـود داردمیـان فرقـه، ماندآنکه مریم برای همیشه باکره می
اخـتالف داشـته ، دارای فرزنـدان دیگـری بـه جـز عیسـی بـوده یـا نـه، آیا مریماینکه  سبب شده که مسیحیان در مورد

. اسـت ن بـرادر حضـرت عیسـی یـاد شدهاز شخصـی بـه نـام یعقـوب کـه بـه عنـوا، در رساله پولس به غالطیان. باشند
. مطلبـــی در مـــورد بـــرادران و خـــواهران حضـــرت عیســـی وجـــود دارد، اجیـــلهمچنـــین در ان) ١٩: ١، غالطیـــان(
یسی ذکـر شـده عنام برادران حضرت  مرقس حتی در اجنیل) ۴٧ – ۴۶: ١٢، و متی ٢٠ – ١٩: ٨، لوقا(

جنـــار پســـر مـــریم و بـــرادر یعقـــوب و یوشـــا و یهـــودا و مگـــر ایـــن نیســـت «: اســـت و بـــه خـــواهران وی نیـــز اشـــاره شده
دارای بـرادران ، آن اسـت کـه حضـرت عیسـی، ظـاهر ایـن عبـارات »باشـند؟مشعون؟ و خواهران او اینجا نزد ما منی

آتاناســـیوس در قـــرن . اســـت امـــا ایـــن مطلـــب از ســـوی برخـــی از مســـیحیان مـــردود شـــناخته شده، هو خـــواهرانی بـــود
استفاده از این لقب به . را برای اولین بار در مورد حضرت مریم به کار برد» یشه باکرههم«کلمه ، چهارم میالدی

مطـالبی را کــه در ، طبـق بــاور وی، ایناسـت و بنــابر ســف جنـار همخــواب نشدههرگــز بـا یو، معنـای آن بـود کــه مـریم
کل دیگــری تفســیر کــرد بــای کلیســا در شــرق و آ. مــورد بــرادران و خــواهران عیســی در اناجیــل وجــود دارد بایــد بــه شــ

بودن دائمی حضرت مریم دادنـد و  رأی به باکره، غرب نیز از قرن پنجم میالدی به بعد با پذیرش نظریه آتاناسیوس
مــراد ، از نگـاه کلیســاهای کاتولیـک و ارتــدوکس. اســت اظهـار داشــتند کـه مــریم هرگـز بــا یوســف جنـار ازدواج نکرده

در ) ۶٧: ١٣٧۴: توماس( . اقوام نزدیک و خویشان حضرت عیسی هستند، کتاب مقدس از برادران و خواهران
با استناد به ظاهر منت ، کنندمبتنی می، که باورهای خود را بیشرت بر ظواهر کتاب مقدسمسیحیان پروتستان ، مقابل
به اعتقاد آنان عبارت . اندها بر این باورند که یوسف و مریم پس از تولد حضرت عیسی دارای فرزندانی شدهاجنیل

-آن را جبا می، که کالم خدا را شنیده ندا مادر و برادران من اینان«: فرمایدحضرت مسیح آجنا که در اجنیل لوقا می
برادران واقعی حضرت عیسی ، نشان از آن دارد که مراد) ۵٠ – ۴٨: ١٢، متی(و)  ٢١: ٨، لوقا ( » آورند

ترین افراد به خویش معرفی کند پی آن است که پیروان خویش را نزدیکحضرت مسیح در ، زیرا در این عبارت ؛هستند
  . خبواند خود هو آنها را همانند افراد خانواد

در مسیحیت مسئله ای اعتقادی است که فقط از اجنیل  پدر نداشنت حضرت عیسیاست که  الزم به یادآوری
ولـی همـین قضـیه در قـرآن ؛ داشـته اسـت» یوسـف جنـار«پدری بـه نـام ، معلوم شده و آن حضرت به حسب ظاهر

، مـردم بـر سـر حضـرت مـریم کـه شـوهری نداشـته اسـتاینکـه  حـاکی از، ای تـاریخی نقـل شـده جمید به صورت مسئله
اسـت کـه او روزه سـکوت بگیـرد تـا خـود  از ایـن رو الزم شده. انـد فریاد کشیده و او را به بی عفتی متهم کرده

. ده روشـن داریـو خبـور و بنـوش و د«. آیـد و از مـادرش رفـع تهمـت کنـد نوزاد به قدرت خـدای متعـال بـه سـخن
ً با انسانى سخن خنـواهم ، ام بگو من براى رمحان روزه نذر كرده، دییان را دیپس اگر كسى از آدم و امروز مطلقا

 مقید منوده با آن که طرف خطاب خود» ابن مریم«عیسی را به ، این که در ضمن بشارتو ﴾٢۶:  میمر﴿»گفت
  . اشاره بر آن است که این فرزند بدون پدر آفریده خواهد شد، مریم است

  
  �گذاری عیسینام 

: فرمایــد می املیــزانعالمــه طباطبــایی در . کنــد را بــا لقــب مســیح یــاد می عیســی، قــرآن کــریم در یــازده مــورد
یـا بـرای آن اســت گوینــد  می» مسـیح«را ایـن کــه عیسـی . اسـت دهکــه بـه معنـای مســح ش» ممسـوح«مسـیح عبـارت از 

را بـــه آن مســـح  وغـــن زیتـــونی کـــه انبیـــاءیـــا بـــه ر، هـــا یـــا بـــه تطهیـــر از گناه، مســـح شـــده» برکـــت«و » بـــا یمـــن«کـــه 
او را در موقــع والدت بـــا بــال خـــود بــوده تـــا از  یـــلئیـــا جهــت مســـح منــودن جرب، او هــم مســـح شــده، کردنــد می

مـان یـا مسـح منـودن چشـم کـور و شـفا دادن یا به جهت مسح منـودن سـرهای یتی ؛وسوسه شیطان در امان باشد
س از بیــان . باشــد یـا مســح منـودن بیمــاران را بــا دسـت خــود و بهبــودی پیـدا کــردن آنـان می، آن عالمــه طباطبـایی پــ

در » مســیح«آن اســت کــه لفــظ ، باشــد در ایــن بــاره قابــل اعتمــاد می لــیکن آنچــه«: فرماینــد ی یــاد شــده میهــا دلیل
كـــه ، اى از جانــب خــود خداونــد تـــو را بــه كلمــه، میاى مــر«: ریم داده واقــع شــدهیــل بــه مـــئضــمن بشــارتی کــه جرب
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عـادت بنـی اسـراییل بـر آن بـود ، از طرفـی ﴾۴۵:  عمـران آل﴿» . دهـد م است مژده مـىیسى بن مریع، حینامش مس
کردنـــد تـــا  او را مســـح می ١مقـــدس کهنـــه، خواســـت بـــه امـــر پادشـــاهی قیـــام کنـــد کـــه پادشـــاهی کـــه از ایشـــان می

و ملــک «: در اجنیــل لوقــا بــاب اول دارد کــه نانچ. گفتنـد می» مســیحا«پادشـاهی بــرایش مبــارک شــود و او را هــم 
تـو آبسـنت خـواهی شـد و خـواهی اینکـه  ای نعمـت خـدا داد را و زیرا که تو یافتـه! وی را گفت که مرتس ای مریم

او شـــخص بزرگــــی خواهـــد بـــود و فرزنــــد خـــدای تعـــالی خوانــــده خــــواهی نامیـــد و » عیســـی«زاییـــد پســـری و او را 
، داوود را بـه وی خواهـد داد و بـر دودمـان یعقـوبی تـا ابـد سـلطنت رانـده، ختت پـدرش، خواهد شد و خداوند

از همین نظر است کـه یهـود از پـذیرش رسـالتش سـرپیچیدند و آن  )٣۴: لوقا(» . سلطنتش را نهایت خنواهد بود
قابل انطباق  چنین بشارتی بر عیسی د که بشارت متضمن سلطنت وپادشاهی هم هست و اینرا بدان توجیه کردن

ای از مفسـران  نصـاری و همچنـین عـده. نیست چون او در زمان زندگی و دعوتش بـه سـلطنت و پادشـاهی نرسـید
نـه ، اسـتسـلطنت معنـوی و روحـانی ، اند که مراد از ملک و سلطنت اسالمی در مقام جواب از این اشکال گفته

دارد کـه بعیـد  نظـر خـود را چنـین بیـان مـی، عالمـهگـاه  آن .این که این سلطنت صوری و ظاهری مورد نظر باشد
زیــرا تــدهین و مســح منــودن بــا روغــن  ؛بــرای افــاده مبــارک بــودن اوســت» مســیح«نیســت نــام نهــادن آن حضــرت بــه 

: یفه آن طفل به امر خدا به زبان آمد و گفـتآیه شر که چنان. است زیتون هم در نزد آنان برای مبارک شدن بوده
مرا مبـارک قـرار ، خدا هستم که مرا کتاب آمسانی و شرف نبوت عطا فرموده و هر جا باشم) خاص(من بنده 

اسـت و هـر جـا كـه باشــم  امرب قـرار دادهیـبـه مـن كتــاب داده و مـرا پ، مـنم بنـده خـدا«: گفـت کكـود« ؛اسـت داده
: مـریم﴿. کنـد ایـن آیـات هـم آن را تاییـد می ». اسـت ام بـه منـاز و زكـات سـفارش كرده هو تا زند، مرا با بركت ساخته

اســت کــه بــه » یشــوع«، »عیســی«اصــل واژه . اســت بــار آورده شده ۴۵، نــام عیســی ، در قــرآن کــریم ﴾٣١-٣٠
زنـدگی یعنـی » یعـیش«را بـه معنـی » عیسـی«، در برخی اخبـار. است تفسیر شده، یعنی شخص جنات دهنده، منجی

و مشابهت داشنت آن » یحیی«به  میده شدن فرزند زکریاپر واضح است که به واسطه نا. اند تفسیر کرده، کند می
مشابهت و همانندی کامل را در  که چنان، تر است مناسب، شده» عیسی«تفسیر دومی که برای لفظ ، دو با یکدیگر

  )٣٠٣:  ٣ج : ١٣٨٧، طباطبایی(. شود بین این دو پیغمرب بزرگوار مشاهده می
   

  شخصیت فردی مریم
  ؛با استناد به ایات و روایات در نظر گرفت ،خصائص زیر را برای شخصیت مریمتوان  گذشت می از آنچه

   
  تولد مریم به مثابه هدیه ای اهلی  -١

شـود کــه  ای خـدا یعنــی می: آهــی کشـید و گفــت. آنـا بـه آمســان نگـاه کــرد و پرسـتویی را در آشــیانه اش دیـد
 کمـرتم؟، من مثل چه هستم؟یعنی من از پرنـدگان آمسـان کـه بـه درگـاه تـو مثـری دارنـد. من هم مانند او بشوم

یــه تــو بــا متــام مــردم دنیــا . خــدا صــدای گریــه تــو را شــنید! بــه او گفــت آنــا: ای از آمســان بــا او ســخن گفــت فرشــته ّ ذر
  . کنم د یا پسر آن را به خدا هدیه میدخرت باش، او گفت اگر خدا فرزندی به من عطا کند. سخن خواهد گفت

  
  عفت و باکرگی مریم -٢

و همچنــین بـه مــریم دخـرت عمــران کــه «پرداختـه اســت مــریم قـرآن بــه تعریــف و متجیـد از  در خداونـد متعــال
و ما را از روح خود در آن دمیدیم؛ او کلمات پروردگار و کتابهـایش را تصـدیق ، دامان خود را پاک نگه داشت

القــاب و عنــاوین فراوانــی را در مــورد ، در ســنت مســیحی ﴾١٢:  میالتحــر﴿» !طیعــان فرمــان خــدا بــودکــرد و از م
مــادر «، »شـفیعه«، »سـتاره دریـا«، »مــادر خـدا «، »مقـدس هبـاکر «، »حـوای جدیـد«: انــدحضـرت مـریم بـه کـار بـرده

، »گـل سـرخ رازگونـه«، »روحـانیآونـد «، »قرارگـاه حکمـت«، »ی عـدالت آئینـه «، »مـادر بسـیار پـاکیزه«، »فیض اهلی
یکـی از دیگـر القـاب پرکـاربرد در مـورد ».فرشتگان ملجأ گناهکاران و ملکه«، »ی آمساندروازه«، »صندوق عهد«

  . دارد �است که اشاره به حتمل رنج مصلوب شدن مسیح »هابانوی مصیبت «حضرت مریم
  
  عصمت مریم -٣
اطالق این لفظ بـر پـاکی و ، به اصطالح. است در لغت به معنای بازداشنت و نگاه داشنت از گناه »صمتع«

، حضــرت مــریم«: فرمونــد �امــام صـادق. کـرده باشــدپاکـدامنی اســت کــه از ابتـدای وجــود تــا انتهـای عمــر گنــاه ن
: جـاد املـولی(» پلیـدیگـواه بـه پـاکی اوسـت از هرگونـه ، ایـن، خود را از حرام حفـظ کـرد کـه مـدت آن زیـاد بـود

                                                   
  بودندپسر سوم یعقوب و مورد احترام ، از اوالد الوي، الویان کهنه .1
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٢: ١٣٧٩۶۵(  
در ایــن دوره . گــردد بــه قــرون وســطی بــاز مــی، پیشــینه حبــث در مــورد عصــمت مــریم در فرهنــگ مســیحی 

از ، قـــدیس آنســـلم. اســـت بـــدون گنـــاه بســته شده، داشــتند کـــه نطفـــه مــریم بـــه عنـــوان مـــادر خــدابرخــی اظهـــار مـــی
تومـــاس آکوینـــاس نیــــز بـــه دیــــده تردیـــد بــــه آن . کــــردیخمالفـــان ایـــن عقیــــده بـــود و بــــا قاطعیـــت ایـــن نظــــر را رد مـــ

داتــز ، در مقابــل. نگریسـت و بــر ایـن اعتقــاد بــود کـه مــریم در رحــم مـادرش تقــدیس شـده و از گنــاه مــربا گردیـد می
مـریم نـه تنهـا در زمـان حیـاتش و ، اسکوتس آموزه معصومیت مریم را مطرح ساخت؛ دیدگاهی که بر اسـاس آن

در نهایت . است مربا بوده، اش به واسطه فیض اهلی از گناه خنستینزمان انعقاد نطفه در زمان تولدش بلکه از
کوتس را پــذیرفت و پــاپ پیــوس نهـم در ســال ، کلیسـای کاتولیــک ایــن عقیــده را بــه عنــوان یــک ، ١٨۵۴نظریــه اســ

یسـت امـا از آجنـا یـک امـر ذاتـی بـرای او ن، عصـمت مـریم، هـاالبتـه از نگـاه کاتولیـک. آموزه خطاناپذیر مطـرح سـاخت
. اســـت در سراســـر زنـــدگی از هرگونـــه گنـــاهی معصـــوم بوده، کـــه وی مـــادر خـــدا بـــوده و بـــه خـــاطر فـــیض اهلـــی

همچنین مـریم . عصمت مریم به معنی پاکی او از گناه شخصی و هرگونه کاری است که با کمال منافات دارد
 ّ وجـود نـدارد و  مـورد  ارتـدوکس تعلیمـی در ایـندر کلیسـای . اسـت ا دانسـته شدهاز هرگونه خطای اخالقی نیز مـرب

گنـاهی صـفتی اسـت کـه بـی، بـه اعتقـاد آنـان. دانان این کلیسـا منکـر عصـمت مـریم از گناهـان هسـتندبسیاری از اهلی
  )۵٣: ١٣٨٧: اینار. (تنها اختصاص به حضرت مسیح دارد

  
  حمدثه بودن و توان سخن گفنت با فرشتگان-۴

! ای مریم: گفتند شدند و می فرشتگان بر او نازل می، زیده از سوی خداوند بودچون مریم بانویی پاک و برگ
هنگـــامی را کـــه ) بـــه یـــاد آوریـــد(و «اســـت برتـــری داده، خـــدا تـــو را برگزیـــده و پـــاک ســـاخته و بـــر همـــه زنـــان جهـــان

:  عمـران آل﴿» .سـتا برتـری داده، خدا تو را برگزیده و پاک ساخته؛ و بر متام زنان جهان! ای مریم« :فرشتگان گفتند
َّذ«: ن فرموده استیچن یخداوند تعال، میات آخر سوره حتریآدر  ﴾۴٢ ل ِ ً ل ال َ ث َ ُ م َ اهللا ب َ ر َ َ ض ـون یو َ رع نوا إمرأَۀ فِ َ َ آم ن

ــت ــر. . . إذ قالَ َ تــیو م َ الَّ مــران ِ َ ع ــت َ ن ْ َفخنـــا ف یم اب ن َ هــا ف َ رج َ ت ف َ ــن َ بـــه یــأحص ُ ت ُ هــا و ك ِّ ب َ ِ ر كلمــات ْ بِ قت َّ ــد َ َ ص نــا و ــن روحِ ِ ه م
ت ِ ن القان ِ ت م َ ت یات فـوق از دو شخصـیـمتعال در آ یخدا. مؤمنان همسر فرعون را مثل زده یخداوند برا» نیوكان

ت یشخص. اد كرده استیبزرگوار را به عنوان مثل  ات آن دویاز صفات و خصوص یبارز و ممتاز نام برده و برخ
ثل ذیات خصوصین آیسبحان در ا یكه خدا یدوم َ   استم یكر فرموده مرات او را به عنوان م

پروردگــــار ســـبحان بــــا مـــریم همچنــــیقـــرآن كـــر ـــم   ابتــــدا، ن موضــــع خداونـــدیـــدر ااســــت؛ م ســــخن گفتـــه ین از تكلّ
كـــۀ «: دیـــفرما مـــی ِ الئ َ ـــت امل ذْ قالَ ِ ـــریـــا َ َ یا م َّ اهللا ُ إن لمـــیم َ ك ِ بِ ك ُ ـــر ّ ش َ ـــه املســـ ةب ُ ُ یمنـــه امس پس در ) ۴۵: آل عمـــران(» ١ح ســـ

ــ«: دیــگو مــی كنــد و مــی خداونــد ذكــرشــگاه یم بــه پیادامــه از عــرض حــال مــر ّ ِّ أن ب َ ــت ر ُ لــی 'یقالَ ــون ُ َ مل  یك ٌ و ــد لَ َ و
سـنی َ ـذ یمس َ َ ك ٌ قـال شـر َ ُ 'ب ـك اهللا ِ ُ مـا یل  یوه از سـخن گفـنت در مرتبـه این شـیـد ایـترد یبـ )۴٧: آل عمـران( ٢»شـاءیخلـق

ان یـــتكلـــم خـــود را بـــا بنـــدگانش ب یهـــا خداونـــد راه یفه ســـوره شـــوریۀ شـــریـــرا در آیـــز ؛فـــوق نـــزول مالئكـــه قـــرار دارد
  . مقدم بر فرستادن رسول و مالئكه آمده بود یوح و، فرموده
 
  تعبد و عبادت مریم  -۵

روزهـا روزه ، سـالگی ٩کـه در ، وی چنان در بنـدگی خـدا غـرق بـود. مریم در لوای سرپرستی زکریا بزرگ شد
آنچنــان در تقــوا و شــناخت پروردگــار پــیش رفــت کــه بــر احبــار و دانشــمندان . پرداخــت ها بــه عبــادت می بــود و شــب

  . پارسای آن زمان پیشی گرفت
به شکرانه این ! (ای مریم. است برتری داده، خدا تو را برگزیده و پاک ساخته؛ و بر متام زنان جهان! ای مریم«

  ﴾۴٢- ۴٣:  عمران آل﴿» !کنندگان رکوع کن جا آور و با رکوعه خضوع کن و سجده ب، خودبرای پروردگار ) نعمت
  
  خوردن روزی بهشتی-۶

ن از كجــا یــا، میاى مــر«: گفــت مى. افــتی نــزد او خــوراكى مـى، شــد ا هــر بــار كــه در حمــراب بـر او وارد مــىیـزكر
مشـــار روزى  بـــى، بـــه هـــركس خبواهـــدكـــه خـــدا ، ن از جانـــب خداســـتیـــا«: گفـــت اســـت؟ او در پاســـخ مى بـــراى توآمده

                                                   
  دهد بشارت می، اي مریم خدا تو را به کلمه اي از جانب خود که نامش مسیح پسر مریم است: اي پیامبر یاد کن زمانی را که فرشتگان گفتند  .1
 هیچ بشري مرا لمس نکرده است؟ فرشته گفت حقیقت همان است که به تو نویدکه  درحالی پروردگارا چگونه مرا فرزندي باشد: مریم گفت .2

  )ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزانبرگرفته از .(افریند خدا هرچه بخواهد می.دادم
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گونـه ای میــوه بهشـتی بــوده کـه در زمــانی غیــر از ، آیـد کــه غــذا هــا برمی از روایت ﴾٣٧:  عمـران آل﴿». دهــد مـى
در ذیـل ایــن آیــه شـریفه و در توضــیح ایــن  عالمــه طباطبــایی. اسـت دهش در آجنــا حاضــر می، فصـل بــه بــار نشسـنت آن

، این نکته اشاره بـه ایـن اسـت کـه رزق نـامربده: فرماید می، است را بدون الف و الزم آورده»رزق«که چرا خداوند 
انــد کــه زکریــا در آجنــا میــوه زمســتانی را در  همچنــان کــه بعضــی هــم گفته؛ طعــام معهــود در بــین مــردم نبــوده

در  .. . کرده که خود بر کرامت خدایی نسبت به مریم داللت می. دید را در زمستان میتابستان و میوه تابستانی 
: ١٣٨٧، طباطبـایی(اینجا بود که او نیز کرامت اهلی را طمع کرده از حضرتش درخواست فرزندی طیـب کـرد 

  )٣٠۵:  ٣ج 
  
٧-  ّ   م یمر حضرت قه بودنیصد

قرآن نیز در این باره شهادت . راستگو بودن ایشان استبسیار ، های برجسته حضرت مریم  یکی دیگر از ویژگی
، فرســـتادگان دیگــــری بودنــــد، فقــــط فرســـتاده بــــود؛ پـــیش از وی نیــــز، مســـیح فرزنــــد مـــریم«: فرمایــــد دهـــد و می می

ن یقیصــد. اســت اد كردهیــ »قهیصــد«بــه عنــوان  میقــرآن از مــر. ﴾٧۵: املائــدۀ﴿» زن بســیار راســتگویی بــود، مـادرش
ع خـدا و رسـولش باشـد یـكسـى كـه مط«. انـد ن و شهدا همـراه و هـم قافلهیء و صاحل ایانب گروهى هستند كه با

  ﴾ ۶٩: نساء﴿» نیشهدا و صاحل، نیقیصد، نیینب: او همسفر قافله اى است كه اهل آن عبارتند از
  
  
  

  ناصر داستانی در سریال مریم مقدسبررسی ع
باشـد و در مـنت اثـر گـره افکنـی خاصـی ایجـاد کنـد از تولـد  داشتهاین سریال بدون آنکه نگاه تازه ای به تاریخ 

قهرمانــان و ضـــد ، حتــی بــرای درامــاتیزه شــدن فــیلم کمــرت از اوج و فــرود. گیــرد مــریم تــا تولــد عیســی را در بــر می
  . دهد شود و تنها کشمکشی خمتصر بین کاهنان رخ می قهرمانان استفاده می

تنها . هدد قهرمانی است که او را در رسیدن به اهدافش یاری میاست و زکریا دیگر  قهرمان اصلی مریم
پادشـاه یهــود نیـز ظـاهرا یکــی دیگـر از ضــد  ،یکــی از کاهنـان بـزرگ اســت و هـرود ،یسـاکار ،ضـد قهرمـان پــر قـدرت

خواهــد جـــای او را  آیــد و برخــورد مشخصــی بـــا مســیحایی کــه می قهرمانــان اســت کــه هــیچ کـــاری از دســتش برمنی
   .بگیرد ندارد

  
  

  داستان مریم در سریال مریم مقدس  خالصه
 مایــن فــیلم بــر اســاس زنــدگی حضــرت مــری«شــود  ســیاه رنــگ ثبــت میه  ای بــر روی صــفح در ابتــدای تیــرتاژ مجلــه

فـــیلم بـــا کــــابوس دهشـــناک پادشـــاه شــــروع  ». اســـت ســــاخته شده، چنـــان کـــه در قـــرآن و روایــــات اســـالمی آمـــده آن
، عمـران نبـی، سـال قبـل از مـیالد اسـت  شـانزدهیابیم کـه زمـان و مکـان ایـن داسـتان  از طریق نریشن درمی. گردد می

اهالی ، با تولد مریم. کند که فرزندش مسیحای قوم یهود خواهد شد اسرائیل شروع پیشگویی می پیامرب قوم بنی
 ّ دهنــدو  ت ناراحــت شــده و حنــا را بــه خــاطر آوردن دخــرت مــورد متســخر و آزار قــرار میاورشــلیم و جلیلیــه بــه شــد
پادشـاه . داننـد تولـد مـریم را موجـب خیـر و برکـت می ١تنهـا زکریـای نبـی و همسـرش. دانند دخرتش را مایه ننگ می

حســاس در مهــم و  هنکتــ. توانــد در پادشــاهی او خللــی وارد کنــد یهــود نیــز شــادمان اســت چراکــه یــک دخــرت منی
او را بــا ، خـدمتگزار خداونـد باشـد، نـذر مـادر اســت؛ از آن جـایی کـه حنـا نـذر کـرده فرزنــدش مـریم، جریـان تولـد مـریم

در سـکانس . از پذیرفتـه شـدن او توسـط کاهنـان مطمـئن نیسـتکـه  درحالی کنـد نـذر معبـد می، وجود عشق بسیار
نگرد کـه  هایی می و سبزی نشسته است و به کوهدر میان دشت بکر ، شش سال گذشته است و مریم نوزاد، بعدی

خماطـب شـاهد ، در سـکانس بعـد. سوی آنها اورشلیم است و او باید در آجنـا زنـدگی کنـدآن که در ، مادرش گفته
کاهنان بر سـر پـذیرفنت مـریم در معبـد سـلیمان هسـتند چـرا کـه تـا آن زمـان بارهـا کودکـان بسـیاری بـه خـاطر   مناظره

چـون  ؛خـدمت معبـد گمـارده شـده انـد ولـی سـابقه نداشـته کـه دخـرتی بـه خـدمت معبـد در آیـدنذر مادرانشان به 
حجـره ای جداگانـه بـرای مـریم ، اما زکریا کـه بـه ایـن نـذر حنـا ایمـان دارد. که ورود زن و دخرت به معبد حرام است

  . های کاهنان در آجنا ماندگار شود سازد تا وی بتواند علی رغم خمالفت می

                                                   
  یا الیزابت  الیصابات .1
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شود که بین افراد  مین قرار بر ای گیرد و شکل می ی و تکفل مریمبعد نزاع کاهنان بر سر سرپرستدر سکانس 

سکانس بعـد مناجـات مـریم . افتد کشی شود و به خواست خداوند قرعه نیز به نام زکریای نبی می داوطلب قرعه
شـوم تــا بــرای  ز مـادر جــدا میدانــی کـه پــدر نــدارم و ا می، خــدمتکار تـو، پروردگــارا مـنم مــریم«گویـد  اسـت کــه می

خدایا به این کنیز خدمتکارت نیرویی عطا بفرما که دوری مادرش را حتمل کند و به مادر . خدمت به نزد تو بیایم
سپس مریم با مادرش خداحافظی کرده و به همراه زکریا راهی معبد » .عنایت کن تا این دوری را بپذیردقدرت 

مــــریم از میــــان کاهنــــان عصــــبانی و در ســــکوتی حمــــض وارد حیــــاط معبــــد . شــــود ســــلیمان در شــــهر اور شــــلیم می
کر بــه جــای مــی می کانس بعــد خماطــب شــاهد بی. آورد شــود و ســجده شــ حــالی و بیمــاری مــادر مــریم و کــار  در ســ

کانس بعــد. هـای خــود مــریم در معبــد اســت کردن  ۶شــود کــه بنــا بــر دیــالوگ بــین مــریم و زکریــا مشــخص می، در ســ
، اسکان مـریم در معبـد سـلیمان گذشـته اسـت و مـریم منتظـر اسـت تـا مـادرش بـه دیـدن او بیایـدروز از  ١٧ماه و 
مـریم پـس از اطـالع از ایـن مصـیبت دلشکسـته و غمگـین بـه . تاس حنا فوت کرده و مریم یتیم شدهاینکه  غافل از

مـریم شـانزده سـاله روی تصـویر ، شـنود و ایـن تصـویر اما خماطب صدایی از مریم منی. تسبیح و ذکر مشغول است
آیـد شــروع بــه  یهودیـان در هــر فرصــتی کـه پــیش می. تسـبیح در دســت دارد، شــود کـه در همــان مکــان دیزالـو می

گرید و بنا به  زکریا دلشکسته می. اش روشن شود کنند که فرزندی ندارد تا چراغ خانه متسخر زکریا و همسرش می
کین یابــد بفرســتد تــا دل سـوختهخواهـد کــه حجتــی بـرایش  از پروردگــار می «گفتـه مــریم پس بــه عبــادت  ». اش تســ سـ

، کنی به هر کـس کـه خبـواهی اما تو بی حساب عطا می، من از عموزادگامن بیم دارم«: گوید پردازد و می می
شـــنود کـــه پاســــخ  یـــل را میئو صـــدای جرب» .پـــس بـــه مـــن فرزنـــدی عطـــا کـــه وارث مـــن و دودمــــان یعقـــوب باشـــد

زکریـا » .اسـت رزندی که نامش یحیی است و پیش از آن کسی به ایـن نـام متولـد نشدهبشارت باد به تو ف«: دهد می
ســت و او چــون یابــد کــه همســرش باردارا ناگهــان در می، دانــد و همســرش را نــازا کــه خــود را پیرمــردی نــاتوان می

 ابراهیم
و هنگـام در آغـوش رود  پس از تولد یحیی مریم به دیـدار همسـر زکریـا مـی. در پیری صاحب فرزندی خواهد شد 

مــریم اینــک . شناسـد گویـد کــه کـودک چــه چهــره دلپـذیر و آشــنایی دارد و گـویی ســاهلا او را می گـرفنت یحیــی می
غیـر یهـودی برخـورد کـرده و بـه اصـرار آنهـا ه  از اورشلیم به یـک خـانواد تدر مسیر بازگش ؛سال دارد ١۶حدود 

ایـن پیـام «: شـنود  صـدای کسـی را می، اسـرتاحت اسـتاو وقتـی در اتـاق خـود مشـغول . کنـد بـرای کـودک دعـا می
. است پروردگار توست که تو را برگزیده و پاک گردانیده و از میان همه زنان تو را برای امر بزرگی انتخاب منوده

مـریم بـرای اولـین بـار بـه داخـل » . مریم از دستورات پروردگارت اطاعت کن و برای او سجده کن و به مناز بایسـت
ولـی آنـان بـا دیـدن وی برآشـفته شـده و همهمـه و نزاعـی بـین . ایسـتد رود و در صف منـاز کاهنـان می قدس می

پس زکریــــا را فــــرا می. گیــــرد کاهنــــان خمــــالف بــــا مــــریم و حضــــور وی در معبــــد در می خواننــــد و از او ســــواالتی  ســــ
ه بــــه مـــریم وحــــی کنــــد کـــ ورود بـــه معبــــد را بـــه مـــریم داده و زکریــــا اعـــالم می  کننـــد کـــه چــــه کســـی اجــــازه می

شـود و حـال  گفتـی بـر تـو وحـی نـازل می پـیش از ایـن می«کننـد کـه  است و کاهنان شروع به متسخر زکریـا می شده
عقیـده کاهنـان ایــن اسـت کـه تـا بــه حـال خداونـد بــا هـیچ زنـی ســخن  ». شــود گـویی بـر مـریم نیــز وحـی نـازل می می

ر، باید بر کاهن اعظم، نگفته و فقط با مردان سخن گفته و اگر قرار بود با کسی سخن بگوید ِ وحـی نـازل ، هید
در نظــر آنهــا . اســت پندارنــد کــه دخرتکــی وی را ســحر و جــادو کرده آنــان زکریــا را دروغگــو و دیوانــه می. شــد می

کاهنان جمازات . نابود خواهد شد، یهود برترین نژاد روی زمین است و هر کس خبواهد جلوی آنها را بگیردقوم 
ولـی زکریــا معتقـد اسـت حقیقــت آیـین یهــود بـرای زنــان شخصـیت قائــل ، داننــد ورود زن بـه صـحن معبــد را مـرگ می

اسـت کـه  که بـرای چـه بـه او وحـی شدهپرسد  زکریا از مریم می. یابند چون مردان از تربیت آنها شخصیت می ؛است
در پشـــت ســـر افـــراد خطاکـــاری چـــون یســـاکار و کاهنـــان دیگـــر منـــاز خبوانـــد؟ مـــریم دیـــدارش بـــا فرشـــتگان را بـــه زکریـــا 

گوید و صدایی که او را جـزء چهـار زن برگزیـده عـامل دانسـته اسـت و بـه همـراه آن بـانو کـه دخـرت پیـامرب آخـر  می
ای  چشـــمه اســـت کـــه مـــریم بـــا فرشـــته  ســـکانس بعـــدی مربـــوط بـــه صـــحنه. اســـت از مجلـــه زنـــان بهشـــتی، زمـــان اســـت

مـریم متوجـه ، پـس از سـکانس چشـمه. گـردد برخورد کرده و از فرزند دار شدن خود مطلع می، جربئیل، خداوند
ابتـدا همسـر زکریـا متوجـه بـارداری او . زنـد تغییرات فیزیکی در جسم خود شده اما با کسی در این بـاره حـرف منـی

کاهنـان هــم کـه منتظــر چنــین . زننــد بیننــد و بــه او تهمـت می ده و زنــان دیگـر هــم عالئـم بــارداری را در وی مـیشـ
بــین کاهنـــان . پردازنــد و تصـــمیم بــه قتــل آنهـــا دارنــد بـــه ختریــب شخصــیت او و همچنـــین زکریــا می، فرصــتی هســتند

سـو مـریم در  از آن. راند معبد بیرون می گیرد و مریم را از شود؛ یساکار جای کاهن اعظم را می درگیری ایجاد می
نشـیند و بـاز بـا خداونـد بـه مناجـات و راز و نیـاز  در کنار تنه خشک خنلی میاینکه  پیچد تا بیابان از درد به خود می

پـای همـان درخـت . کنـد اولین کسی اسـت کـه تولـد مسـیح را درک می ،شود و زکریا عیسی متولد می. پردازد می
به زمـین زیـر پایـت ، مریم بیمناک نباش«شود که  فرزند پاکش را در آغوش دارد وحی نازل میکه مریم  حالیدر و
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کیده را تکــان بــده تــا برایــت خرمــا . شــود از آن بنــوش و خــود را ســیراب کــن ای خــارج می چشــمه، نگـاه کــن خنــل خشــ
 . گردد مریم به اورشلیم باز می ».دمان باشد و مسیح را شیر بنوشانشا. بیفکند

چرا که وی برای قوم  ؛بسوزانند، اند تا او و فرزندش را که مثره یک گناه است جلوی معبد مجع شدهمردم 
گویـد و خـود را نشـانه و پیـامرب خـدا  ناگهان طفل سخن می. است اسرائیل و معبد مقدس رسوایی ایجاد کرده بنی

یاران اندکش ، گذارند و فقط زکریا میای از تعجب و وحشت پا به فرار  کاهنان از دیدن چنین صحنه. کند معرفی می
کنند و  سایر مردم به مریم و فرزندش تعظیم و تکریم می. از این اتفاق شاد و مسروراند، و منجمین یکتاپرست ایرانی

  . پذیرند ای برای مردم جهان می او را به عنوان معجزه
  

او آن طور که شایسته بود منایش است که جایگاه  پیام اصلی این سریال بیان جایگاه و مقام حضرت مریم
مـده تــک آکـه در قــرآن و تفاسـیر  هـم شخصــیت مـریم و هـم شخصــیت زکریـا در مقایسـه بــا آنچـه. اسـت داده نشده

تـا ، رسـانی فرعـی پیام فرعـی ایـن سـریال تبیـین جایگـاه زن در دیـن مسـیحیت اسـت کـه سـریال در الگـودهی و پیام. است بعدی
توانـد بـه  اثبـات منایـد کـه یـک زن می، کـه بـا بیـان زنـدگانی حضـرت مـریم  این سریال سعی داشـته  .است ای موفق بوده اندازه

ســریال در . ها و تهمــت نهراســد ها دســت و پنجــه نــرم کنــد و از جوســازی اوج معنویـت وانســانیت رســیده و بــا متــام ســختی
  . است بیان پیام رسانی فرعی موفق بوده و الگوی خوبی ارائه داده

  
  ی غیر دراماتیک ها جذابیت-٥
همـراه بـا حرکـات دوربـین و اسـتفاده از حرکـات و ، با بهره گیری از تصاویر عریض سینمایی» مریم مقدس«

همــراه دکورهــای حجــیم و البســه پــر زرق و بــرق ، طراحــی صــحنه و لبــاس پــر طمطــراق، زوایـای خمتلــف فیلمــربداری
کـــه  خمصوصـــاً . شـــود باعـــث ایجـــاد جـــذابیت بـــرای متاشـــاگر می ،ســـنگین و گریمهـــای اغـــراق شـــددیالوگهـــای ، کاهنـــان

دهــد و  شــود کــه حــس و حــال کارهــای مــذهبی و تــاریخی را افــزایش می متفــاوتی اســتفاده می اً موســیقی نســبت
رغم جـوائزی کـه موسـیقی ایـن کـار بـه دسـت  علـی ؛توان گفت بیشرتین بار دراماتیکی فیلم نیز بر عهـده آن اسـت می

بیشـرت یـادآور موسـیقی مـذهبی قـرون ، موسـیقی از نظـر دور داشـت کـه مت و حنـوه ترکیـب بنـدیاورده اسـت نبایـد 
  . وسطی است

  
  

  در سریال مریم مقدس پردازی مریم شخصیت
یـاتی از ئهـای خمتلـف جز شـود و در سـکانس پردازی  بیشرت شخصیت، تالش شده تا مریم به تبع قهرمان بودنش 

ً وقتــــی زنــــی او را مــــریم قــــدیس خطــــاب می. گــــردد آشــــکار رفتــــار و کــــردار او بــــرای متاشــــاگر  وی جــــواب ، کنــــد مــــثال
فرزنـد بیمـارش را ، دهد که فقـط مـریم اسـت و یـا وقتـی کـه یکـی از فرمانـدهان هـرود کـه غیـر یهـودی اسـت می

توانـد  گویـد کـه فقـط می مـریم می، شـود خواسـتار شـفای وی می ،آورد و همسـرش سـرافینا هانی به نـزد او مـیپن
شـــود کــه عشـــق او بـــه همســـر و  خواســت پروردگـــار اســـت و در نهایـــت بــه فرمانـــده متـــذکر می کنـــد و شـــفادعــا 

کنـد و همیشـه  تواضـع را فرامـوش می، اما همین مریم در برخورد با زکریا. فرزندش باعث جنات وی خواهد شد
مـــا را بـــه درک  شخصـــیت پـــردازی او منـــی توانـــد، در نهایـــت. دهـــد و او فقـــط پاســـخ گویـــد مـــی اول زکریـــا ســـالم

، شـود انـگ بـدنامی بـه او زده می، افتـد  او دخرتی اسـت کـه بـا کاهنـان در می ؛پیچیدگی موقعیت او کمک کند
شخصیتی اسـت کـه ، شود منایش داده می اما آنچه، نکه همواره عفت و دامن خود را حفظ کرده استآ حال

از  تیــب بــزرگرتین مزیــت داســتان مــریمایــن تری انســانی او بــه خصائصــی فرشــته گــون بــدل شــده اســت و بــه هــا ژگییو
  . درک عظمت خداوند توسط یک انسان: رود  دست می

  
  روش شرح مستقیم

ً به آنها اشاره می در بیشرت صحنه   . گردد های سریال شرح مستقیم وجود دارد که ذیال
فــیلم بــر اســاس زنــدگی ایــن «: شــود بــا ایــن عنــوان ســیاه رنــگ ثبــت میه  ای بــر روی صــفح در ابتــدای تیــرتاژ مجلــه

ایـن مجلـه در عـین اسـتناد بـه آیـات » . اسـت سـاخته شده، آنچنان که در قرآن و روایـات اسـالمی آمـده حضرت مریم
کـه در  دهـد و آن ایـن اسـت کـه حضـرت مـریم پردازی مستقیم خود را اجنام می اولین شخصیت، و روایات اسالمی

  . تایید روایات اسالمی اعم از شیعه و سنی است مورد، است آیات مبارک قرآن جمید از آن ذکر شده
  حضور دارد، دارد که به خماطب اطالعات الزم را ارزانی می راوی، های این سریال در بیشرت سکانس 
رود و با خداوند در حال راز و نیاز است و در این سـکانس خـودش  در سکانسی مریم در دشتی پر از گل راه می 

شـوم  از مـادرم هـم جـدا می، پـدر نـدارم! تـو خدمتگـذار! خداوندا منم مریم«: گوید می کند و را بیشرت معرفی می
بــه . خـدایا بـه ایـن کنیـز خدمتگـذارت نیـرو عطـا بفرمـا کـه دوری از مـادرش را بتوانـد حتمـل کنـد. کـه بـه نـزد تـو بیـایم
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مکـــان و صـــحنه تـــاثیر شـــگرفی در ، در ایـــن ســکانس اگرجـــه ». مــادرم نیـــز نیـــرو عطـــا بفرمـــا کــه ایـــن دوری را بپـــذیرد

  . اش نیست احساسی کردن موضوع دارد اما در قرآن جمید خربی از جریان دوری مریم از خانواده
 ریســاکاکــاهن بــزرگ ، کاهنــان مشـغول صــحبت کــردن بــا هـم در ارتبــاط بــا جتــارت هسـتند، در سـکانس داخــل معبــد 

شفا طلب  خواهد که او هم از مریم می یساکار از، شود و فرد کاسب که در آجنا حضور دارد دچار ضعف می
کار ، کننــد در ایــن چنـد مجلــه کـه کاهنــان ایـراد می. کنـد منزلـت مــریم درمیـان مــردم بـه عنــوان یـک شــفا دهنـده اشــ
  شود می

او وشـفا خبشـی او  مـردم بـه: اوریم اطالعـات زیـر را بـه دسـت مـی مـا از ایـن شـکل شخصـیت پـردازی مسـتقیم 
ســال پــیش کــه از  ١۶کاهنــان همچنــان مثــل ؛ بیمــار شــده اســت، داری مــریم از شــدت عبــادت و روزه د؛ایمــان دارنــ

کل دارنـد، انـد تولـد او ناراحــت بوده قداســت و جــالل ، مـریم در میــان مـردماینکــه  کاهنــان از ؛هنــوز هــم بـا او مشــ
  . اند بیابد بیمناک

 
  پردازی غیرمستقیم شخصیت)ب
رود و از شـدت  قصر خـود مـی  به باالترین نقطه، دیدن خواب وحشتناکپادشاه کشور یهودیه با ، هرود 

ش توســـط منجـــی قـــوم ا کشـــد کـــه خـــرب از تـــرس هـــرود بـــرای از دســـت دادن پادشـــاهی تــرس و اضـــطراب فریـــاد می
ِ به دنیا آمدن مریم را به هرود می یهود می شود چرا که  او خوشحال می، دهد دهد و وقتی که مشاور خرب

ایـن سـکانس هــیچ ارتبـاطی بــه داسـتان مــریم در . کنــد چیـزی یــا کسـی تـاج و ختــت او را تهدیـد منی بـه زعـم او دیگــر
  . قرآن نداشته و در کالم اهلی به آن پرداخته نشده است

اخـتالف در سرپرسـتی مـریم اسـت کـه غیـر مسـتقیم ، در سکانس دیگر که در معبد و نشان ریاکاری کاهنـان معبـد اسـت
خواهنــــد او را کــــه هــــم  بزرگــــی اســــت و هــــر کــــدام از کاهنــــان میه  رای خانــــدان و خــــانواددهــــد کــــه مــــریم دا نشــــان می

  . از آن خود کنند، پیامربزاده و دارای مقامی در نزد زکریا است
شـود و ایـن رویـداد کـه بـرای  بـرای اسـکان وارد معبـد می، رغم حرام بـودن حضـور زنـان در معبـد مریم علی 

  . مریم نسبت به زنان دیگر دارده  نشان از تفاوت ویژ ،است اولین بار در معبد رخ داده
کند که مریم هنوز به مادر  کند که مشخص می ای با مادر خود خداحافظی می مریم در حالت کودکانه 

  . کند تواند از او دل بکشد اما به خاطر نذر مادر برخودش غلبه می خود نیازمند است و منی
  . شود نشیند و به ذکر مشغول می اش آرام می مریم پس از اطالع از مرگ مادر در خلوت حجره 

خواهد  دهد که از او برای کودک خردسال و بیمارش تربک می در یک سکانس مریم غذایش را به زنی می
زننـد  و حـرف میگوید که آنها به دروغ از بیمـاری و تـربک غـذای تـ و زمانی که زنی که در معبد است به او می

  ؛ او از این موضوع مطلع استکه شکم خود را سیر کنند
ایــن . طلبــد دخــرتش شــفا می گیــرد و از او بــرای بیمــاری فرمانــده رومیــان مســیر راه مــریم را می، در سکانســی 

او را در تقابل ، سکانس هم از همان مورد قبل است که کارگردان برای نشان دادن ویژگی اخالقی و مثبت مریم
  . دهد با بدی قرار می

در تــاریکی شـــب از مـــردم دور . داری خـــود را بــه زکریـــا بدهـــدرشـــود کـــه خــرب بـــا عفــت مـــریم مــانع از آن می 
،  تواند با زکریا و همسـر او در ارتبـاط بـا جریـانی کـه بـرایش رخ داده او حتی منی. برد شود و به خدا پناه می می

مـورد متسـخر و بازخواسـت ، ترسد زکریا بـه خـاطر بـارداری مـریم چرا که می ؛ا پناه بربدآنهه  تکلم کند و یا به خان
  . مردم واقع شود

دهـد و علـت ایـن جنـات  مـریم بـه فرمانـده رومـی خـرب از جنـات می، در دیالوگ بین فرمانده رومـی و مـریم 
  کند  یافنت را عشق او به همسر و فرزندش مطرح می

  
  

   Bمریم  تغییر در شخصیت
هرچنـــد  ؛دگرگـــونی مـــریم بـــا توجـــه بـــه جریـــان منطقـــی داســـتان بـــرای خماطـــب باورپـــذیر از کـــار درامـــده اســـت

مبـــارزه بـــا  زهمـــانطور کـــه اشـــاره شـــد ایـــن دگرگـــونی از فـــرا و فـــرود مناســـبی برخـــوردار نشـــده اســـت؛ مـــریم قـــدرت 
به پروردگارش را به کار پس متام سعی خود را در حفظ ایمان خود ، بیند کاهنان معبد سلیمان را در خود منی

کاهنان به بازخواست ، دهد که مریم کاری اجنام می گردد هر جا همانطور که در سریال مشاهده می. گیرد می
در متـــامی مـــوارد حـــامی و پشـــتیبان ، دارد مزکریـــا کـــه ایمـــان قلبـــی شـــدیدی بـــه خداونـــد و مـــری. پردازنـــد زکریـــا می

جریـان نـذر حنـا بـرای ، شـود نـاراحتی یهودیـان منتظـر موعـود میپس از تولد این دخرت که موجب . واقعی اوست
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شــود؛ کاهنــان دوبــاره متــام تــالش خــود را بــرای خمالفــت بــا ایــن  خبشــیده شــدن مــریم بــه معبــد ســلیمان مطــرح می
بار دیگر خمالفت کاهنان سـرکوب شـده و ، دارند اما این بار هم به خواست خداوند و اصرار زکریا واقعه ابراز می

رسـد  کنـد و ایـن رویـداد بـه جـایی می تغییـر می  پیـروان زکریـا و حتـی یهودیـان و خمالفـان نیـز بـه کاهنـان کمـینگاه 
. اجنامــد آینـد و ایــن موضـوع بـه رجنــش کاهنـان می کـه مـردم بــرای طلـب شـفا و زیــارت مـریم مقـدس بــه معبـد می

ای از یـاد خداونـد غافـل نیسـت  ها حلظـه یمریم از همان ابتدای تولد در سختی و تنگنا قرار دارد اما در متـام سـخت
اوج داسـتان اوسـت کـه ، جریـان بـارداری مـریم. و خماطب همواره در سـریال شـاهد مناجـات مـریم بـا خداونـد اسـت

  . کند این تنگنا را صد چندان می
  
  سریال در قصه و داستناقابلیت  

اقتبــاس وجــوه اشــرتاک و افـــرتاق اســت و در ایـــن  قرآنـــی اقتبــاس و برگرفتــه شدهه ایــن جمموعــه از روی قصــ
  . است پردازی خاص حضرت مریم توان به شخصیت است اما از عناصر قابل استناد آن می متعددی هم عنوان شده

زنـی کــه . اسـت مـریم بـه عنـوان یکـی از پـاک تـرین و بـا عصـمت تـرین زنـان جهـان معرفـی شده، در قـرآن جمیـد
اســت؛ و خماطــب قــرآن حتــت  �ایشــان و متولــد شــدن حضــرت عیســیاوج داســتان زنــدگی او مربــوط بــه بــارداری 

بــه عنــوان فرعیــاتی بــرای ایــن اتفــاق اصــلی ، گیــرد بــه حنــوی کــه اتفاقــات دیگــر داســتان ثیر شــدید ایــن اتفــاق قــرار میأتــ
ً یکنواخت و بـدون ، مریمهای زندگی  پردازی در متام موقعیت شخصیت، نامه اما در فیلم. گردد قلمداد می کامال

نامه  فیلم های این گیر و تنها است و مهمرتین سکانس مریم در متام موارد زنی آرام و گوشه ؛ییر و حتول استتغ
گــردد و ایــن در حـالی اســت کــه خـود مــریم حضــور  بـه اختالفــات کاهنـان معبــد ســلیمان در ارتبـاط بــا مــریم بـاز می

انــــدوهگین ، شــــود مــــریم وقتــــی کــــه از مــــرگ مــــادرش مطلــــع می. نــــدارد و ناراحــــت اســــت کــــه شــــاید باعــــث چنــــان 
ه  اشـکی در چشـمان بینــده هـم حلقـه بزنــد و حتـت تـاثیر قـرار بگیــرد امـا زمـانی کــه در سرچشـمه بـا فرشــت، شـود می

  . هراسد بسیار عاقالنه برخورد کرده و فقط کمی می، کند وحی مالقات می
و فرعـــی اســـت کـــه  ئـــیجزمـــریم در ســـریال بســـیار کلیشـــه ای شـــده و ایـــن بــه خـــاطر حـــوادث پردازی  شخصــیت 

شــود؛ داســتان جـدایی مــریم از مــادرش یکـی از ایــن فرعیــات  در سـریال بــه وفــور مشـاهده می، بـرخالف قصــه قــرآن
مـریم زنـی اسـت کـه . است که فقط به خاطر حتریک احساسات خماطب تا بـه ایـن دچـار حلـن احساسـاتی شـده اسـت

ولـــی وقتـــی بـــه عمـــل ، ضـــوع متوجـــه منـــوده اســـتاو را بـــه ایـــن مو، مـــادر او را نـــذر معبـــد منـــوده و هـــر روز
. از هــــم دور شــــوند دچــــار نگرانــــی و نــــاراحتی هســــتنداینکــــه  لــــرزد و از رســــیم دســــت و پــــای مــــریم و مــــادر می می

 خماطـب هـیچ کـار خـارق العـاده و یـا تبلیغـی و خاصـی از ؛اخـتالف شـدید بـین کاهنـان و زکریـا اسـت، موضوع بعـد
های مادر در دوران دوری از مریم و  دلتنگی، موضوع فرعی دیگر. منی بیند که پی به پیامرب بودن او بربد زکریا

 بــدون، بعــد از مــرگ مــادر اســت کــه باعــث عــاطفی شــدن خماطــب و جــذب او بــرای متاشــای ادامــه داســتان اســت
  . بهره معنایی داشته باشداینکه 

شـود کـه خماطـب بـه مسـت آن جـذب شـده و توقـع شـنیدن  داستان مریم از جایی شـروع می، در قصه قرآن
و  او زاییده داناتر اسـت و خدا بر آنچه فرزندم دخرت است، پروردگارا: و چون او را بزاد گفت«. ادامه آن را دارد

ّ شـیطان رانـده شـده در پنـاه ، پسر مانند دخرت خنواهد بود و من او را مریم نام نهادم و او و فرزندانش را از شر
مادر مریم نذر کرده فرزندش را به معبد بفرستد اما این نوزاد دخرت است و ورود ﴾٣۶: عمران آل﴿» . آوردمتو 

پس چه خواهد شد؟ آیا خداوند نذر حنا را نپذیرفته است؟ آیا بـا . دخرت به معبد جزء حماالت ممکن ان دیار است
د شـد؟ خماطـب ناخواسـته بـه ادامـه داسـتان حتوالت عظیمی در ساختار دینی یهود ایجاد خواه، تولد این دخرت
ایــن دهلـــره خماطــب را بـــه ســـرعت از بــین بـــرده و گــره ایجـــاد شــده را حـــل و فصـــل ، ادامــه داســـتان ؛مشــتاق اســـت

ـــا را بــرای کفالـــت و نگهبـــانی او «: میکنــد ّ پـــس خــدا او را بـــه نیکـــویی پــذیرفت و بـــه تربیتـــی نیکــو پـــرورش داد و زکری
ا به  ّ ، گفت که ای مریم، یافت آمد نزد او رزق شگفت آوری می صومعه عبادت مریم میبرگماشت؛ هر وقت زکری

همانـــا خـــدا بـــه هـــر کـــس خواهـــد روزی ، رسد؟پاســـخ داد کـــه ایـــن از جانـــب خداســـت ایـــن روزی از کجـــا بـــرای تـــو می
کنـد کـه او  شخصـیت واالی مـریم را شناسـایی می، خماطب در همین یـک آیـه ﴾٣٧:  عمران آل﴿» . حساب دهد بی

ً درج، حتت تکفل چنین پیامرب دانایی قرار دارداینکه  زیسته و در زمان زکریا می لیاقت او بسیار بـاال و ویـژه ه  مسلما
رود او را مشغول به عبادت  او میه  او زن عابد و فاضلی است که هرگاه زکریا به خان، است و از سوی دیگر

کـه  را کند و این موضوع برای خماطبی هشتی تناول میاو غذای باینکه  بیند و مهمرت از همه و در حمراب می
کنــد کــه نــذر مــادر مــریم پذیرفتــه شــده و مــریم اینــک عــالوه بــر  آرام مــی، عــدم ورود مــریم بــه معبــد بــود نگــران

  . لیاقت تناول غذای بهشتی را نیز کسب کرده است، خدمت در معبد
آن ) یـاد کـن(و «: فرشـته و مـریم اسـت کـهاتفاق مهم در قصه قرآن زمانی است کـه خماطـب شـاهد تکلـم 

. . . همانــا خــدا تــو را برگزیــد و پــاکیزه گردانیــد و بــر زنــان جهانیــان برتــری خبشــید، ای مــریم: گــاه کــه فرشــتگان گفتنــد
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پسـر مـریم ) عیسـی(دهـد کـه نـامش مسـیح  چون فرشتگان مریم را گفتند که خـدا تـو را بـه کلمـه خـود بشـارت می

بـان کــه در دنیـا و آخــر، اسـت ّ خماطـب بــاز دچــار  ﴾۴٢و۴۵:  عمــران آل﴿». اســت) درگــاه خـدا(ت آبرومنــد و از مقر
زنــی عفیــف و ، گیــرد کــه چــه خواهــد شــد؛ مــریم کــه تــا اینجــای داســتان داســتان را پــی میه دهلــره شــده و ادامــ

  دامن بود حال چه شده است و کاهنان و نظر تنگان با او چه خواهند کرد؟ پاک
دانـد کـه بـاز نـدای امیـد خبشـی بــه آن  فـاق بزرگـی کـه بـرای مـریم رخ داده شــریک میخماطـب خـودش را در ات

ای کاش من از این پیش : گفت. گاه درد زاییدن او را به کنار درخت خرمایی کشانید آن«خبشد که  پایان می، دهلره
کـرد کـه غمگـین پـس از زیـر آن درخـت او را نـدا . مرده بودم و از صفحه عامل به کلی نامم فرامـوش شـده بـود

مـریم کـه نسـبت بـه خداونـد ایمـان  ﴾٢۴و٢٣:  میمـر﴿». مباش که خدای تو از زیر قدم تو چشمه آبی جـاری کـرد
که از اهل خانه خویش گاه  آن و یاد کن در کتاب خود احوال مریم را«. شود قلبی دارد از قوم خود دور می

یم فرزنـد خــود را بـه دنیـا آورده و بــه سـوی قــوم مــر ﴾١۶:  میمـر﴿». کنـار گرفتـه بــه مکـانی بــه مشـرق روی آورد
ای مـــریم عجـــب کـــاری منکـــر و : گفتنـــد. گـــاه کـــودک را برداشـــته نـــزد قـــوم خـــود آورد آن«خـــویش بـــاز میگـــردد کـــه

مـریم بـه اشـاره حوالـه بـه طفـل «. اما مریم به اذن خداوند کالمـی سـخن نگفـت ﴾٢٧:  میمر﴿»!آور کردی شگفت
همانـا مـن بنـده خـاص خـدایم کـه : آن طفل گفت ای سخن گوییم؟ طفل گهواره ما چگونه با: آنها گفتند، کرد

ام بـه عبـادت  و تـا زنـده، کجا که باشم مایه برکت گردانیدی و شرف نبوت عطا فرمود و مرا هرمرا کتاب آمسان
  ﴾٣٢-٢٩:  میمر﴿»مناز و زکات سفارش کرد و مرا نیکوکار به مادرم ساخت و مرا ستمکار و شقی نگرداند

  
  
  
  

  فهرست منابع
  
 . انتشارات انوار اهلدی، سفینه البحار، ١۴٢٢، حممد ابراهیم، النعمانی .١
 . انتشارات امیر کبیر، حممد باقر انصاری: ترمجه، جهان مسیحیت، ١٣٨٧، مولند، اینار .٢
 . انتشارات مست، حسین حقی: ترمجه، کالم مسیحی، ١٣٧۴، میشل، توماس .٣
 . انتشارات ایالم، روبرت آسریان: ترمجه، مسیحیتاریخ تفکر ، ١٣٧٨، لین، تونی .۴
ــرآن، ١٣٧٩، حممــــد امحـــد، جـــاداملولی .۵ ص القــ ـ ـ انتشــــارات پــــژواک ، مصــــطفی زمـــانی: ترمجـــه، قصــ

 . اندیشه
 . انتشارات آموزش انقالب اسالمی، تهران، تاریخ متدن، ١٣٧٠، ویل، دورانت .۶
. ۵جلـد، باقر موسوی همدانیترمجه حممد ، ترمجه تفسیراملیزان، ١٣٧٩، حممد حسین، طباطبایی .٧

 دفرت انتشارات دارالکتب اسالمیه، تهران 
 . انتشارات ذخائر اسالمی، جممع البیان، ١٣٧٩، امین االسالم، طربسی .٨
 . انتشارات دارالکتاب اسالمی، تفسیر تبیان، ١٣۴۴، ابو حیان، غرناطی .٩
 . انتشارات فقه، ۴٣جلد، حباراالنوار، ١٣٨۵، حممدباقر، جملسی .١٠
 . انتشارات فراگفت زبان، حیاه القلوب، ١٣٨٨، حممد باقر، جملسی .١١
 . انتشارات دارالکتاب، ریاحین الشریعه، ١٣۶۴، ذبیح اهللا، حمالتی .١٢
 . انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، تفسیر منونه، ١٣٧۴، ناصر، مکارم شیرازی .١٣
 . انتشارات تهران، حسین آریاحممد : ترمجه، برخورد آرا مسلمانان و مسیحیان، بی تا، ویلیام، مونتگری .١۴
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مسیحیان آ سینماو  شمالیسیر    مریکاي 
مسیحی سینماي  تاریخی بر تکامل    مروري 

  
لیندوال: نویسنده   تري 
یزدیان: مترجم   امیر 

  

  
  : چکیده

کلیسـاها امکانـات بـالقوة سـینما بـراي      ، تا اوایل قرن بیستم میالدي
هـاي هربـرت    تـالش . گرفتنـد  نمـی تبلیغ مسیحیت را چندان جـدي  

هـاي دینـی در صـنعت     اي با عنـوان فرصـت   جامپ و انتشار کتابچه
سینما را باید نقطـۀ عطفـی در گـرایش مسـیحیان بـه سـمت سـینما        

در ) مذاهب مختلف مسیحیت(مقامات کلیساهاي مسیحی . دانست
تبلیـغ  ،  صدد بر آمدند تا با استفاده از هنرهاي بصري را در موعظـه 

هـاي مسـیحی بـه کـار      آموزش و ارتقاي سـطح فعالیـت  ، تمسیحی
نتیجـه داد و صـنعت    1919هـا سـرانجام در سـال     این تالش. گیرند
ــیلم ــراز و  . هــاي مســیحی شــکل گرفــت  ف ایــن صــنعت نوظهــور ف

هاي سـینمایی   فرودهاي زیادي را تجربه کرد تا بتواند در بازار فیلم
مسـیحی شـاهد   هـاي   در عرصۀ فـیلم . به جایگاهی ثابت دست یابد

، میسـیونري ، هـاي انجیلـی   فـیلم : ظهور شـش ژانـر مختلـف بـودیم    
آموزشـی و  ، )روایت زندگی مـردان خـدا  (نویسی  تذکره، تاریخی
  . بخش الهام

  : کلیدواژگان
  های آموزشی فیلم، کلیساهای مسیحی، تبشیرگرایی، های مسیحی فیلم، صنعت سینما

  
ین ایالت  در شهر، ١٩١١در سال  ِ  ٢، یک کشیش مذهبی به نام پدر روحانی هربرت جامپ، ١کنیتیکاتنیوبریت

وی . فراخوانـدسازی  فیلم فرصت را مغتنم مشرده و مسیحیان را به تأمل دربارۀ توان بالقوه و خالقانۀ صنعت ٢
در عرصـــــۀ (امتیــــازات ایــــن ابــــزار نــــوین را  ٣، های دینــــی در صــــنعت ســــینما فرصــــت ای حتــــت عنــــوان بــــا انتشــــار کتابچــــه

انتشار ، این اقدام او جسارت الزم برای تولید، مورد متجید قرار داد؛ همچنین) های دینی تبلیغ مسیحیت و آموزش
در این . این تغییر فراز و فرودهای بسیاری را جتربه کرد، با این وجود. را در اختیار مسیحیان قرار داد  و منایش فیلم

، ای خمالفت آشکار بودیم ولی جمدداً  سپس استقبالی متزلزل و در مرحله، مسیر خنست شاهد تصور و پنداری پرشور
                                                   

  واقع در شمال شرقی ایالت متحده در ساحل اقیانوس اطلس .1
2. The Reverend Herbert Jump   
3. The Religious Opportunities of the Motion Picture 
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  . کلیسا متایل تازۀ خود برای پذیرش متام ابزارهای موجود برای اقناع بصری را نشان داد
ً بـه دنبـال بـازگو کـردن پیام کننـدگان  هـای خـود بـرای عبادت جامپ از هنرمنـدان و رهـربان دینـی خواسـت صـرفا

اگــر . هــای منایشــی عرضــه کننــد هــای دینــی را در قالــب متثیل پیام، های موجــود ا اســتفاده از فرصــتبلکــه بــ، نباشــند
ی صـنعت) از مـذاهب خمتلــف(گروهـی از مســیحیان  توانــد از هنرهــای  ایــن صـنعت می، دینـی باشــندســازی  فیلم متــولّ

هـــای  ایـــن فیلم. کنـــدهـــای مســـیحی اســـتفاده  آمـــوزش و ارتقـــای ســـطح فعالیت، تبلیـــغ مســـیحیت،  بصــری در موعظـــه
هایی پیرامـــون  مســیحی توســط مســیحیان و بــا اغراضــی آشــکارا مســـیحی در راســتای ارتقــای ایمــان و یــا طــرح پرســش

  . اند تولید شده ١، ها دلبستگی واپسین انسان
  های صامت دوران فیلم

هــای  منــایش فیلمبســیاری از روحــانیون و مربیــان بــه ایــن فرصــت ویــژه بــرای تولیــد و ، پــیش از جنــگ جهــانی اول
ً بــرای تفــریح و ســرگرمی تولیــد می ایــن فیلم. پــی بردنــد ٢غیرمنایشــی ً از حمصــوالتی کــه صــرفا متمــایز ، شــدند هــا اساســا

مطبوعـات . گرفتنـد ها و حتـت تـأثیر قـراردادن اجتماعـات دینـی مـورد اسـتفاده قـرار می بوده و برای انتقال آموزه
  . ساختند و اهداف استفاده از فیلم در کلیساها را منتشر میختصصی به وفور اطالعات مربوط به جایگاه 

دســتگاه پخـش فـیلم مــورد اسـتفادۀ ارتـش بــه حـراج عمـومی گذاشــته شـد و توسـط موسســات ، پـس از جنـگ
بودیم؛   کم کم شاهد رشد و شکوفایی منایش فیلم. غیرانتفاعی نظیر کلیساها و مدارس مذهبی خریداری شدند

هـای دینـی  گروه. ای شدید برای ظهور یک جنـبش غیرمنایشـی کارآمـد را فـراهم آورد گیزهاین موقعیت در واقع ان
بـــا ایـــن . دادنـــد گذاری الزم را اجنـــام منی امـــا بـــرای حفـــظ آن ســـرمایه، کردنـــد بســـیاری از ایـــن رویکـــرد تـــازه محایـــت می

مهمـــی شـــکل  حرکـــت ٤)جریـــان زنــدگی( ٣کننــدگانی کوچـــک و مســـتقل چـــون جیمــز شـــیلدز بـــا حضـــور تهیه، وجــود
  . کردند گرفت؛ این عده به توزیع و منایش آثار برجسته و مهم کمک می

مســــــیحی بـــــه خـــــاطر ظهـــــور صـــــنعت فیلم غــــــول . ســـــاز دانســـــت را ســـــالی سرنوشت ١٩١٩بایـــــد ســـــال ، هـــــای 
ای از سهام اجنمن آموزش بصری را در شیکاگو خریداری  خبش عمده ٥رلی کالرکها ،های خدمات عمومی سازمان

کــرد کـه توانســت مربیــان و  رویکـردی فراگیــر را تبلیـغ می ٦پـردۀ آموزشــیسـازمان از طریــق نشـریۀ ختصصــیِ ایــن . کـرد
پیشـنهاد فـروش دو هـزار پروژکتـور  ٧زمان شرکت ایسـتمن کـوداک هم. خواه را به خود جلب کند روحانیون ترقی

هــای خــود را منـــایش  د کــه چطــور فیلمبتواننــد یادبگیرنــ] کلیســاها[را بــا کلیســای پرســبیرتی در میــان گذاشــت تــا بلکــه 
صــــد ســـالگی خــــود را در کلمبـــوس اوهــــایو برگـــزار کردنــــد و  جشـــن یک ١٩١٩ها در تابســــتان  متودیســـت. دهنـــد

 های صــــنعت بعــــد از بازدیــــد ســــتاره. ظــــاهر شــــدند» فعــــاالن خبــــش منــــایش«در نقــــش  ٨صــــدها کشــــیش متدودیســــت
ای متودیسـت رشـد  ـ که در خانواده ١٠گریفیث. دبلیو. گذار شرکت پارامونت و دی بنیان ٩نظیرآدولف زوکرسازی  فیلم

  . ها این ابزارهای جدید را با خود به کلیساها بردند رشد یافته بود ـ متودیست
اری که به دنبال تولید آثار سینمایی بودند ّ برای جذب و استخدام متخصصانی مستعد ، در این سال همچنین جت

: هـا اشـاره کـرد تـوان بـه برخـی از نام در فراینـد ایـن توسـعه می. یک طرح کلی سـازمانی دسـت یافتنـدبه ، و مطلع
رالــد ِ ــن ه ِ هــای آموزشــی ایســتمن و  هــای ارزنــدۀ شــرکت فیلم فیلم، رواردهــا بنیــاد دانشــگاهی فیلمِ ، ادارۀ فــیلمِ کریسش

در نشــریه حمبــوب و  ١١کریســچن هرالـده در همــین سـال بــود کـه موسســ. تـاریخ پنجــاه جلـدی امریکــا اثــر دانشـگاه ییــل
  . پرتیزاژ مذهبی خود صفحاتی را به توضیح و توصیف صنعت نوپای سینما اختصاص داد

مرتی توسـط ایسـتمن کـوداک در  میلـی ١۶هـای  با دوربینسازی  فیلم هرچند معرفی -فرایند منایش از تولید 
کـــه  چنان، رفـــت تر پـــیش می ع آســـانو یـــا توزیـــ -دآمـــاتور گشـــوســـازی  فیلم ای بـــر روی های تـــازه دریچـــه ١٩٢٣ســـال 

بــرای کودکــانی کــه یکشــنبۀ قبــل بــه کلیســا . درنــگ پخــش تصــاویر بــر روی پــرده یــا دیوارهــای ســفیدرنگ شــایع شــد بی

                                                   
  .دان و فیلسوف مشهور آلمانی اشاره به دیدگاه الهیاتی پل تیلیخ الهی .1
  . یی است که اهدافی غیر از سرگرم کردن مخاطب دارندها منظور فیلم.2

3. James Shields  

4. The Stream of Life.  1919فیلمی با تمی مذهبی تولید سال  
  
5. Harley Clarke  
6. The Educational Screen  
7. Eastman Kodak  

  .ي مذهب پروتستانها از جمله فرقه .8
9. Adolph Zukor  
10. D. W. Griffith  
11. Christian Herald  
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ز، رملها پـدر روحـانیِ کلیسـای تعمیـدگرای. شـد طور رایگـان فـیلم پخـش می بـه، آمـاده بودنـد ِ معتقـد بـود  ١آدام چمـرب
   . برای جذب جوانان هستند» طعمه«های سینمایی بهرتین  که فیلم

ری دایجسـتنامـۀ  هفته، ١٩٢۶در سـال  ِ چــه ، توانـد بـه کلیسـا کمـک کنـد سـینما می«اذعـان داشـت کـه  ٢لیـرت
ا ایـن بـ».های شـیطانی دینی و آموزشی و چه به عنوان سالحی علیـه شـرارت، به عنوان ابزاری برای تبلیغات احنرافی

اخــــرتاع رادیــــو بـــه عنــــوان یــــک رســـانۀ مجعــــی مقــــرون بــــه ، ١٩٢٠لیوود در دهـــۀ ها های بعــــد از رســــوایی، حـــال
 صـــنعت مهـــم، تر بـــرای موعظـــه و پرهزینـــه شـــدن تولیـــد فـــیلم بـــرای کلیســـاها بـــا آغـــاز بـــه کـــار ســـینمای نـــاطق صـــرفه

  . مسیحی بیش از یک دهه به خوابی زمستانی فرو رفتسازی  فیلم
بـا ایــن . داشـتند گـام بـر می» های شـیطانی شـرارت«هـای سـینمایی بـه مســت  فیلم، دوران سـینمای صـامتبـا پایـان 

دی، حال َ مـیالدی را عصـری تـازه بـرای کلیسـا و  ١٩٣٠دهـۀ  ٤، رمونهـا مـدیر بنیاد ٣، خامنی به نام مـاری بیتـی بـر
، هــای نــاطق های فیلم هزینــهمـذاهب خمتلــف در ســطحی گســرتده بـه خــاطر کــه  درحالی .خوانــدســازی  فیلم صـنعت

ِ فیلم، ها رمون در میان پروتستانها بنیاد، های سینمایی کنار کشیده بودند خود را از فرایند تولید فیلم های  از کاربرد
ــردی کــارایی فیلم. کــرد ســینمایی محایــت می َ عرصــۀ [هرچنــد ، انگاشــت هــای ســینمایی درعرصــۀ دیــن را بــدیهی می ب

کننــده را جتربــه کــرده  جتهیــزات و یــا حمصــوالت مناســب شکســتی ناامیدکننــده و نگران بــه خــاطر فقــدان] ســازی فیلم
های آکادمیک و مطالب  دوره، ها استفاده از فیلم در مأموریت، گیری هیئت مذهبی آموزش تصویری شکل. بود

  . ودندبینی به آینده ب دالیلی قاطع برای خوش، ژورنالیستی و استفاده از ابزار تصویر در آموزش دینی
ِک نیز با طرح این دیدگاه ترقی. پدر روحانی آر لب ِ ها فیلم  خواهانه اعالم کرد که دیگر نیازی نیست پروتستان ه

دیـدگاهی ، بـه اعتقـاد هلبـک».کنـد توپی جنگی در نظر بگیرند که هـر دقیقـه بیسـت و چهـار مرتبـه شـلیک می«را 
کننـده و مغرضـانه بـوده  سوخ شده و از اساس گمراهکرد دیگر من که فیلم سینمایی را دوربین شیطان تصور می

ســاخنت و ســوق دادن مـــا بــه مســـت  در ایــن دیـــدگاه ابــزاری اســت در دســـتان شــیطان بـــرای گمراه  اســت؛ چراکــه فـــیلم
ً رویکــرد خنثــی خنســتین خــود را حفــظ کــرده . گــی و هــرزه منــایی هرزه هلبــک مــدعی اســت کــه ایــن رســانه اساســا
  . است

فشارهای ناشی از ، اتفاقی خوشایند بود؛ با این حال، ای برای کلیساها و مدارس غیرفرقه های دینی تولید فیلم
هـای مسـیحی شـاهد  در عرصـۀ فیلم، با این همـه. این جریان را از گردونۀ رقابت خارج کرد، رکود بزرگ اقتصادی

خبش؛ متام این  وزشی و اهلامآم، نویسی تذکره، تاریخی، میسیونری، های اجنیلی فیلم: ظهور شش ژانر خمتلف بودیم
ایــن ».]بــا فــیلم[محایــت از موعظــه و نــه جــایگزین کــردن آن «: رمون بودنــدهــا ژانرهــا در راســتای حتقــق شــعار بنیاد

  . مانند مسیحی تا پنجاه سال ثابت باقی میسازی  فیلم ژانرهای کلی در حوزۀ
  وعظ کالم پروردگار

گانه را  هســتند و ایـن ژانـر بــه نـوعی نقـش ســتون خیمـۀ ژانرهـای شــشهـا  ترین فیلم هـای ژانـر اجنیلــی پرسـابقه فیلم
های اجنیلـی  داسـتان، تـا کنـون ١٨٩٨های مسـیح در سـال  گر مصـیبت هـای ترسـیم از زمان اکـران منایش. کند ایفا می

هســـــــتند پرطرفـــــــدار  ســـــــیل بـــــــی) ١٩٢٧( ٥شـــــــاه شـــــــاهانفـــــــیلم . همچنــــــان  ِ گرچـــــــه حمصـــــــول  ٦دومیـــــــل. ســــــاختۀ س
گر  هـای ترســیم هـای مسـیحی درآمـد و بـه نـوعی جـایگزین منایش امـا حتـت مـدیریت صـنعت فیلم لیوود بـودها سـینمای
دوســت نیویـورکی بــه نـام جرمیــا  شـرکت ســینمایی امریکـا متعلــق بـه یکــی از شـهروندان نوع. های مسـیح شــد مصـیبت

، رودهای مـذهبی متعـددگذاری کرد و این فیلم بسیار موفق بـا اسـتفاده از سـ در تولید این پروژه سرمایه، بنک میل
فــیلم . و هــراس از صــنعت ســینما را از میــان بــرد  های اجنیــل بازمنــایی کــرد و ان همــه تــرس تصــویری آشــنا از داســتان

. بی. احساسات درونی خماطبان را برانگیخت و بسیاری از آنها اذعان داشتند که به هنگام دعا خواندن چهرۀ اچ
بـر ] خـود را[ترتیب فـیلم تـأثیری جاودانـه ی  کننـد؛ بـدین را مشـاهده می) یـلبازیگر نقـش مسـیح در فـیلم دوم( ٧وارنر

  . جای گذاشت
گرا بـودیم؛ در ایـن  های تبلیغ املللی تازه در فرایند تولید فیلم شاهد ظهور یک نهضت بین ١٩٣٠در دهۀ 

های  و خواســــته  ســـتانهای مســــیحی بـــرای آشـــنایی بــــا دا ها و ســـایر فرقـــه متدودیســــت، ٨هـــا پرزبیرت، دوره تعمیـــدگراها
                                                   

1. Adam Chambers  
2. Literary Digest  
3. Mary Beattie Brady  
4. Harmon Foundation  
5. King of Kings  
6. Cecil B. DeMille  
7. H. B. Warner  
8 Persbyteria  
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هــا نـه تنهـا آگــاهی عمـومی نسـبت بــه  ایـن فیلم. سرتاســر جهـان را زیـر پــا گذاشـتند، های ناشـناخته مردمـان و سـرزمین
گذاری در  بردند بلکه به دنبال جذب سرمایه های معنوی و نیازهای درمانی و پزشکی سایر مردم را باال می خواسته
  . بودندها نیز  های تبلیغی میسیونر فعالیت

مپ فردریش جـالوت و ، داوود، های مربوط به دانیـال آرزو داشت تا با بازمنایی داستان ١پدر روحانی جیمز کِ
ای  قدرمتنـدترین وسـیله«وی پذیرفتـه بـود کـه فـیلم . هـای اجنیـل آشـکارا اعـالم گـردد پیام، ای مسیح بر روی پردۀ نقره

ـرف بـر مـردم تــأثیر  .اسـت  نظـرات خلــق کـردهها و  اسـت کـه بشـر تـاکنون بـرای انتقـال دیـدگاه ِ دیـدن بیشـرت از شـنیدن ص
بسـیاری از پسـران و دخـرتان . . . کننـد صدها هزار کودک نوپا در سینماهای امریکا رفت و آامـد می. . . گذارد می

ِ کتــاب. شــوند بــدون انکــه کــه هــیچ چیــزی از کتــاب مقــدس بداننــد مــا بــزرگ می  مــن اگــر بتــوامن عالقــه بــه خوانــدن
  ».ام کاری با ارزش اجنام داده، اقلپس باید از خداوند سپاسگزار باشم چرا که حد، مقدس را در آنها برانگیزم

فرمـــان ای بــه نـــام  را کـــه بــه ارث بـــرده بــود در پـــروژه متـــام آنچــه، ای مســتقل کننـــده فــردریش بـــه عنــوان تهیه
. مرتی از ارتـش برجـای مانـد میلـی ١۶وژکتـور بعـد از پایـان جنـگ جهـانی دوم هـزاران پر. گذاری کرد سرمایه ٢اعظم

های او را متاشا کنند و بـدین ترتیـب بـازار  پروایی این پروژکتورها را در اختیار کلیساها قرار داد تا فیلم فردریش با بی
 ٣زنـدگی پـولس قـدیسای دوازده قسـمتی و سـیاه و سـفید بـا عنـوان  تولیـد جمموعـه با پیش. خودش را ایجاد کرد

 ٤مسـیح زنــدهجمموعـۀ رنگـیِ ، هـای مسـیحی وی آغـاز گردیــد و در ادامـۀ ایـن مسـیر خیلــی زود وه فیلمدوران شـک
  . تولید شد

های مشــرتک متعـدد بــا  گذاری هـای مســیحی بـا کیفیـت راه را بــرای سـرمایه شـهرت فـردریش بــه خـاطر تولیــد فیلم
را بسـازد؛ در ) ١٩۴٧( ٦آزمـونتا فیلم را مأمور کرد  ٥جان کویل، کلیسای جامع پروتستان. سایر مذاهب باز کرد

در واقـع . شـود این فیلم یکی از منایندگان شهر با کمک یک کشیش مانع از تصویب قانون محایت از قماربـازی می
پرســت  دربــارۀ زنــدگی یــک آدم پول( ٧هــیچ قــدرت برتــری وجــود نــداردهــایی از فــیلم مــذهبی  کشــیش بــا منــایش برش

هـا بـرای تأکیـد بیشـرت بــه  سـازد کـه علیـه ایـن قـانون رأی دهـد ـ ایـن برش  قاعـد میاو را مت) کوچـک بـه نـام زاچیـوس
  . شدند منایش داده می، حالت زوم 

گونه رسید که بـرای آمـوزش  ـ همانند فردریش ـ به این درک اهلام٨کارلوس اوکتاویا باپتیستا ١٩٣٩در سال 
باپتیســـتا صـــادرکنندۀ . از فـــیلم بهـــره جویـــدبایـــد ، موضـــوعات دینـــی بـــه کودکـــان حاضـــر در مـــدارس دینـــی یکشـــنبه

و در قالــب  ٩داســتان یـک خودنـویس وی در فـیلم. و کارفرمــایی کاتولیـک از کشـور ونــزوئال بـودسـازی  فیلم جتهیـزات
 ١٩۴٢باپتیســتا در ســال . کشــد متثیلـی از رســتگاری را بــه تصــویر می، روایـت داســتان یــک خودکــار در یــک مسســاری

تأســــیس کــــرد؛ او بــــا دعــــوت از  ١٠خــــود را بــــا عنــــوان موسســــۀ جتســــم متــــون مقــــدسشــــرکت تهیــــه و توزیــــع فــــیلم 
و جـورج بـورلی  ١٢امسیـت. اوسـوالد جـی، ١١سـاید ترین سخنرانان دینی و موسیقیدانان کشـور نظیـر هـری ایرون سرشناس

ً تولیــد و ارائــه  بــه ادعــای خــودش خنســتین جمموعــۀ ســخنرانی ١٣، شــی های دینــی افــراد مشــهور در کشــور را رمســا
  . داده است

ـــر پروژکتـــوری قابل ١٩۴۴در ســـال  پونـــد  ٢۵محـــل بـــا وزن  باپتیســـتا و یکـــی از کارمنـــدانش بـــه نـــام مـــاکس کِ
ً بـه خـاطر وزن ایـن پروژکتـور نبـود  خواندنـد؛ دلیـل ایـن نام» پروژکتـور معجـزه«طراحـی کردنـد و آن را  گـذاری صـرفا

های  پیام. رجعت مسیح بدون عیب و نقص کار کند تواند تا زمان بلکه این دو تضمین دادند که این دستگاه می

                                                                                                              
  کنند می پیروي ) 1509-1564 (فرقه اي از مذهب پروتستان که از عقاید کشیش فرانسوي ژان کالون 

1. Reverend James Kempe Friedrich   
2. The Great Commandment   

نقطه دید دوبین ، وجود امده بودیی که آن زمان پیرامون نمایش تصویر حضرت مسیح به ها این فیلم به جهت حساسیت. امریکا 1939محصول 
  .را به عنوان شخصیت حضرت مسیح به کار گرفت

3. Life of St. Paul  
4. Living Christ  
5. John Coyle  
6. The Test  
7. No Greater Power  
8. Carlos Octavia Baptista   
9. The Story of a Fountain Pen  
10. Scriptures Visualized Institute  
11. Harry Ironside  
12. Oswald J. Smith  
13. George Beverly Shea  
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ً شبیه موعظه در فـیلم سـینمایی بـود ِ باپتیستا تقریبا  ١بـه نـام کـن اندرسـونسـازی  فیلم .اجنیلی صریح و اغلب بسیار تند
هــای کــن اندرســون پیــام همــواره  در فیلم«، بســت هــای او ایــن عبــارت نقــش می جانشــین باپتیســتا شــد؛ در ابتــدای فیلم

  ».زند اول را میحرف 
ســاز مولــف و بــزرگ  فیلم. پدیــدار گشــت، تــالش ســوم خیلــی زود و بعــد از بــاال گــرفنت جنــگ میــان دیــن و علــم

، های کالسـیک حیـات وحـش شـرکت دیزنـی پیش از فیلم، هایی با موضوع خلقت سازندۀ فیلم ٢، دکرت ایروین موون
کوپ تولیــد موعظــهصــدا و اسرت، تصــویربرداری، بــا اســتفاده از وســایل الکرتونیــک های مصــور را آزمــود؛ وی  وبوســ

تصــــاویر . کننــــده وجــــود دارد ســــعی داشــــت نشــــان دهــــد کــــه میــــان ایمــــان مســــیحی و علــــم راســــتین قرابتــــی تکمیل
کننده و حرکت آهسته تصاویر مستند  های خیره خماطبان را در رنگ، گرایانۀ موون متاثر از اهلیات مسیحی طبیعت

و  ٣روی مــارکزهـا .داد کـار پروردگـار را نشــان مـی]عظمـت[، های جهـان هســتی شـگفتیکـرد و بــا منـایش  مـی غـرق
ترین کلیساهای  این مطالب را در قالب فیلمی که کوچک«رویکرد موون را دنبال کرد و  ٤موسسۀ اجنیلی موودی

 ٥رینشپروردگـار جهـان آفـدر عرض چنـد سـال فـیلم ».اماده کردند، کلیساهای این کشور نیز بتوانند از آن بهره بربند
اجنیـل قــرن اول «] و بازمنــایی[ انتقـال : در راسـتای حتقـق خبشــیدن بـه مأموریـت موسســۀ علمـی مـوودی تهیــه شـد

کار ســاخنت » مــیالدی بوســیلۀ تصــاویر قــرن بیســتم مــیالدی و بــا اســتفاده از تکنیــک تصــویربرداری در گــذر زمــان بــرای آشــ
ِ نظــم طبیعــی» معجـزات پنهــان« وعــظ از  بعــدی بــیش از هجــده فــیلم بــا عنــواندر ســه دهــۀ . پروردگــار در بطــن

  ). ١٩٨٠( ٨انرژی در جهان پر رمز و رازگرفته تا ) ١٩۵٧( ٧شهر زنبورهااز مستند ، تولید شد ٦دریچۀ علم
  بازاریابی

مرکز محایت از  ١٩۴۵در سال ، های دینی خمتلف ها برای گروه هاروی مارکز در تالش برای منایش این فیلم
ای ملی از آرشیو فیلم شکل گرفت که خدمات خود را به کلیساها و  براه انداخت؛ بدین ترتیب شبکهآثار تصویری را 

کـن اندرسـون بـا هـدف انتقـال شـفاف و آشـکار . این مرکـز نیـاز فـوری و مـربم بـه فـیلم داشـت. داد مدارس ارائه می
های  که فیلم ین موسسه به جای آنا. های اجنیلی را تأسیس کرد موسسۀ فیلم، های کتاب مقدس از طریق فیلم پیام

ً بــه کلیســاها بفروشــد درآمــدی کــه بــه طــور ماهیانــه و . انــدازی کــرد یــک شــبکۀ کرایــۀ فــیلم راه، خــود را مســتقیما
گروهی دیگر به ، ١٩٧۴در سپتامرب . کرد های آتی را تضمین می گذاری شد سرمایه دائمی عاید این موسسۀ می

کننـدگان  روی مـارکز ملحـق شـده و اجنمـن توزیعها هـای مسـیحی بـه موسسـۀ ممنظور همکاری در فرایند توزیـع فیل
  . را شکل دادند ٩های مسیحی فیلم

هـــای نســـل جـــوان  خبشـــی را حتـــت عنـــوان فیلم، ها هـــای اجنیلـــی بـــا هـــدف جلـــب توجـــه دبیرســـتانی موسســـۀ فیلم
نده از اهالی اینـدیاناپولیس را بـرای جوانی پرتکاپو و سرز، مسئوالن موسسه برای پیشربد برنامۀ خود. اندازی کرد راه

های  بیلی توانست کششی تازه به مست فیلم. نام داشت ١٠رهربی کلوپ مسیح به کار گرفتند؛ این جوان بیلی زئولی
هـای ایـن شــرکت را  دامنـۀ فعالیت، هـای جوانـان شـکل داده و بـرای جـذب هرچـه بیشــرت نوجوانـان و دانشـجویان فیلم

صــاری اســتفاده از داســتان زنــدگی یکــی از هنرمنــدان حمبــوب عرصــۀ حــق احن ١٩۵٨زئــولی در ســال . بســط دهــد
مـــاجرای تـــونی . موســـیقی را بدســـت آورد؛ ایـــن هنرمنـــد بعـــد از جنـــات یـــافنت از تصـــادفی مرگبـــار بـــه مســـیحیت گراییـــد

، هـای اجنیلــی بــدل شــد؛ اهمیــت ایــن پــروژه هــای موسســۀ فیلم ترین پروژه طلبانــه بــه یکــی از جاه) ١٩۶٣( ١١فـونتین
لیوودی را برای ساخت ان بـه ها ای و یک گروه حرفه ١٢ )جان سادلو(الن موسسه را بر آن داشت تا کارگردان مسئو

هـای مسـتند منایشـی در پـیش  ای را بـه مسـت فیلم هـای اجنیلـی حرکـت تـازه موسسـۀ فیلم، با این وجود. به کار گیرند
ن موضــوع موجــب بــروز اختالفــاتی میــان هــای اجنیلــی فاصــله گرفتنــد؛ ایــ گرفتــه و از مســیر مســتقیم و روشــن فیلم

زئــولی کــه  درحالی ،حمـور بــود کارانــه و تبلیغ هــایی حمافظه اندرسـون بــه دنبــال سـاخت فیلم. مسـئوالن موسســه شــد
  . کرد پسند را دنبال می های جوان حمابا تولید فیلم بی

                                                   
1. Ken Anderson  
2. Dr. Irwin Moon  
3. Harvey Marks  
4. Moody Bible Institute  
5. God of Creation  
6. Sermons from Science  
7. City of the Bees  
8. Energy in a Twilight World  
9. Christian Film Distributors Association  
10. Billy Zeoli  
11. The Tony Fontane Story  
12. Jan Sadlo  
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اندرسـون بــه دنبــال  طغیــان کـرد و عیــان شــد؛ در ایـن ســال، ســراجنام ایـن نــزاع قــدرت پنهـانی ١٩۵٩در سـال 
پدرخواندۀ «زئولی که با عنوان  ١٩۶۵در سال ، با این حال. های اجنیلی بود کسب منصب ریاست موسسۀ فیلم

ً از طریـق ، شـد شناخته می» های مسیحی فیلم بـه مقـام ریاسـت ایـن موسسـه دسـت یافـت ـ ایـن موفقیـت وی ظـاهرا
تــرین مرکــز  بــه عنــوان بزرگ، هــای اجنیلــی ان موسســۀ فیلمدر آن زمــ. ســازمانی بدســت آمــده بــود تــدابیر سیاســی درون
ترین  در میشـیگان پیشـرفته، شـد و مسـئوالن آن همـان زمـان   هـای مسـیحی در جهـان شـناخته می تولیـد و توزیـع فیلم

  . را ساختندسازی  فیلم استودیو
خـالق و مسـتقلی چـون  های زئولی این سازمان را به یکی از مراکز قدرمتند توزیع فیلم تبدیل کرد و شخصـیت

ل وایت ِ پیـام همـواره حـرف اول «اندرسون در راسـتای حتقـق خبشـیدن بـه شـعار . را استخدام کرد ٢و جان امشیت ١م
هــای اجنیلــی جــدا شــد تــا شــرکت کــن اندرســون را ایجــاد کنــد؛ وی بــه  از موسســۀ فیلم ١٩۶٠در ســال » زنــد را می

ســــیاحت گرایانــــه داشــــته باشـــند و تولیــــد فـــیلم آموزنــــدۀ  فرقه هـــایی بــــود کــــه بیشـــرت رنــــگ و بـــویی دنبـــال تولیــــد فیلم
هــای اندرســون کــه بــا رویکــرد  دو منونــه از تأثیرگــذارترین پروژه. هــا بــود ای از ایــن تالش منونــه) ١٩٧٧( ٣مســیحی

  ). ١٩٨۴( ٥فنی کراسبیو ) ١٩٨١( ٤تیلور دسونها : اند عبارتند از مطالعۀ زندگی اولیای خدا ساخته شده
هــای چشــمگیر متعــددی دســت  ایــن موسســه بــه موفقیت، هــای اجنیلــی مــدیریت جدیــد موسســۀ فیلم در دوران

هــای مســیحی بــر اســاس داســتان کوتــاه پرطرفــدار جــوزف  خنســتین فــیلم طنــز معمــولی و ســادۀ صــنعت فیلم. یافــت
ی کـارگردان ایـن  ٨وورث یـی. ایـروین اس. سـاخته شـد) ١٩۶٧( ٧بـالون اجنیـلای مسـیحی ـ بـا عنـوان  ـ نویسـنده ٦لـی بِ

کند که بر روی آنها آیاتی از اجنیل نگارش  بنرهایی را محل می، یک کشتی هوایی، آمیز بود؛ در فیلم کمدی شیطنت
کند و با استفاده از  از همان فاصله برای افرادی که بر روی زمین هستند موسیقی مسیحی پخش می، شده است

فـیلم بــه مسـیر اشـتباهی کــه . ریـزد تون می قربانیــان ناشـناس شـهر میــدل های اجنیلــی را بـر سـر زا اعالمیـه آتـش هـای  مبب
نیـــــز خـــــود طنـــــزی  ٩املللـــــی اجنیلــــی هـــــای بین شــــرکت بالونداســـــتان . بودنــــد اشـــــاره داشـــــت  تبشــــیرگرایان در پـــــیش گرفتـــــه

  . های اجنیلی بود هومشندانه دربارۀ موسسۀ فیلم
گ، جنجالیهای اجنیلی اقتباس درخور توجه کارگردان  موسسۀ فیلم ِ بـا  ١١از اثـر دان ریچاردسـون ١٠رالف فورسـرب

بـرداری شـده و  ایـن فـیلم در شـهر پاپـائو در گینـۀ نـو فیلم. خریـداری کـرد ١٩٧٢را در سال  ١٢فرزند صلحبا عنوان 
هـای خـارجی بـا اسـتفاده  دهد که چطـور داسـتان مـرگ حضـرت مسـیح در فرهنگ فورسربگ در این فیلم نشان می

  . یابد ن ـ در مقام یک نقطۀ پیوند استعاری ـ انتقال میاز افسانۀ قربانی کرد
ـفر جمموعـه فیلم ١٩٧۶این موسسه در سـال  ِ  ١٤چگونـه بایـد زیسـت؟بـا عنـوان  ١٣هـای بسـیار موفـق فرنکـی ش

فرنکـی همـراه بـا . را روانۀ بازار کرد؛ ایـن جمموعـه مرزهـای جتـارت فـیلم را بـازتعریف کـرده و آن را متحـول سـاخت
یی ظهور و سقوط فرهنگ غرب از روم باستان گرفتـه تـا جامعـۀ مـدرن کنـونی ـ بـه شـیوۀ ادوار پدرش با بازمنا

ـفر های دفاعیـه ـ در اندیشـه ١٥گیبـون ِ جتدیـدنظر کردنـد؛ آنهـا بـا ایـن کـار بـه نـوعی در پـی  ١٦نویس تبشـیرگرا فرانسـیس ش
های  کـه جـدل پـیش از آن. ه بگیرنـدواکاوی گذشته بودند تا از آن به عنـوان معیـاری بـرای قضـاوت دربـارۀ آینـده بهـر

هــــای مســــتند بــــا تولیــــد یکــــی از  فرهنگــــی بــــه حبثــــی داغ در جامعــــه تبــــدیل شــــود فرنکــــی در مقــــام کــــارگردان فیلم
فرنکی همراه با پدرش ، ١٩٧٩در سال . های تصویری را نشان داد و جدل  گسرتۀ حبث، ها ترین جمموعه برجسته

                                                   
1. Mel White  
2. John Schmidt  
3. Pilgrim's Progress  
4. Hudson Taylor  
5. Fanny Crosby  
6. Joseph Bayly  
7. The Gospel Blimp  
8. Irvin Yeaworth  
9. The International Gospel Blimps Incorporated  
10. Rolf Forsberg  
11. Don Richardson  
12. Peace Child  
13. Franky Schaeffer  
14. How Should We Then Live?  
15. Edward Gibbon  
16. Francis Schaeffer  
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ت کـوپ. یدکــرت سـ، و رئـیس خبـش خـدمات عمـومی سـالمت رِ ِ و ِ چـه بـر سـر نــژاد  دومـین جمموعـه را نیـز بــا عنـوان ١ا
تولیـد کردنـد؛ بـا تولیـد ایـن جمموعـه آنهـا سـعی داشـتند در سـطح دنیـا حبثـی سیاسـی و فرهنگـی  ٢بشر آمده اسـت؟

مــوجی عظــیم از دیگــر ، هــای شــفر بــا موفقیــت اولیــۀ فیلم. پیرامــون موضــوعاتی چــون ســقط جنــین بــراه بیاندازنــد
اشــاره  ٤اثــر جیمــز دابســون ٣توجــه بــه خــانوادهتــوان بــه برنامــۀ  هــا بــه راه افتــاد کــه از آن میــان می فیلمجمموعــه 

ِ معتقد است که فیلم. یکی از منتقدان به نام مارک اچ. کرد نرت ِ اند و  سازان مسیحی درسی سودمند را فراگرفته س
، آونـد مـی ها خماطبـانی دائمـی را پدیـد برنامـه ایـن. . . ساز هسـتند های سریالی پول جمموعه فیلم«آن این است که 

ً موجب درآمدزایی بیشرت می تعداد کشیش   ».شوند ها را افزایش داده و غالبا
شخصـیتی خـاص را بـه ، شـود نیـز از آنهـا یـاد می ٥»سـرهای سـخنگو«های آموزشی ـ کاربردی که با عنوان  فیلم

ختصص ، از شهرت، هزینه است ای کم ها که تولیدشان تااندازه فیلماین . کنند خبش یا آموزگار تبلیغ می عنوان اهلام
ً بــــا موضــــوعات روز یــــا چــــالش ایــــن فیلم. برنــــد گو بهــــره می و جاذبــــۀ یــــک ســــخن . برانگیز ســــر و کــــار دارنــــد هــــا اکثــــرا

ل اثر جاش مک) ١٩٨۴( ٦گواهی برای ایماندفاعیاتی چون  ِ   . روز بودند های آموزشی به جزو جمموعه ٧دوو
  . بودند

العـــاده زیـــاد  در دهـــۀ خنســـت انتشـــارش بـــا اقبـــال فوق) ١٩٧٩( توجـــه بـــه خـــانوادهجمموعـــۀ ، ن حـــالبـــا ایـــ
های  بــه طــوری کــه بایــد آن را پرچمــدار جمموعــه) هــزار مرتبــه کرایــه شــده بــود ۶٠بــیش از (خماطبــان روبــرو شــد 

ار و حمبوب خـویش شناختی پرطرفد های مسیحی روان دکرت جیمز دابسون در این جمموعه آموزه. آموزشی نامید
، هــزار دالر ٣٠ای بــالغ بــر  جمموعــۀ هفــت قســمتی دابســون بــا هزینــه. داد را دربــارۀ مســائل خــانوادگی ارائــه مــی

  . های کتاب مقدس ارائه داد مبتنی بر آموزه، هنجاری تازه برای تعلیم و پرورش کودکان و برخورد با همسر
اشخاصـی چـون (سـازان جـوان  ترین فیلم بـاهوش، یـن نهـادتوسعۀ ا  های اجنیلی در راستای سیاست موسسۀ فیلم

ل هی ِ ل وایت ٨، نز فاس ِ اثر تولیدشده در فاصلۀ  ۶۴از میان . را جذب کرد) ٩جان امشیت و جانسون نیکوئیست، م
ـــــر شــــاهد حضـــــور تهیه، ١٩٨۶تـــــا  ١٩٨٠های  فاصــــلۀ ســـــال ای دیگـــــر در کنـــــار موسســـــۀ  کننـــــده تنهـــــا در دو اث

اریـک  ١٠، کردنـد و ریـک گارسـاید کنندۀ مستقل برای ایـن موسسـه فـیلم تولیـد می یهته ٢٩های اجنیلی هستیم؛  فیلم
  . کنندگان این موسسه قرار داشتند ترین تهیه در صدر فهرست موفق ١٢و مایک اوانس ١١جاکوبسن

ـرچدار و دلنشـین  مل وایت جمموعۀ خنـده ِ ، ای کـه در بافـت دینـی را کـارگردانی کـرد؛ جمموعـه ١٣من چـارلی چ
درآمـدی مالیـم بـرای جمموعـۀ پرحمتـوا  این جمموعـۀ کمـدی پیش. های طنز صامت دمیده بود ه به فیلمروحی تاز

وایت در این جمموعه . کارگردانی کرد ١٤ای بود که وی بعدها با عنوان بیست و سه سرود مذهبی و برانگیزاننده
تطبیــق داده ، ایمــانهــای کنـونی موجــود پیرامـون عــذاب یـا  هــایی از سـرودهای مــذهبی را بـا حبران جمموعـه خبش

ِ شـورانگیز اسـیری جنگـی بـه نـام هـوارد راتلـج، به طور گزیده ١٥در حضور دمشنان منفیلم . بود را بـازگو  ١٦داسـتان
ر ١٧کنم همــه از میــان دره گـذر مــی بـا اینفــیلم . کنـد می ِ در  ١٨تــالش شـجاعانۀ یــک اسـتاد مســیحی بــه نـام تــونی بــروو

ِ مصاحبه. کند مبارزه با سرطانی العالج را دنبال می هایی که در این دوران سخت با  این فیلم با کنارهم قراردادن
های تاریخ بدل شـد کـه سـال آخـر زنـدگی مـردی رو  خنستین فیلم«به یکی از ، اش صورت گرفته بود وی و خانواده

                                                   
1. Dr. C. Everett Koop 
2. Whatever Happened to the Human Race?  
3. Focus on the Family  
4. James Dobson  
5. Talking Heads 
6. Evidence for Faith  
7. Josh McDowell  
8. Heinz Fussle  
9. John Nyquist  
10. Rick Garside  
11. Eric Jacobsen  
12. Mike Evans  
13. Charlie Churchman  
14. Twenty-Third Psalm  
15. In the Presence of Mine Enemies   
16. Howard Rutledge  
17. Though I Walk Through the Valley  
18. Tony Brouwer  
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خبش دربـارۀ زنـدگی  مسـتندی پرطـروات و اهلـام ١بـود راهنمـای مـن او».کـرد اش را مسـتند می بـه مـوت و خـانواده
ِ خواننده و آهنگ ما غرورآفرین ِ د ِ ن م   . بود ٢سازی نابینا به نام کِ

های تــأثربرانگیز و  لیوودی پرطرفــدار را بــه ســخره گرفتــه و داســتانهــا آثار، ای از طنــز مایه  دســت جــان امشیــت بــا
نظرانـــه بـــه تصـــویر  هـــایی شـــکیل و تنگ حی را در قالـــب بازمناییدار مـــرتبط بـــا تزویـــر کلیســـا و تبشـــیرگرایی مســـی خنـــده

 ٥مانــد کــوین منتظــر میو ) ١٩٨٣( ٤چشــمگیرترین داسـتان ناگفتــه، )١٩٨٠( ٣مســیحی دوآتشــه: کشـیده اســت
امشیــت بــا دســـت . کننده و پـــرزرق و بــرق وی جــای دارنـــد ســرگرم، هـــای درخشــان در صــدر فهرســت فیلم) ١٩٨٣(

تبشـیرگرایی و تعصـب در اجتمـاع ، آمیزی به موضوعاتی چون تزویـر طور شیطنت به، وودلیها انداخنت سبک سینمای
  . کند تبشیرگرایان اشاره می

هــای ســینمایی  هــای تلویزیــونی و فیلم ســبک تقلیــد متســخرآمیز از منایش ٧منطقــۀ روشــنبــا فــیلم  ٦دیــو کریســتیانو
ســالۀ مدرســه در  ٣۵یــک معلـم  ٨میـت کــارل امسیـت«هـا انــداخت؛ در ایـن فــیلم  قـدیمی را یــک بـار دیگــر بـر ســر زبان

اســرتاحتی ، وی پــیش از رســیدن بــه شــهر جانســون. . . مســیر بازگشــت بــه خانــه در شــهر جانســون ایالــت تگــزاس اســت
  ».خواهد داشتمنطقۀ روشن وتاه در ک

اجنیلـــــی در ســــــال موسســـــۀ فیلم امتیـــــاز شــــــرکت توزیـــــع فــــــیلم تومـــــاس نلســــــون  ١٩٨٩و  ١٩٨٨های  هــــــای 
ِ  ١٠مــارس هیــلســازی  فیلم شــرکت ٩، کامیونیکیشــن نرت ــرز ١١، متعلــق بــه فــرد کــارپِ ِ ســازی  فیلم و شــرکت ١٢شــرکت ســان پیکچ

هـــای دینـــی بـــر پیشـــانی بســـیاری از کارگردانـــان  امی و انـــگ فیلمبـــدن. را بدســـت آورد ١٤متعلـــق بـــه چـــاک وارن ١٣زنـــدگی
هـــای مســـیحی از فـــرد کــارپنرت پرســـیدند پـــس چـــه زمـــانی  بعـــد از دوازده ســـال جتربــۀ تولیـــد فیلم. مســتعد برجـــای مانـــد

دهــد کــه وظیفـــۀ او تســهیل روابطــی مشــروع بـــرای  کـــارپنرت توضــیح می. بســازد» هــای واقعــی فیلم«خواهــد  می
مســـیح را در کـــل عـــامل هســـتی منتشـــر ] حضـــرت[پیـــام کلـــی «وابطـــی کـــه بـــه موجـــب آن بتـــوان رضـــای خداســـت؛ ر

  ».البته نه به بهای فدا کردن کیفیت باالی اثر، ساخت
رش در سـال  ِ م ه َ » هـای مسـیحی فیلم«بـه تولیـد ، هـای خـانوادگی را بنبـان نهـاد شـرکت فیلم ١٩۴۶وقتی س

هــرش در زمــان «، الظــاهر علی. متــام اعضــای خــانواده تولیــد کنــد هــایی بــرای کــرد؛ وی بــر آن بــود تــا فیلم فکــر منی
اما . آمده است به حساب می) الوقت بودن ابن(طلبی  تأسیس این شرکت مسیحی نبوده و از پیروان مکتب فرصت

ً مسـیحی تولیـد می هـایی بـا پیام وی بعدها به مسیحیت گرویده و فیلم سـه فـیلم خنسـت شـرکت ».کنـد هـای مشخصـا
دعــای یــک : هـا عبارتنــد از ایــن فیلم. اند تولیــد شــده ١٦ل روچهـا و ١٥خــانوادگی در اســتودیوهای آکســیدنتالهـای  فیلم
هـــای اجتمـــاعی  هـــای خــانوادگی بـــه حبران شـــرکت فیلم ١٩.صـــادق بــاش بـــا خـــودت ١٨؛امـــروز و همیشــه، دیـــروز ١٧؛پســر
کلیســاروها توجــه داشــت؛ بــرای مثــال فــیلم  جهــانیِ پــیش این بــه مشــکالت خــانوادگی و  بــا خــودت صــادق بــاشروی 

هــای  منونــۀ واقعـیِ آثــار شـرکت فیلم ٢٠بـه نــام خـدا فــیلم. پرداختنـد بـه اعتیــاد بـه الکــل می امـروز و همیشــه، دیـروز
کاری شــدۀ  بــال را پرتـاپ کـرده و پـس از عبـور از پنجـرۀ شیشـه خـانوادگی اسـت؛ در ایـن فـیلم کـودکی یـک تـوپ بیس

پس یادداشــتی بی. دکنــ کلیســا صــورت جمســمۀ مســیح را متالشــی می نــام همــراه بــا هشــت ســنت پــول بــه  کــودک ســ
دارد تا یـک مرکـز تفریحـی بـرای پـر کـردن  فرستد؛ این اقدام او پدر روحانی را بر آن می عنوان غرامت برای کلیسا می

                                                   
1. He Leadeth Me  
2. Ken Medema  
3. Super Christian  
4. The Greatest Story Never Told  
5. Kevin Can Wait  
6. Dave Christiano  
7. The Daylight Zone  
8. Meet Carl Smith  
9. Thomas Nelson Communication  
10. Mars Hill productions  
11. Fred Carpenter  
12. Son Pictures  
13. Life Productions  
14. Chuck Warren  
15. Occidental Studio  
16. Hal Roach Studio  
17. A Boy and His Prayer  
18. Yesterday, Today, And Forever  
19. Unto Thyself Be True   
20. In His Name  
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 چنـین اقـدامی. تأسـیس کنـد) هـای اجتمـاعی باشگاه و سایر پروژه، کتاخبانه، یک زمین بازی(اوقات فراغت کودکان 
  . گیرد تا به جرگۀ کشیشان بپیوندد خبش این خرابکار جوان شده و وی تصمیم می اهلام

رزسازی  فیلم شرکت ِ » هـای اجنیلـی در حـوزۀ فیلمسـازی  فیلم های پـدربزرگ شـرکت«که بـه عنـوان  ١ورلدواید پیکچ
و  ٢تبشـیرگرایان بیلـی گراهـامسـازی  فیلم  های و با ادغـام شـرکت ١٩۵٢رمسی در سال   به طور، شود شناخته می

راس در ســــال . شــــروع بــــه کــــار کــــرد، هــــای کمیســــیون اعظــــم بــــا عنــــوان شــــرکت فیلم ٣دیــــک راسســــازی  فیلم شــــرکت
بـرداری کـرد و پیشـنهاد داد کـه از  های بیلـی گراهـام در پورتلنـد بـرای تبلیـغ مسـیحیت فیلم از یکی از برنامـه ١٩۵٠

 تگـــــزاسآقــــای  اولـــــین فــــیلم بــــا عنــــوان. ایی منایشــــی اســــتفاده شــــودبرخــــی تصــــاویر ایــــن مراســــم در یــــک فـــــیلم ســــینم
رث فیلم) ١٩۵١( ُ د در جریان کمپین تبلیغ مسیحیت در شهر فورت و ر در نقش اول ایـن فـیلم ها برداری شد و رِ رپِ

  . لیوود برگزار شدها ظاهر شد؛ منایش شب خنست این فیلم در سالن جملل آمفی تئاتر
ــــرز ســــاختمان اصــــلی خــــود را در شــــهر بوربانــــک ایالــــت کالیفرنیــــا برپــــا کــــرد و ورلدوایــــد پســــازی  فیلم شــــرکت ِ یکچ

) ١٩۶۵( ٤قرارهـا بیتوان بـه فـیلم بسـیار پرطرفـدار و موفـق  های متعددی را تولید کرد که از آن مجله می فیلم
ِ کــیم داربــی پس فیلم ٥بــا بــازی ــتهــایی چـــون  اشـــاره کــرد؛ ســ ــری گــار ١٩۶٨( ٦بــه خــاطر پِ ِ ِ ت زمــانی بـــرای ، )٧بــا بـــازی

کار بهـرتین تصــویربرداری را بــرای ایــن فـیلم دریافــت کــرد ٩چــارلز راشــر، ١٩٧٣( ٨محلـه ، )١٩٧۵( ١٠گــاه خمفی، )اســ
ـــرز در طـــی دو دهـــه ســـازی  فیلم شـــرکت. تولیـــد شـــدند) ١٩٨٣( ١٢عیـــاشو ) ١٩٨٠( ١١جـــونی ِ ورلدوایـــد پیکچ

مینیــاپولیس ایالــت سی، تــالش بــرای تولیــد آثــار ســینمایی باکیفیــت در عرصــۀ ســینمای دینــی ســتم توزیــع فــیلم خــود را در 
آثــاری بــا «: کنــد را بــا چنــین عبــاراتی توصــیف میســازی  فیلم کــن انگســرتوم آثــار ایــن شــرکت. ســوتا بــه راه انــداخت مینه

ً شـاهد هسـتیم  در ایـن فیلم».تبشـیرگرایانه و وفـادار بـه کتـاب مقـدس، ساده، ناب، امضای بیلی گراهام هـا معمـوال
س از ورود بــه یکــی از برنامــه داســتان بــا چالشــی شخصــی دســت و پنجــه نــرم میکـه قهرمــان  های تبلیغــی  کنــد و پــ
  . گردد به حضرت مسیح نزدیک می، بیلی گراهام

رز وارد بازار سینمای غیردینی سازی  فیلم به عنوان منونۀ واقعی برای آثار شرکت قرارها بی فیلم ِ ورلدواید پیکچ
در ایـن ) ١٩٨٠( جـونیو ) ١٩٧۵( گـاه خمفیهـای مـوفقی چـون  نیز شد و پس از آن نیز شـاهد حضـور فیلم

های برگرفتـــه از زنـــدگی  کــارگردانی کـــرد؛ بــه اعتقـــاد وی داســتان ١٣یر ایــن دو فـــیلم آخــر را جیمـــز کـــولی. بــازار بـــودیم
فــیلم  ١٤، کـن ولـز، لیوودها کننــدۀ یر در کنـار تهیه کـولی. زار بــرای گفتگـو پیرامـون ایمــان اسـتتأثیرگـذارترین ابـ، واقعـی
هــای اصــیل شــرکت بیلــی گراهــام در حــوزۀ مســافرت و تغییــر کــیش  را کــارگردانی کــرد؛ ایــن فــیلم جــزو فیلم ١٥عیــاش

ت؛ هرچــه فــیلم پــیش هــای مســیحی و حکایــت پســری خودسـر اســ ای جدیـد از فیلم ایــن فــیلم نســخه. شــود قلمـداد می
هر یک . کند پوشانی پیدا می با یکدیگر هم، برادر و همسر پدر، پسر، هدف داستان سه زائر سرگشته و بی، رود می

شـود  بـار دیگـر بـر ایـن موضـوع تأکیـد می. کنـد مقصـود اصـلی را جسـتجو می، در مسیر تاریکی کـه در پـیش گرفتـه
قاعــدۀ اصــلیِ یــک «ســازان مســیحی  ضــوع اشــاره دارد کــه فیلمهــری چنــی بــه ایــن مو. قبول نیســت قابــل، کــه گنــاه

، با این حال».کند نه ایدئولوژی رنگ و کنش داستان را تعیین می شخصیت پیاینکه  گذارند ـ منایش خوب را زیرپا می
تـــالش ایـــن دو پاســـخی بـــه . هـــای مســـیحی دانســـت یر و کـــن ولـــز نفـــر از فیلم ایـــن فـــیلم را بایـــد دفـــاع شـــجاعانۀ کـــولی

ً بـر آثـار شـرکت. هـای مسـیحی بـود های موجود بـر سـر راه فیلم چالش ـرز سـازی  فیلم انتقـادی کـه مکـررا ِ ورلدوایـد پیکچ
ِ بیلی گراهام را مشاهده کرد و شد این بود که در جای جای این آثار می وارد می ها با  این فیلماینکه  توان ردپای

ً اجنیلــی در پـــیش، رویکــردی حـــق بــه جانـــب بـــا ایــن وجـــود هــدف از تولیـــد و طراحــی ایـــن . انــد گرفته روالــی صـــراحتا
                                                   

1. World Wide Pictures  
2. Billy Graham  
3. Dick Ross  
4. The Restless Ones  
5. Kim Darby  
6. For Pete's Sake  
7. Teri Garr  
8. Time to Run  
9. Charles Rosher  
10. The Hiding Place  
11. Joni 
12. The Prodigal  
13. James Collier  
14. Ken Wales  
15. The Prodigal  
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  . بود» تسهیل سفر معنوی خماطبان«ها  فیلم
هـای مسـیحی را بـه خـود مشـغول کـرده بـود  موضـوع دیگـری کـه ذهـن سـازندگان فیلم، بنا بر اظهارات ولـز

کار یــا پنهــان شـیطان بــود کنــد تــا خماطبــان در  می کمـک) بازمنــایی پنهــان(بــه اعتقــاد ولـز گزینــۀ دوم . بازمنـایی آشــ
سـازد تـا خالقانـه  و کـارگردان را جمبـور می. . . ها و تعصبات خود بهره گرفته سوءگیری، از ختیالت«متاشای فیلم 

یر در  کــولی».بیابـد، ]بـه ویـژه امــور جنسـی[دهـد  رخ می کــاری بـرای ترسـیم آنچــه پردازانـه عمـل کـرده و راه و خیال
ً بـه زنـدگی جنسـی افـراد اشـاره کنـد«جسارت به خـرج داده و  عیاش فیلم البتـه ایـن اقـدام او بـه ، »توانسـت تلویحـا

یر را کنـــار گذاشـــت؛ در ایـــن راســــتا  لیوود کـــولیهـــا .لیوودی پایـــان خبشــــیدهـــا های فقـــدان عنصـــر نظربـــازی در اکثـــر فیلم
شـود اگـر خـداحمور  ای کـه بـرای اسـتودیویی بـزرگ ارسـال می نامـه هـر فیلم«اینکـه  قولی رایـج شـده بـود مبنـی بـر نقـل

ً برای شرکت، بوده و لعن و نفرین نشده باشد رز ارسال میسازی  فیلم فورا ِ   ».گردد ورلدواید پیکچ
رز گیتسازی  فیلم شرکت ِ سـاخت فیلمـی بـر اسـاس داسـتان زنـدگی یـک مبلـغ مسـیحی  ١٩٧٢در سال  ١وی پیکچ

رسون ِ ت  ٣دار صلیب و چاقوی ضامنرا آغاز کرد؛ این فیلم با عنوان  ٢در شهر نیویورک به نام دیوید ویلک َ ِ پ با بازی
ن کورتیز بنیان. تولید شد ٤بوون رز ـ با همکاری چند سرمایه گذار شرکت گیت کِ ِ گذار اولیـه ـ معتقـد بـود کـه  وی پیکچ

تـأثیر خداونـد در ، فـیلمخرب هستند از این روی سعی داشت با تولید یک جمموعه  بسیاری از سابقۀ کلیسا غافل و بی
راهــــربدی را در پــــیش گرفــــت کــــه بــــه موجــــب آن  ١٩٧٩کــــورتیز در ســــال . طــــول تــــاریخ بشــــر را بــــه تصــــویر بکشــــد

های بریتانیــایی فعــال در عرصــۀ  کننــدگان مســتقل را در اختیــار گرفتــه و حــق تولیــد آنهــا را بــه شــرکت هــای تهیه فیلم
 ٦کلیـــف جـــان وی، . ســـی. بـــی.  حمصـــول بـــی ٥سهـــا جاننامـــۀ  گیکـــرد؛ فـــیلم زند اعطـــا می، نامـــه تولیــد فـــیلم زندگی

ـــــر تـــــونی تـــــو) ١٩٨٣( ویلیـــــام تینـــــدال) ١٩٨٨( ٨مطـــــرود خداونـــــدو فـــــیلم  ٧اث جـــــزو خنســـــتین  ٩دربـــــارۀ زنـــــدگی 
را بایـــد نتیجـــۀ عالقـــه و گـــرایش شـــرکت  ١٩٨٢در ســـال  ١٠تـــاریخ مســـیحیتانتشـــار جملـــۀ . هـــای کـــورتیز بودنـــد پروژه

  . خی دانستهای تاری وی به فیلم گیت
های  سـرزمینفـیلم تـأثربرانگیز  ١١با همکاری کـارگردانی بـه نـورمن اسـتون ١٩٨۵وی پیکچرز در سال  شرکت گیت

خبش و بســیار  ایـن فـیلمِ اهلـام. را تولیـد کـرد؛ ایـن پـروژه مـوفقیتی چشـمگیر بــرای ایـن شـرکت در پـی داشـت ١٢اسـرارآمیز
های حیـــاتش را بـــه تصـــویر  و ازدواج وی در آخـــرین ســـال ١٣یسلـــو. اس. زنـــدگی نویســـندۀ بریتانیـــایی ســـی، هنرمندانـــه

می و دو جایزه از بریتیش آکادمی بدست آورد کشیده و جوایز متعدد بین ِ   . املللی از مجله یک جایزۀ ا
  مصائب تازه و معیارها

 هـای غیرمنایشــی باکیفیـت بـا پیــامی دینـی و کمــک بـه اســتودیوهای و در راسـتای تولیــد فیلم ١٩۴۵در سـال 
خنسـتین فـیلم . کمیسیون سینمای پروتسـتان شـروع بـه فعالیـت کـرد، تر هایی اخالقی لیوود برای تولید فیلمها سازی فیلم

ی لی دقیقه  چهل َ در ورای  بـا نـام، های تبشـیرگرایی جهـانی و در راستای سیاسـت ١٤ای این کمیسیون با کارگردانی مس
شـــد و نـــه  یلم بایـــد تنهـــا در کلیســـاها منـــایش داده میبـــر اســـاس تصـــمیم کمیســـیون ایـــن فـــ. تولیـــد شـــد ١٥، خویشـــنت

هـای دینـی بـه حسـاب  این فیلم نقطۀ عطفی در تـاریخ فیلم ١٦نیویورک هرالد تریبیوناز نظر نشریۀ . های سینما سالن
انـدازی شـرکت توزیـع فـیلم متعلـق بـه خـود سـعی  کمیسیون سـینمای پروتسـتان و اجنمـن سـینمای دینـی بـا راه. آمد می

  . راه سازند مذاهب خمتلف را با خود هم کردند تا

                                                   
1. Gateway Pictures  
2. David Wilkerson  
3. The Cross and the Switchblade  
4. Pat Boone   
5. John Hus  
6. John Wycliffe  
7. Tony Tew  
8. God’s Outlaw  
9. William Tyndale  
10. Christian History  
11. Norman Stone  
12. Shadowlands  
13. C. S. Lewis  
14. Sammy Lee 
15. Beyond Our Own  

  . مدم در بیش از صد شهر به نمایش درااین فیل
16. New York Herald Tribune  
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بـرداری شـدند و فــیلم  در چـین فیلم ١، ن هسـتمهـا منهای بسـیار پرطرفـدار کمیسـیون از مجلـه  تعـدادی از برنامـه
رد ِ برخـی . نامزد کسب اسکار بهرتین فیلم مستند شـد ١٩۴٩نیز در سال  ٣، آید کنجی به خانه میبا عنوان ٢پل ه

ها و پیروان کلیسای اسقفی با کمیسیون سینمای پروتستان همکاری کردند و برخی دیگر  از مذاهب نظیر متدویست
ســــازی  فیلم های هــــای خــــود را از ایــــن کمیســــیون جمــــزا کــــرده و بــــه دنبــــال ایجــــاد شــــرکت فعالیت، نظیــــر تعمیــــدگراها

های تلویزیـــونی و حتـــی جمموعـــۀ  ســـریال، هـــای ســـینمایی بـــرودمن بـــا تولیـــد فیلمســـازی  فیلم شـــرکت. ودشـــان بودنـــدخ
  . در خدمت تعمیدگراها بود ٤. تی. او. انیمیشنی بسیار پرشور جی

در ســـال . هـــای مســـیحی تأثیرگـــذار بودنـــد انداز صـــنعت فیلم هــای مســـتقل مهـــم دیگـــری نیـــز در ترســـیم چشــم فیلم
پیــروان ســازی  فیلم نقطــۀ اوج. تولیــد کردنــد ٥مــارتین لــوتران مــذهب لــوتران فیلمــی پیرامــون زنــدگی پیــرو ١٩۵۴

بود؛ این کشیش به مقابله با جریان  ١٩۵٣مذهب لوتران تولید فیلمی دربارۀ یک کشیش پر سر و صدا در سال 
درآمــــدهای کلیســــا و آمرزش ِ شــــرکت ٦شــــرکت لــــوئیس دو رامشونــــت. هــــای مجعــــی پرداخــــت طلبی ثابــــت   بــــا همکــــاری

داسـتان محلـۀ گـرازی وحشـی ، روایتی تاریخی از مارتین لوتر را به تصویر کشـید؛ ایـن روایـت، کلیسای لوترانسازی  فیلم
  . به تاکستان کلیسای کاتولیک است

ــید ١٩٧٩حمصــول ســال  ٧مســیح فــیلم ِ پِس کروس شـــناخته » ترین فــیلم جهــان پربیننــده«بــه عنــوان  ٨شــرکت کمــ
 ١٩۴۵گـذار ایـن شـرکت در سـال  بیـل برایـت در مقـام بنیان. ترمجـه شـد  لم خیلی زود به چندین زبـان؛ این فی شد می

بینـی کـرده بـود؛ تصـوری کـه سـی  نامۀ حضرت مسیح مبتنی بر کتـاب مقـدس را پیش تولید اثری معترب دربارۀ زندگی
حتســـین رهـــربان مســـیحی  فـــیلم. زبـــان ترمجـــه شـــد ١۶٠ســال بعـــد در قالـــب یـــک پـــروژه حمقـــق گردیـــد و بـــه بــیش از 

ن تأثیرگـذارترین ابـزاری کـه «، این فیلم را چنین توصیف کـرده اسـت ٩تبشیرگرا را به همراه داشت؛ برای منونه ریک وارِ
د  کمیســیون فــیلم و رادیــو کلیســای متدویســت».تــاکنون بــرای تبشــیرگرایی ســاخته شــده اســت ها حتــت نظــارت دکــرت فــرِ

  . تولید کرد ١٠جان وسلیفیلمی با عنوان  ١٩۵٢ایستمن شکل گرفت و در سال 
و در هیـاهوی عمـومی برگـزاری منایشـگاه جهـانی در نیویـورک در  ١٩۶۴ترین فیلم مسیحی در سال  بدنام

گ یکــی از حبــثســازی  فیلم .تولیــد شــد، حمــدودۀ مرکــز ارتــدوکس ـ پروتســتان ِ برانگیزترین  متمــرد بــه نــام رالــف فورســرب
چهرۀ ، با این حال. های حضرت مسیح ساخت؛ این فیلم متثیلی بود از درد و رنج ١١متثیلهای مسیحی را با نام  فیلم

یــک زن و یــک (خـواری و خمالفــت سـتمدیدگان ، چهـرۀ مســیحایی در قامـت دلقکــی تصـویر شــده بــود کـه مصــائب
فـری . شـود را پذیرفتـه و سـراجنام نیـز توسـط اربابـان قـدرت در خیمـۀ سـیرک بـه صـلیب کشـیده می) پوست مرد سیاه

ایـــن فـــیلم : گویـــد می) ١٩۶۶( ١٣ها حمـــافظ مورچـــهگونـــۀ رالـــف فورســـربگ بــا عنـــوان  دربـــارۀ فـــیلم متثیل ١٢گــوین
مورچـه درآمـده و  خـود بـه شـکل، های متخاصـم قرمـز و سـیاه دربارۀ شخصیتی اسـت کـه بـرای ارتبـاط بـا مورچـه
ً نیــز جــان خـــود را در ایــن راه از دســت می های منایشــی وضــعیت موجـــود را  هــا حمـــدودیت ســایر فیلم. دهـــد نهایتــا

فـیلم . هـای سـکوالر نیـز بـاز کنـد برانگیز کـه توانسـت جـای خـود را در بـازار فیلم بـه ویـژه فیلمـی حبـث، کردنـد ترسیم می
رسیبه کارگردانی ) ١٩۶٧( ١٤زمانی برای سوخنت ِ کلیسـای لـوتران سـازی  فیلم های شـرکت یکی از پروژه ١٥، ویلیام ج

بـود و داسـتان فـیلم دربــارۀ  ٩۵١٦فـیلم بـه ســبک دوگمـا . بـود) ای از ســینمای مسـتند گونـه(در ژانـر سـینمایی وریتـه 
                                                   

1. My Name Is Han  
2. Paul Heard  
3. Kenji Comes Home  
4. JOT  
5. Martin Luther  
6. Louis De Rochemont  

7. Jesus : مأموریت ایـن سـازمان پخـش فـیلم بـه      . اندازي کرد ت عنوان پروژة فیلم مسیح راهسازمانی تح 1981شرکت کمپس کروسید در سال
هر ملت و قومی با هر زبانی بتواند با زبانی آشنا داستان حضـرت مسـیح را   «: زبان انگلیسی و چندین زبان دیگر در سرتاسر دنیا بود با این هدف که

  .»ببیند و بشنود
8. Campus Crusade  
9. Rick Warren  
10. John Wesley  
11 Parable  
12. Fred Gwynne  
13. The Antkeeper  
14. A Time For Burning  
15. William Jersey  

  . بینانه جلوه دادن اثر نهایی است تالش براي هرچه واقع، سازي هدف پیروان این سبک فیلم .16
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اها در پوست ساکن شهر اوم نشینان سیاه تالش نافرجام کشیشی لوتران برای یکی کردن کلیسای سفیدپوستان و زاغه
رباسکا است ِ   . ایالت ن

کده ای جـوان بعـد از فارغ سـازان حرفـه فیلم ، هـای مســیحی بـه جـای تولیـد فیلمسـازی  فیلم های التحصـیلی از دانشــ
فـــیلم احساســـی و  ١٩٨٨در ســـال  ١فـــرد هـــوملز. بینی مســـیحی رفتنـــد هـــای ســـینمایی بـــا جهـــان در پـــی ســـاخت فیلم

ِ لو دایموند فیلیپس ٢داکوتاساز  جریان . منتشـر گردیـد ٤کارگردانی کرد؛ این فیلم از سوی شرکت میرامکس ٣را با بازی
دی مک خـــدمتســازی  فیلم هــای جوانـــان توســط بــازار فیلم ِ ســامان گرفــت؛ فـــیلم وی بــا عنـــوان  ٥دوگـــال گزار بــه نــام ا

  . نام گرفت ١٩٨٠نان در دهۀ ها در ژانر سینمای جوا ترین فیلم یکی از پربیننده) ١٩٨۴( ٦شرمساری هرگز
ــل) ١٩٧۴( ٧جهــنم ســوزانتولیــد فــیلم  ِس پیرکِ ســت ِ و  ٨بــا داســتانی از یــک واعــظ تعمیــدگرای جنــوبی بــه نــام ا

 هــای مسـیحی بــود کــه ای تـازه در تــاریخ فیلم آغــازگر مرحلــه،  ١٩٧٠در اوایــل دهـۀ  ٩، کـارگردانی ران اورمونــد
فیلم . شوند ها خارج می بینیم که از مججمۀ انسان هایی را می لم کرمتوان ان را شهودگرایی نامید؛ در این فی می

 ِ نت از حمبوبیــت بیشــرتی ) ١٩٧٢( ١١رو دزد شــبوورث دربــارۀ آخرالزمـان بــا عنــوان  و شــورتی یــی ١٠کالسـیک راس داگــ
ً تأثیرگـــذار و البتـــه ســـرگرم شـــت و مصـــیبت ســـعی دا  کـــه بـــا مترکـــز بـــر عـــذاب، کننده برخـــوردار گردیـــد؛ فیلمـــی واقعـــا

تولیـد تعـداد زیـادی ، مـارک چهـارمسـازی  فیلم شرکت داگـنت بـا عنـوان شـرکت. ها را تا سر حد مرگ برتساند متاشاچی
آخرالزمــــــانی دنبالــــــه از فیلم آغــــــاز کــــــرد هــــــای  ــــــالو ) ١٩٧٨( ١٢رعــــــد در دوردســــــتاز مجلــــــه ، دار را  ّ دج  ١٣چهــــــرۀ 

ـــرزســـازی  فیلم یــک شـــرکت ١٤هـــای پیـــرت و پــائول اللونـــد دو بــرادر کانـــادایی بــا نام). ١٩٨٠( ِ ـــن پیکچ ِ  ١٥بــه نـــام کلــود ت
پس راه هــــای پرفــــروش  را تولیـــد و حــــق امتیــــاز جمموعــــه کتاب ١٦آخرالزمــــانهــــای  جمموعــــه فیلم، انـــدازی کردنــــد و ســــ

). را تولیــد کردنــد برجــای مانــدههــای پرطرفــدار  بعــدها ســری فیلم(را کســب کردنــد  ١٨برجــای مانــدهبــا عنــوان  ١٧الهــای
) ٢٠٠١( ٢١میجیـدوو ) ١٩٩٩( ٢٠رمـز اومگـاهـایی چـون  و تولیـد فیلم ١٩سـتخدام مـت کـروچشرکت ترینیتی بـا ا

ِ پـایین مسـیحی بـه حسـاب می کـه جـزء فیلم ٢٣قهرمانو  ٢٢کارمندر کنار تولید آثاری چون ( ) آینـد هـای بسـیار سـطح
ً موفـق شـرکت ترینیتـی پـیش از ایـ. بـرداری کنـد سعی داشت از خماطبان بنیادگرا و کاریزماتیک خـود بهره ن فـیلم نسـبتا

یــک کشــیش پروتســتان چینـــی  ٢٥، را تولیــد کــرده بــود؛ ایــن فـــیلم داســتان واقعــی نــورا الم) ١٩٩٠( ٢٤فریــاد چــین
  . شود های زیادی را متحمل می که در حکومت کمونیستی مائو رنج

نـت) های مسیحی در حوزۀ فیلم(سازی  فیلم داانشکدۀ حتصیالت تکمیلی ِ ج ای کوتـاه  در دوره ٢٦در دانشـگاه رِ
کســب جــایزۀ اســکار دانشــجویی بــرای ، های ملــی در ایــن عرصــه پرداخــت؛ نتیجــۀ ایــن رقابــت بــه رقابــت بــا ســایر برنامــه

                                                   
1. Fred Holmes  
2. Dakota  
3. Lou Diamond Phillips  
4. Miramax  
5. Eddied McDougal 
6. Never Ashamed  
7. The Burning Hell  
8. Estes Pirkle  
9. Ron Ormond  
10. Russ Doughten  
11. Thief in the Night  
12. Distant Thunder  
13. Image of the Beast  
14. Peter and Paul Lalonde  
15. Cloud Ten Pictures  
16. Apocalypse  
17. Tim LaHaye  
18. Left Behind  
19. Matt Crouch  
20. Omega Code  
21. Migiddo  
22. Carmen  
23. The Champion  
24. China Cry  
25. Nora Lam  
26. Regent University  
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های تلویزیــونی  هــا بـه برخــی از شـبکه و فـروش فیلم) ٢پشـت مســابقات الک ١، پرنــده در قفـس(هـای دانشـگاهی  فیلم
دانشــگاه رجنـــت ســازی  فیلم التحصـــیلی از دانشــکدۀ پــس از فارغ ٣سدنــی کــارالِ . و ســینماکس بـــود. او. بــی. نظیــر اچ

خــروج . دانســت. ) دی. اچ(هــای کیفیــت بــاال  گــام تولیــد فیلم هــای آخرالزمــانی شــد؛ او را بایــد پیش وارد عرصــۀ فیلم
تولیـد  هـای دیجیتـال امکـان هزینۀ پایین دوربین. از مجله آثار وی هستند سیاحت مسیحیو  ٥فرار از جهنم ٤، نهایی

در شهر  ٦این پدیده موجب شد تا کلیسای تعمیدگرای شروود. آورد هزینه را برای کلیساها فراهم می های کم فیلم
ســرمایۀ تولیــد  ٢٠٠۶ایالــت جورجیــا خنســتین حضــور ســینمایی خــود را جتربــه کنــد؛ ایــن کلیســا در ســال ، شـهر آلبــانی

س کنریــک ٧هــا رویــارویی بــا غولفــیلم   ٩، چــرخ پرنــدهبــا تولیــد فــیلم  ٢٠٠٨داد و در ســال  قــرار ٨را در اختیــار الکــ
رز را تأسیس کرد ِ   . شرکت شروود پیکچ

ـــر ١٠ایـــدۀ بــزرگســازی  فیلم شــرکت ِ بــه رغــم وجـــود مشــکالت اقتصــادی توانســـت بــا ســـاخت  ١١بــا مـــدیریت فیــل ویش
جـــی جمموعـــه داســـتان ِ هـــای بلنـــد ایـــن  نـــام یکـــی از فیلم ١٣یـــونس] حضـــرت[خماطبـــان زیـــادی را جـــذب کنـــد؛  ١٢های و

ــری خیــار ١٤فرنگی های بــاب گوجـه جمموعـه بــود و شخصــیت وی و گولیــاث  های دی بــه نـوعی یــادآور شخصــیت ١٥و لَ
های تلویزیونی مسـیحی  از آثار کلیسای لوتران در آمریکا و یکی از پروژه(ای با همین عنوان  در جمموعه ١٦)جالوت(

  . بودند) برای کودکان
؛ اثـری کـه را جلـوی دوربـین بـرد ١٧مصـائب مسـیحبـا سـرمایۀ شخصـی خـود فـیلم  ٢٠٠١در سـال  مل گیبسون

ً جــزو فیلم. بســیاری آن را یــک محاقــت متعصـــبانه خواندنــد ً . ( شــد خـــارجی حمســوب می  هــای زبــان فــیلم اساســـا تقریبـــا
بـرای ایـن فـیلم موجـب های عـادی مردمـی وابسـته بـه کلیسـاهای حملـی  تبلیغ سازمان) همه فیلم به زبان عربی است
میلیــون دالر را بــه دسـت بیــاورد؛ ســود هنگفــت ناشــی از فــروش فــیلم موجــب  ٣٧٠شـد تــا فــیلم فروشــی بــیش از 

  . تعجب دست اندرکاران صنعت سینما شد
گـال ١٨یک تـاجر مسـیحی بـه نـام فیلیـپ آنسـچاتز های سـینمای  صـاحب یـک پـنجم سـالن ١٩بـا خریـد سـهام سـینماهای رِ

گال در کنار ادوارد سـییشرکت ت. امریکا شد رز فریحی رِ ِ ای سـینما را  های زجنیـره تـرین سـالن بزرگ ٢١، و یونایتـد آرتیسـتز ٢٠ت
ن هــای شــرکت رســانه آنســچاتز بــا کســب امتیــاز احنصــاری فیلم. در اختیــار داشــت ِ ، و بــا همکــاری شــرکت دیزنــی ٢٢ای والــد

تولید کرد که در داخل امریکا حدود  ٢٤کمد جادوگر و، شیربا عنوان  ٢٣لوئیس. اس. فیلمی برگرفته از رمان سی
بــدین ترتیــب . هــای مســیحی ایفــا کنــد وی توانســت نقشــی عمــده در توزیــع فیلم. میلیــون دالر فــروش داشــت ٣٠٠

کنندۀ  های بلند سینمایی بدل گشتند؛ برای مثال باید به موفقیت خیره های سینما به جایگاهی کارآمد برای فیلم سالن
فـورس ٢٦کنندگی کن ولز با تهیه ٢٥گیزان موهبت شگفتفیلم  ِ ، اشاره کرد که نگاهی تاریخی به زنـدگی ارنسـت ویلرب

                                                   
1. Bird in a Cage  
2. Turtle Races  
3. Danny Caralles  
4. Final Exit  
5. Escape from Hell  
6. Sherwood Baptist Church  
7. Facing the Giants  
8. Alex Kendrick  
9. Flywheel  
10. Big Idea Productions  
11. Phil Vischer  
12. Veggie Tales  
13. Jonah 
14. Bob the Tomato  
15. Larry the Cucumber  
16. Davey and Goliath  
17. The Passion of Christ  
18. Philip Anschutz  
19. Regal Cinemas  
20. Edwards Theatres  
21. United Artists  
22. Walden Media Film Franchise  
23. C. S. Lewis   
24. The Lion, the Witch and the Wardrobe  
25. Amazing Grace   
26. Ken Wales  
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  . کشیش کلیسای انگلیکان دارد ١
رنـگ و جالیـی ، هـای مسـیحی و خالقیـت در ایـن عرصـه در دهـۀ خنسـت قـرن بیسـت و یکـم مـیالدی تولیـد فیلم

ســازی  فیلم های های مسـیحی متعـددی کـه برنامـه دانشـکدهوجــود ، اقتصـادیسـازی  فیلم تـازه یافـت؛ عـواملی چـون
گذاری در  مند به سـرمایه ای حمتاط ولی عالقه سازان جوان مسیحی مستقل و بازارهای رسانه فیلم، دادند ارائه می

صـــدمین ســـالگرد تولـــد پـــدر  گـــویی در یک. در ایـــن رونـــق تأثیرگـــذار بودنـــد، هـــای مـــورد عالقـــۀ خماطبـــان دینـــی فیلم
ها و امکانـات دینـی صـنعت  هـای مسـیحی بـاالخره بـه فرصـت های کلیسـایی و گروه سازمان، ربرت جامپروحانی ه

  . اند سینما پی برده
 
  
  

                                                   
1. Ernest Wilberforce  
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جهان حقیقت در    مجاز جستجوي 

کتاب به  فیلم نگاهی  دینی    مطالعات 
حمید میرخندان سید    1نوشته 

  
استاد حبیب   2مهدي 

  
 

 
 ۀاز جهــت دامنـه اطالعــاتی مؤلـف در دو زمینــ، االســالم میرخنـدان حجت ۀنوشـت مطالعــات دینـی فــیلم کتـاب

شـناختی نسـبی از ذات و ، مؤلـف در ابتـدا بـا توجـه بـه آرای نظریـه پـردازان فـیلم. اثـری بـی نقـص اسـت، فـیلم و دیـن
. پــردازد ی مــورد مناقشــه فــیلم از منظــر دیــن میها دهــد و بــا ایــن مطلــع بــه بررســی جنبــه فــیلم ارائــه می ۀجــوهر

، مســـتند، فــیلم ســینمایی، کلیــپ: شــود ی تصــویرمتحرک را شــامل میها متــام انــواع رســانه، تصــور میرخنــدان از فــیلم
ژانــر تــاریخ مقــدس و ، فمنیســیم و فــیلم ، بــه مســائلی ماننــد فلســفه فــیلم او. ای بازیهــای رایانــه، تولیــدات تلویزیــونی 

پـردازد؛ هرچنـد در ترکیـب فــیلم و  می، کـه از مجلـه موضـوعات چـالش برانگیـز فـیلم از منظـر دیـن اسـت، فقـه فـیلم
ولــی بایــد دانســت کــه بررســی ایـن موضــوع مهــم نــه در تــوان یــک  ،تــوان یافـت مباحــث فــراوان دیگــری نیــز می، دیـن

 ۀمســـئل. ی فــراوان اســتهــا بلکــه نیازمنــد یــک جریـــان مطالعــاتی و حتقیقــاتی بــا محایت، تــاب و حتــی یــک نویســندهک
بـرای ایجـاد ، و درک سـواالت اساسـی ایـن حبـث توجه به امکانات نهفته در این نوع نگـرش، مهم در بررسی این اثر

جمموعــــه مقــــاالت و  دینــــی فـــیلممطالعـــات . مطالعــــات فرهنگـــی اســــت ۀســــینمایی در عرصـــو  یـــک جریــــان دینـــی
در خـود آنهـا  هـم از حسـن و هـم از کاسـتی، ی نویسنده در طی سالیان است و به رسم چنین کتابهـاییها نوشته

                                                   
سید حمید میرخندان پژوهشگز حوزه دین و سینما و استاد . انتشارات بنیاد فارابی.مطالعات دینی فیلم.1392.سید حمید، )مشکات  (میرخندان . 1

  .دانشکده صداو سیماي قم است
  کارشناس ارشد فلسفه. 2

P D F  c r e a t e d  w i t h  p d f F a c t o r y  P r o  t r i a l  v e r s i o n  www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


جاز
ن م

ها
ر ج

ت د
قیق

ي ح
جو

ست
ج

  

 

 

 

63  

تنهـــا بـــرای بـــه مثـــر ، گـــرد آمـــده آنچـــه حـــاوی نکتــه ای اســـت و، کتـــاب ۀهـــر مقالـــ نشــانی دارد؛ حســـنش آن اســـت کـــه
کتــه ای قلــم بــه دســت گرفتــه شــده اســت؛ کاســتی اش آن اســت کــه بلکــه بــرای بــه بارنشســنت ن، رســاندن کتــاب نبــوده

 کتــاب، از ایــن نکتـه کـه بگـذریم. موضـوع هـرخبش کتـاب بـا موضــوع خبـش دیگـر کتـاب چنــدان ارتبـاط وثیقـی نـدارد
 : شود که در ادامه به امجال بر آن مروری می، پر از نکات و اشارت مناسب است مطالعات دینی فیلم

در بســـرت فرهنگـــی کنــد کـــه کـــاربرد مفهـــوم فـــیلم دینـــی  اب بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره میمیرخنــدان در مقدمـــه کتـــ
کوالر غربــی اســت کــه در آن ۀزاییــده جامعــ، کــاربرد دقیقــی نیســت؛ زیــرا ایــن ترکیــب، کشـوری ماننــد ایــران دیــن بــه ، ســ

ً فیلم غیر دینیصورت حمدود حضور دارد و  در ساحت و افق  آنکه حال ید؛آ اثری مذموم به حساب منی، اصوال
خـــاص زنـــدگی حمـــدود منـــی شـــود؛ در جامعـــه ای کـــه  ۀدارد و تنهـــا بـــه چنـــد عرصـــ یدیـــن حضـــور فراگیـــر، ایـــران

ی هنــری نیــز ایــن هنجارهــا را بصــورت ها ســینما و ســایر رســانه، هنجارهــای بنیــادینش بــا اصــول اســالم هماهنــگ اســت
  . کند مستقیم یا پنهان بازمنایی می

. نظریه ای کهن است و ریشه آن تا اندیشمندان یونانی قابل ردیابی است، یه حقیقتنظر ،در تاریخ تفکر غرب
، تــالش خــود را صـرف یــافنت بنیـادی غیــر متغیــر، اولـین پرسشــگران غربـی در پــی شــناخت طبیعـت و متحــول بـودن آن

:  ١ج: ١٣٨٨، کاپلســـتون(. املــواد بـــود ةبــرای متـــام متغیرهــا کردنـــد کـــه نتیجــه آن چنـــدین نظریــه در بـــاب مـــاد
آرام آرام راهـــی بــه ســـوی ســؤال از خـــود گشــود و اندیشـــمندان یونــانی ایـــن مهـــم را  ،ایــن ســـؤال از طبیعــت) ٢٨

شود؛ ولی برای  زود تر از پرسش از ماهیت انسان منودار می، طبیعت خارج و سؤآل از آن، دریافتند که برای ذهن
ابتـدا بایـد بـه ، ن معنا کـه بـرای هـر پاسـخ بـه طبیعـتپاسخ گفنت باید راهی خالف جهت منودار شدن پیمود؛ به ای

، رســیدن بـه ایــن مهـم کـه شــناخت خـود اولــی تـر از شــناخت بیـرون اســت. پرسـش از خـود ماهیــت انسـان پاســخ گفـت
در . ی بزرگـــان اســالم هــم بــه آن اشـــارات فــراوان شــده اســـتها گشــا در فلســفه بـــوده کــه در اندیشــه نظریــه ای راه

گیـرد کـه شــناخت  چنـین نتیجـه میقـرآن  و آیـات �بـا اسـتناد بـه روایـاتی از امــام علـی  میرخنـدان، کتـاب ٨صـفحه 
پایـــه و مبنــــای هـــر شــــناخت دیگـــر اســــت و اســـاس متــــام نظریـــات معرفــــت شناســـی و هســــتی شناســـی اســــت و ، نفـــس

ازماهیـــت انســـان میهـــا حوزه بـــه نتـــایج متفـــاوتی ، دهنـــد ی خمتلـــف علـــوم انســـانی بســـته بـــه پاســـخی کـــه بـــه پرســـش 
تفاوت کاربرد سینمای دینی در ایران و دنیای غرب نیز ریشه در همین پاسخ متفاوت به پرسش از ماهیت . رسند می

  . انسان دارد
ــات دیــدگاه و روش او آشــنا می  ّ کنــد بــه ســراغ حبــث فلســفه  میرخنــدان پــس از مقدمــه کــه خماطــب را بــا کلی

او . کنـد بنیانی بـرای سـایر مباحـث کتـاب طـرح می، ماسینما رفته و در پی شناخت فلسفی و وجودی از فیلم و سین
فرهنـــگ و ایـــدئولوژی را ، ضـــمن معرفـــی مـــوجز و گویـــا از نظریـــات نشـــانه شناســـی ســـاختارگرا بـــه ســـیاق ایـــن مکتـــب

کند که در مناسبات فردی و اجتماعی انسان به شکلی ناخوداگاه و فرافردی حضور  اموری ساختاری معرفی می
 آنچه، به زعم اندیشه ساختار گرا. روابط و هنجارهای اجتماعی پیش روی آدمی است متام ۀدهند دارد و شکل

بازتـاب اجتمـاع اسـت و جایگـاه فـرد فقـط در نسـبت کلـی بـا ، شود برو می رو آن دهد یا در زندگی با فرد اجنام می
  . کند و هستی فرد همانی است که اجتماع از او ساخته است اجتماع معنا پیدا می

کنـد کـه در آن هرچنـد اثـر  ی اسـالمی را مطـرح میها میرخنـدان نگـاه منـتج از اندیشـه، ل این دیـدگاهدر مقاب 
ولی انسان در آن به یک موجـود ناخودآگـاه و اسـیر اجبـار  ،گذاری اجتماع و فرهنگ و ایدئولوژی نفی منی شود

یاد شده که راهـی  »بین االمرین امر«دیدگاهی میانه که در روایات بزرگان دین از آن به : تقلیل داده منی شود
توانـــد بــا تعقــل و ارزیــابی بـــه مــدیریت امــور جـــربی  میــان آزادی مطلــق و جربگرایــی مطلـــق اســت و در آن انســان می

  . را در جهت کمال خویش بکار بردآنها  زندگی مانند وراثت پرداخته و
ظـــرات غالـــب در عرصــــه یکـــی از ن. موضـــوع خبـــش بعـــدی کتـــاب اســـت، بررســـی تعـــدد معنـــا در یـــک اثـــر واحـــد

 ٧٠اســـت کـــه توســـط روالن بـــارت و در مقالـــه ای بـــا همـــین عنـــوان در دهـــه  مـــرگ مؤلـــف نظریـــه، هرمنوتیـــک
مــــرگ مؤلــــف را آغــــاز تولــــد خماطــــب ، مـــیالدی مطــــرح شــــد؛ بــــارت کــــه خــــود وامــــدار اندیشــــمندان ســــاختارگرا بــــود

را تنها مرجع معنا در اثر دانست و به این ترتیب دیگر منی توان مؤلف . )٢٠١: ١٣٨٠، امحدی( دانست  می
اشـــاره ، میرخنــدان بـــا نظــر بــه مبحــث تعــدد معنــا. خــود مرجــع معنــا اســت، هــر خمــاطبی در مواجهــه بــا هــر اثـــری

کنـد کـه در نگـاه دینـی و اســالمی هرچنـد تعـدد معنـا نفـی نشـده اســت و بـا توجـه بـه کثـرت خماطبـان ممکــن  مـی
ولی در پشت این تعدد معنا یک معنای ذاتی و درونی نهفته است  ،است معناهای متفاوتی از یک اثر بدست آید

یابد؛ اما متام آن معناهای متفاوت را نه در  که برداشت خماطبان در سطح و میزان معینی از آن موجودیت می
، یابنـــد و بــا توجـــه بـــه ظرفیـــت خماطبـــان کـــه همــه در طـــول هـــم موجودیـــت می، عــرض یکـــدیگر و جـــدا از هـــم

  جوهره و اصل معنای حقیقی نزدیک باشند تواند به آن می
ی ها بـه واسـطه پیشـرفت، سینما پدیده ای مولود جهان غرب است؛ ظهور چنین هنـری در اوایـل قـرن بیسـتم

که در آجنا  خود را بومی تفکرات غربی یافت و از، علمی و فنی عامل غرب ممکن شد و این هنر از همان ابتدا
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. متأثر از همان غرب بـود، خبشید به این هنر نوظهور شکل و صورت می آنچه، ی غربی پدید آمدهها بسرت کشور
کردنـــد از نـــو بـــه  بایـــد ســـعی می یـــا ، یافـــت بـــه عنـــوان ســـوغات فرنـــگ جتلـــی میآنهـــا  هـــایی کـــه ســـینما بـــرای فرهنگ

در ایران  .میزبان این سوغات باشند، یا کورکورانه و بدون درک خیر و شر آن، بازخوانی این هنر نوظهور بپردازند
تنهـــا چیــزی کـــه خماطبـــان ســینما در ایـــران نصیبشـــان ، ورود ســینما آغشـــته بـــه ایــن نگـــاه کورکورانـــه بــود و در ابتـــدا

  . شد حیرت و شگفتی بود؛ کم کم این این حیرت جای خود را به اندیشیدن داد می
نه چگونه رسـالتی از این رو الزم است این سؤال مطرح شود که دین و مذهب در مواجهه با سینما و رسا

فمنیسـم در  ۀهمین سؤال پرداخته و از این رو به سـراغ بررسـی مقولـ را عهده دار است؟ میرخندان نیز به بررسی
پــردازد کــه متـــام تفکــرات مربــوط بـــه  ابتـــدا بــه معرفــی ســـه جریــان اصــلی فمنیســـم می، میرخنــدان. رود ســینما مــی

آغـاز و بـا ایجـاد یـک حتـول در حقـوق  ١٨۵٠از سـال  جریـانی اسـت کـه خنست، شود؛ مبحث فمنیسم را شامل می
ی ها به سراجنام رسید؛ موج دوم که در دهه و به دست آوردن حق رأی در آمریکا و انگلستان١٩٢٠زنان در سال 
بیشــرت بـه اشـتغال زنــان نظـر داشـت و معتقــد بـه برابـری اثــر گـذاری اجتمـاعی بــرای ، شـکل گرفـت ١٩٧٠و  ١٩۶٠

ی زنـان در مناصـب  ١٩٧٠ن سوم که از دهه مرد و زن بود؛ و جریا ّ به این سو تالشهای گسرتده ای برای تصـد
های پــیش روی نظریـــات فمنیســم در رســانه فـــیلم  در ادامــه میرخنـــدان بــه دشــواری. شــغلی خمتلــف پــی گرفتـــه اســت

قرار داد و  ی فمنیستی را حتت یک لوای واحد و متمرکزها کند که منی توان متام جنبش پردازد؛ او اشاره می می
ی هـــا تفاوت، هرچنـــد متـــام نظریـــات در در بـــاب حقـــوق زنـــان اســـت ولـــی بـــا توجـــه بـــه خاســـتگاه و تعـــاریف خمتلـــف

نیـــاز بـــه حتقیـــق و پــژوهش در شـــناخت بیشـــرت دیـــدگاه اســـالمی : بنیــادینی میـــان مکاتـــب فمنیســـتی وجــود دارد؛ دوم
منـد بـه مباحـث زنـان در  نگـاه نظاماینکـه  دربـاره موضـوعات زنـان و مسـائل و مشـکالت و راهکارهـای آن اسـت و

، گذراند و نـه بـه حلـاظ زمـانی روزآمـد و نـه بـه حلـاظ تنـوع پـژوهش ابتدای عمر خود را می، حوزه تفکر اسالمی
کنـد کـه همـواره در فـیلم مضـامین و معناهـای پنهـانی وجـود  میرخندان اشـاره می. غنای الزم برخوردار است از

 ۀقصــ، مهـم اسـت کـه درام رو آن ایـن ارجاعـات فرامتنـی از. فیلمسـاز هـم پنهـان اسـتدارد کـه گـاه از دیـد خـود 
از رویکــرد فمینسـم بــرای خلــق ، مؤلـف درام بــه خودآگــاه یـا ناخوداگــاه، شخصـیت اســت؛ اگــر ایـن شخصــیت زن باشــد

وان یــک دانــد و بـه عنـ میرخنــدان حبـث فمینسـم و دیــن را ضـرورتی نـاگزیر می. گیـرد جهـان داسـتانی خــود بهـره می
کنــد ایــن دشــواری را در اجــزاء  او ســعی می. ی فقــه در ایــن عرصــه نیــز خــرب داردها از دشــواری، فــرد آشــنا بــه فقــه

بینـد کــه اندیشــمندان متعهــد بـه دیــن از ابزارهــای جدیــد  کــار را در آن می ۀحمتلـف فقــه بررســی کنـد و ســراجنام چــار
حــل بــاخرب  ی پـیش روی ایــن راههــا د؛ هرچنـد کــه از چالشدانـش انســانی بــرای مرتفـع کــردن نیازهــای جامعـه بهــره بربنــ

  . است
در ، در این خبش ابتدا با بیان متایز میان نظریه و فلسفه فیلم. موضوع خبش دیگر کتاب است، سینما ۀفلسف 

دنبـال اثرگـذاری ، تر عیفیلم با نظریه فیلم و نیز اثـر گـذاری فلسـفه در نظریـه اسـت و در سـطح وسـ ۀپی ارتباط فلسف
منایی و نظریه  نظریه واقعیت: سینما عبارت بوده اند از ۀدو جریان غالب نظری. فلسفه هنر در نظریه فیلم است

، گرایی؛ ایـن دو نظریـه بـا توجـه بـه تعریفـی کـه از هنـر و همچنـین تعریفـی کـه از نیـاز انسـان بـه هنـر داشـته انــد بیـان
گیرد؛ یکی به دنبال  دیگری در حیطه واقعیت قرار مییکی در حیطه هنرمند و : متفاوتی شده اند آثار منتج به

اثبـات هنرمنـد بـه عنـوان یـک روایـت گـر در اثـر اسـت و در ایـن میـان خماطـب را بیشـرت بـا تفسـیر هنرمنـد از جهـان آشـنا 
نسـبی ، البتـه موفقیـت هـردو نـوع در رسـیدن بـه هدفشـان. کند و دیگری سعی در حذف هنرمند روایتگر دارد می

طـور کامـل از اثـر حـذف کـرد و هیچگـاه هـم  هگـاه منـی تـوان واقعیـت را بـ ک حقیقت است کـه هـیچاست و این ی
بازن  آنــــدره میرخنــــدان در بیـــان ایـــن مبحـــث بــــه نظریـــات کراکـــوئر و. کامــــل در اثـــر بـــازمنود طور بـــه منـــی تـــوان آن را

در کنــار نظـــرات  کـــه نانهمچ د؛ســازترین نظریــه پـــردازان عرصــه فـــیلم بــوده انــ گـــذارترین و جریانپــردازد کــه از اثر می
، و بیانگرایی گرایی یعنی واقع، در معرفی این دو حنوه بیان سینمایی. تعریف دینی هنر را هم مد نظر دارد، آنها

پس بــــه بیــــان نگــــاه دینــــی هنــــر کــــه حقیقــــت را هــــم بیــــان میآنهــــا  یها و کاســــتی ها ضــــعف ، گرایی اســــت کنــــد و ســــ
نقص احنصار در  از، داند میرخندان نگاه دینی را در پی رسیدن به آن می که »نظریه حقیقت در فیلم« .پردازد می

ا بنیـادگرا و احنصـار گـرا و هـر دو ر مصون است و انتقاد مشرتکی به عر دو نظریه دارد، گرایی گرایی یا بیان واقع
چنــد وجهــی ن قــدر آ، کننــد؛ ضــمن آنکــه یــک فــیلم را نفــی می هــا ایــن دو نظریــه طیــف وســیعی از فیلم: دانــد می

  . ناممکن است، آن در یکی از این دو است که گاه گنجاندن
   

البته اگر بتوان آن را به عنوان ( روایت تاریخی و ژانر تاریخ مقدس مرور حبث روایت به سراغ میرخندان پس از
شــود؛  پرداختـه میرود کـه درآن بــه بازمنـایی وقـایع زنــدگی بزرگـان دیـن و رســوالن خـدا  مـی) یـک ژانـر مطـرح کــرد

کـریم نیـز بـه ضـروت پـرداخنت بـه داسـتان قـرآن  که در جامعه امـروز ایـران بـا اقبـال زیـادی روبـرو بـوده اسـت وژانری 
در ایـن نـوع ژانـر  آنچـه، بـه نظـر میرخنـدان )۶٢احـزاب ،  ٣٠: روم، ١٢٠: هـود(.رسوالن اشاره فرموده اسـت
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اهلـی مسـترت در داسـتان اسـت؛ ایـن حکمـت بایـد بـرای که حکمـت ، نه داستان و اتفاقات، باید مورد دقت قرار بگیرد
، بایـد فیلمسـاز بـرای رسـیدن بـه ایـن مهـم حلـاظ کنـد آنچـه. خماطب به عنوان یک موعظه و تـذکر منـود پیـدا کنـد

کالمـی و عقیـدتی اسـت و  ۀدارای سـوی، حتقیـق اسـت؛ ولـی حتقیقـی کـه بیشـرت از آنکـه تـاریخی و شـرح مـاوقع باشـد
ِ نهفتـــه در داســتان پیـــامربان اهلـــی ســـاز می کنـــد کــه فیلم هایی را بیـــان می مؤلفــه بـــا ، توانـــد بـــرای رســیدن بـــه حکمـــت
کـه در ، یک امر تاریخی و دیالکتیک وار نیست، حقیقت در عامل اسالم. اثرش را به کمال بیشرتی برساندآنها  رعایت

برحســب الــزام شــرایط . تکامــل یابــد؛ حقیقـت ثابــت اســت، ط و الزامــات ســیر تــاریخمراحـل خمتلــف زمــانی بــر حســب شـرای
و آن هم با تایید صاحب نظران ، گاهی تغییراتی، ممکن است در جایی که به منود و ظاهر عمل مربوط است

ّ ایــن تغییـرات تــا، صـورت پـذیرد  حــال ایـن پرســش. اســت کـه در حقیقـت و اصــل دیـن خللــی وارد نشـودآجنـا  ولــی حـد
همـواره درکـار دخـل و تصـرف در واقعیـت ، سـینما بـه عنـوان روایتگـری کـه بـه اقتضـای روایـت خـود: آید پیش می

 کند؟ می با حقیقت مسترت در واقعیت چه، است
توانـد امـر پنهـان و  سـاز می فیلم، متوجه همین سؤال است کـه بـا رعایـت آنهـا، ی مدنظر میرخندانها مؤلفه

یی ماننــد ها پیـامربان و امامــان را بـا کمــرتین تغییـر بــه خماطبـانش ارائــه دهـد؛ مؤلفــه غیـر تــاریخی نهفتـه در داســتان
جغرافیـا و شـرایط تـاریخی و ، زمـان بنـدی، مفهوم و حتقیق در تـاریخ مقـدس کـه خـود دربرگیرنـده خلـوص واقـع

دگاه کالمـی؛ ختیل و رویکـرد و دیـ، در کنار حتلیل، اقتصاد و شرایط سیاسی، اعم از فرهنگ ، وضعیت اجتماعی
ِ اصـل پنهـان و نهفتـه در اثـر اسـت کـه فیلم، اما نکته مهم ، سـاز را بـه مقـام یـک امانتـدار همزیستی و جتربه کردن

  . دهد ارتقا می
کـه  چنان یک عنصـر سـینمایی حمـوری اسـت؛، پردازد؛ شخصیت می به حبث حتول شخصیت، در گام بعدی کتاب 

، فیلـد( تعریـف کـرده انـد» شـود شخصـیت و مـاجرایی کـه بـر وی وارد مییـک «، را در خالصه ترین حالتنامه  فیلم
حتـــول ، در تقســیم بنــدی ســینمایی هــم مــالک اصــلی) ٩. عبــاس اکــربی١٣٨٩. راهنمــای فــیلم نامــه نویســی: ســید

مــاجرا حمــور و ، شخصــیت حمــور  ۀفــیلم بــه ســه دســت، شخصــیت یــا عــدم حتــول آن اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن معیــار
مسـأله ای اسـت کـه ، حتـول شخصـیت و بررسـی ایـن حتـول بـر اسـاس مطالعـات دینـی. یم میشـودمضـمون حمـور تقسـ

حتول : خنست: کند میرخندان به دو نوع حتول اشاره می. مناید برای رسیدن به یک نظریه سینمای دینی ضروری می
، ی بـر فـرد وارد میشـودشرایط اجتماعی و جغرافیـایی و سیاسـ، تربیتی ، بر مبنای جرب که بر اساس عوامل وراثتی 

کــه در آن توجـه بــه بلـوغ فکـری و تصــمیمات خـود فــرد ، حتـول بــر اسـاس اختیــار و خواسـت خودآگاهانـه: و دیگـر
  . است

، ذهــنمیرخنــدان بــه ســه ســاحت ، در کنــار معرفــی نظریــات روانشناســان در بیــان پیچیــدگی روان و جــان آدمــی
او بـــا بررســـی حتلیلـــی ایـــن ســـه ســـاحت و . التفـــات دارد، کـــه مراتـــب روان آدمـــی در نگـــاه دیـــن اســـت قلـــب و عمـــل

را آنهـا  پـردازد و یی دقیق و جبا از تاریخ سینما به باز کـردن ایـن سـاحات خمتلـف شخصـیت میها همچنین ارائه مثال
  . دهد مورد واکاوی قرار میآنها  ی منودیها با توجه به موضوعات اثر گذار و عرصه

، آیـا بـا تعبـد کامـل بـه دیـن: ت که در بردارنده یک سؤال اساسی اسـتموضوع بعدی کتاب اس، فقه و فیلم 
: خنست: فقه فیلم در سه شاخه قابل حبث است، توان در عرصه فیلم حضور یافت؟ با توجه به همین سؤال می

، منت و حمتوای ارائه شده درکار و روایـت داسـتانی کـه خـود: دوم، اندرکار فیلم  تولید کنندگان و عوامل دست
کـــه ســـینما پدیـــده ای جدیـــد اســـت و احکـــام آجنـــا  از. خماطبـــان اثـــر: و ســـوم، شــکل از شـــکل و درون مایـــه اســـت مت

بایـد سـنخیت میـان احکـام و موضـوعات بـا توجـه بـه ، شـود مربوط به آن هم جزء احکام مستحدثه حمسوب می
تلویزیـــون  رســـانه میرخنـــدان بـــه حبـــث فقـــه موســـیقی در، در ادامـــه حبـــث فقـــه. نظـــر متخصصـــان شـــرع ایجـــاد شـــود

درپــــی ایضــــاح مفهــــومی موضــــوعات مربــــوط بـــــه ، خنســـــت: کنــــد پــــردازد و دو هــــدف عمــــده را دنبــــال می می
پس ی حــرام در موســـیقی کــه نیـــاز بـــه ها تعیــین مصـــداق، موســیقی و ریشـــه یــابی و یـــافنت تعریــف درســـت آنــان و ســـ

» هلـو«و » اطـراب «، »غنـا«: یی چـونهـا واژه، نیاز به تعریف دقیـق و مشـخص دارد آنچه. ختصص فقهی دارد
کل اصـلی در حبــث موســیقی. کنــد تعریـف می را بــا توســل بـه منــابع دســت اولآنهـا  کـه میرخنــدان هرکــدام از ، مشــ

آیــا  آیــا غنــا بــدون اطــراب امکــان دارد و ؛ناشــی از حــدود مفهــومی آن در فرهنــگ وحــی و آیــات و روایــات اســت
م و شــکل ّ های  شــود کــه مصــداق رچنــد در نهایــت ایــن نتیجــه بیــان میغنــا اســت؟ ه ۀدهنــد اطــراب از عناصــر مقــو

، توان موسیقی غیر اطرابی هم داشت ولی در رسیدن به این نتیجه همپوشانی کامل ندارند و می، اطراب و غنا
  . شود که شایسته اهمیت و بررسی است نکاتی بیان می

خوانی چند اثر تولید کند و با باز رداشت میب، را که تا پیش از این کاشته آنچه میرخندان متام، در خبش پایانی
در حبــث ژانــر تــاریخ . دهــد مــورد بررســی قــرار می، ی بیــان شــده در کتــابهــا را بــا توجــه بــه مالکآنهــا ، ســیما ۀشــد

اثـــر رضـــا  ســـقف شیشـــه ای ســـاخته جـــواد مشقـــدری و در حبـــث فمنیســـم بـــه مســـتند فرســـتاده مقـــدس بـــه جمموعـــه
ً سـریال مـدار  آثار، پردازد و در انتها نژاد می بهرامی کنـد کـه بـا  را بررسـی می صـفر درجـهحسن فتحـی و خمصوصـا

 یی را کـه در مباحـث قبلـی بیـان داشـته درهـا در این خبش میرخندان متـام مالک. ساخته شده است، حموریت عشق
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یی مشــخص و قابــل اثبـــات بــرای بررســی ســـطح ها ســـنجهو  هــا کنــد و بــه ایـــن ترتیــب مالک نــامربده جســـتجو می آثــار
  . دارد از نظر معیارهای دینی عرضه می آثار کیفی

و  ها آقای میرخندان در کتاب مطالعات دینی در پی شناخت الزامات ترکیب فیلم و دین است و با ارائه روش
 تکــاملی کــه در آن هــم حقیقــت: سـاندســعی بــرآن دارد تــا ایـن ترکیــب را بــه تکامــل بر، سـازان نکـاتی کارآمــد بــرای فــیلم

ی هنــری فــیلم؛ ولــی بایــد دانســت کــه ایــن هــدف مهــم و ها شناســی و جنبــه دینــی حلــاظ شــده باشــد و هــم زیبــایی
کار اسـت مســتلزم یــک جریــان پژوهشــی و حتقیقــی اســت و کتــاب ، ضـروری کــه نیــازش در عرصــه رســانه ای کشــور آشــ

. توان به عنوان تالشی صادقانه در این جریان معرفـی کـرد را میمطالعان دینی فیلم اثر حجت االسالم میرخندان 
ی صـریح و مشـخص و قابـل اسـتفاده در هـا ابتـدا بـه جهـت طـرح مالک: این کتاب از دو جنبـه قابـل اهتمـام اسـت

ّ تأثیر در خماطب آزمود؛ و نکته دیگـر باید در را در نهایتآنها  بودن که کارا، روند تولید فیلم و  تولید اثر و حنو
: بــه شـــیوه ای اســت کـــه میرخنــدان بـــه آن پرداختــه اســـت، ذات ضـــرورت پــرداخنت بـــه مســئله دیـــن و فــیلم، تــر مهــم

  . پرداختنی جمهز به دانشی قابل قبول از سینما و متعلقات فکری و فلسفی آن
  

  منابع
  . انتشارات بنیاد فارابی. مطالعات دینی فیلم. ١٣٩٢. سید محید، )مشکات  (میرخندان 

  مرکز: تهران . ساختار وتأویل منت ١٣٨٠. بابک، یامحد
  . نیلوفر: تهران. نویسنامه  فیلم راهنمای. ١٣٨٨، سید، فیلد

علمـــی فرهنگـــی و : تهـــران. ســـید جـــالل الـــدین جمتبـــوی. ١ج . تـــاریخ فلســـفه. ١٣٨٨. فردریـــک، کاپلســـتون
  سروش
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  تلخ، شور ، شیرین ، ترش 
  ماه مبارك رمضان یمناسبتي ها مروري بر تاریخچۀ سریال

  
  1نیره رضایی مطلق

  
گمـان ، دنـخـش کنپ مـاه رمضـان یها شـبدر ند تا یک سـریال راتصمیم گرفتتلویزیون  مدیران اولین سالی که احتماالً 

 یكشورها یها ونیزیتلو، نیش از ایتا پ. این ماجرا به یک اصل ماندگار و یک رویۀ همیشگی تبدیل شود بردند منی
 یه و كشـــورهایـــترك، ســـوریه، ج فـــارسیه خلـــیحاشـــ یعربـــ یكشـــورها یونیـــزیتلو یها شـــبكه یاز مجلـــه برخـــ یاســـالم
ام مـاه مبـارك ســرگرم یــرا در اخماطبـان خـود ، جــذاب و خـانوادگی ییها  د جمموعـهیـبــا تول، قـایفرآمشـال  یاسـالم

  ٢.كردند یم

کننده  های سـرگرم های متنـوع و سـریال کـم بـه فکـر سـاخت برنامـه دهۀ هفتاد را زمانی آغـاز کـرد کـه کم، تلویزیون
سـازان و کارگردانـانی کـه تـازه  ها سرعت بیشرتی گرفت امـا بـرای برنامه هرچند این روند با افزایش شبکه. بود افتاده 

های آزمــون و خطـــا و جتربـــه آمـــوزی  ایـــن ســاهلا را بایـــد ســـال، های نــو را جتربـــه کننـــد ورود بـــه عرصـــهخواســتند  می
هـایش  کننده و سـریال های سـرگرم پخش برنامهتلویزیون ، ۀ هفتادتا اوایل دهشاید به همین دلیل است که . مشرد

ماه  در طول. این ماه شروع شوند کرد که یا قبل از ماه رمضان متام شوند یا بعد از پایانرا طوری تنظیم می
نـگ، هایی کـه جنبـۀ مـذهبی و معنـوی داشـتندمبارک هم برنامه ُ آنـنت رمضـان را بـه ، هـای شـبانه بودنـدیـا درحـد ج

ی تـدارک دیـده ا نندهک ای سـرگرمه چـون تـا آن زمـان بـرای ایـن ایـام برنامـهآید  به نظر می. دادند خود اختصاص می
کـه بـا حـال و هـوای معنـوی رمضـان تناسـب داشـته باشـد و  ساخت یک سریال مناسبتی برایبود و کارگردانان  نشده

دیــد  خماطـب هـم ایـن نیـاز را درخـود منی، ندبود قـدم نشـده شیپ، ای اخالقـی را بـرای خماطـب یـادآور شـودهـ آموزه
ایـام عیــد نــوروز در  زمــانی مــاه مبـارک بــا هماینکـه  تــاای بعــد از افطــارش بگنجانـد؛ ه ریزی را در برنامـهتلویزیــون  کـه

هایی را تولیـــد  ســـازان بایـــد برنامـــه برنامه ؛اولـــین جرقـــه ســـاخت ســـریال در ایـــن ایـــام را رقـــم زد ٧٢و  ٧١هـــای ســـال
در هرصـورت . های معنـوی ایـن مـاه حفـظ شـود و هـم طـراوت نـوروزی داشـته باشـند کردند که هم حرمت می

داری   مـردم در ایـام روزهکـه رسـید  بنـدی مجعبـه ایـن ویزیـون تل خبش بـود کـه قدر رضـایت این اتفاق افتاد و نتیجه آن
بــه ایــن ترتیــب  .شــوند هــای معمــولی می تر از زمان هــای ایــن مــاه بســیار پربیننــده هــم نیــاز بــه ســرگرمی دارنــد و ســریال

از  بعـد تبـدیل بـه سـنتی شـد کـه سـاعات، متاشای سریال در کنار سفره افطار و بعد از آن در کنار اقوام و خانواده
  ٣. کرد تبدیل می برای خماطبان رسانه مفید یافطار را به ساعات

                                                   
  خبرنگار ماهنامه سروش .1
مجموعـه  و  وي تـی  در شـارجه » زنـان ابـدي  «مجموعـه مـذهبی    و» گربه کـور «کمدي ، » باب الحرا« هاي مجموعهتوان به  طور مثال می به. ٢

  .وي در کویت تی Waed Lizamتاریخی 
جدول  میدر ترس شک یبکه ، هاي محتوایی و مناسبتی الزم است در کنار توجه به ویژگی، رمضان هاي ماه در بررسی و نقد سریال .3

به موضوع زمان پخش و درگیر شدن مخاطب با سوژه هم اهمیت داد؛ چرا که مهمترین ویژگی ، مؤثر است مایو سنجش مخاطبان س یابیارز
به همین دلیل عوامل زیادي سریال ماه رمضانی را در یک سال . پخش هرشبی و درگیر کردن ناخواستۀ مخاطب با خود است، ها گونه سریال این

) بیماوراء یا مذه، طنز(ها و یا نیاز و توجه جامعه به یک ژانر کند که شاید باال و پایین بودن کیفیت دیگر سریال بدل می  پربیننده یا کم بیننده
ترین  به همین دلیل الزم است این نکته را درنظر گرفت که میزان استقبال ازهر سریال و الصاق عنوان پربیننده. بخشی از این متغیرها باشد....و
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هرچنــد ایــن رونــد از دهــۀ هشــتاد بــه بعــد چنــان بــا ســرعت پــیش رفــت کــه هــر از چنــدگاهی نقــدهایی هــم بــه آن 
فرصت بهره بردن معنوی از این ماه و ، ها گیر پخش این سریال ماراتن نفس، اعتقاد بعضی از منتقدان شد؛ به  می

اما جتربۀ ساهلای بعد . کرد میتلویزیون  و خماطب متام ساعات پس از افطارش را وقف ردک بادت را اندک میع
اش از  نشان داد که خماطب به آن میزان هوشیاری و درک رسیده که با انتخاب برنامۀ مورد عالقـه) دهۀ نود(

جــه ین نتیــبــه امــدیران رســانه ملــی حــال  بــا این .حــق انتخــاب داشــته باشــدخــود را درگیــر آنــنت نکنــد و ، ها میــان ســریال
 های خـــود را بـــرای ایــن مـــاه کنـــار بگذارنــد و از ایـــن زمـــانِ  هـــا و ســریال ســال بهـــرتین طرح هـــر بهــرت اســـت دند كـــهیرســ

فرهنگــی و اجتمــاعی نیــز ، هــایی اخالقــی پیام، پرخماطـب اســتفاده کننــد تــا ضــمن پــر کــردن اوقــات فراغــت بیننــدگان
موجـب رقابـت ، اش خماطـب تضـمین شـدهاین اتفاق که عمری نزدیک به دو دهـه دارد بـا  ؛باشندبرای آنها داشته 

های سیما هم شده است و حتی دامنۀ آن تا رقابت میان کارگردانان و بازیگرانی که یک روز از حضور  میان شبکه
و  دیــدن نــام یــک کــارگردانبـه همــین دلیــل دیگــر کسـی از . رســیده اســت نیــززدنـد  های مناســبتی ســر بــاز می در سـریال

، کننـد بـا افتخـار در سـریال مـاه مبـارک رمضـان بـازی می سینما که به راحتی در هر سریالی حضور نداشتند امابازیگر 
چــون نویسـندگان و آهنگســازان هــم در ایـن بــین خــودی   ای دیگــر عوامـل حرفــه، و بــه همـین نســبت کنــد تعجـب منی

  . دهند نشان می

  های افطار هتعارف به سفر ورود بی

تقـارن مـاه رمضـان  ؛گـردد ی ابتـدایی دهـه هفتـاد برمیها ویژه ماه مبارک رمضان به سال  سازی شروع سریال
اولـین سـریال  عنـوان ها همسـایهاین فرصت را به حسن فتحی داد کـه بـا جمموعـه  ١٣٧٢د نوروزدر سال یو ع

تئـــاتر و  اش در زمینـــۀ ســـاخت تلـــه حســـن فتحـــی کـــه تـــا آن زمـــان بیشـــرتین جتربـــه. مناســـبتی رمضـــان را از آن خـــود کنـــد
خماطبـان رمضـان را کـه ، بود با ساخت این سریال کـه در درونـش مضـمون رمضـان را هـم داشـت ینویس نامه فیلم

شــاید بتــوان ایــن خوشــحالی را نقطــه . خوشــحال کــرد های پالتــویی و تولیــدی عــادت کــرده بودنــد بــه دیــدن برنامــه
برای همین بود که . تازه تاسیس سه بدانیم  شبکه دو و شبکه، زور های تلویزیونی آن شروع خوبی برای دیگر شبکه

بـــه کـــارگردانی جمیـــد  نیمـــه پنهــان مـــاهشـــبکۀ یـــک تصـــمیم گرفــت بـــا جمموعـــۀ ، ١٣٧٣یــک ســـال بعـــد یعنـــی ســال
س از افطــار در نظــر بگیــردای خــانوادگی  قصــه، جعفــری فرهــاد توحیــدی نویســندۀ ایــن . و جــذاب را بــرای ســاعات پــ

در همـان زمــان توانســت نظــر ، نشســت بــه دل می اش های تعریـف شــده ای جــذاب کــه شخصــیت سـریال بــا طــرح قصـه
 هــای ســـعید هرچنـــد بازی. هایی بــا حـــال و هــوای خـــانوادگی و مــذهبی جلـــب کنــد بســیاری از خماطبـــان را بــه ســـریال

بـه دلیـل سـاختار قصـۀ مناسـبش خیلـی زود در میـان خماطبـان جـا  اکـرم حممـدی، جمید جعفری، ثریا قامسی، تهرانی
در شبکه دو سیما  بهاران در بهارغالمرضا رمضانی با سریال  ١٣٧۴سال . باز کرد و مورد استقبال قرار گرفت

رضـا ، ین ترابـیمهرانـه مهـ، یروز بهجـت حممـدیـیاد ف زنده، رضا بابك . در این ایام را رو کردتلویزیون  تنها دارایی
تلویزیـــون  ١٣٧۵در ســـال . بـــازیگران ایـــن جمموعـــۀ رمضـــانی بودنـــد یو فرهـــاد اصـــالن یپرســـتو گلســـتان، رامننشیـــا

داســتان گــم شــدن  ١٣٧۶در رمضـان های تولیــدی و بــدون ســریال سـپری کنــد؛ امــا  تـرجیح داد رمضــان را بــا برنامـه
ون بــرای دیــدن یــزیتلو یپــا، ا پاســی از شــبداران را تــ بــود كــه روزه یاطــراف آن بهانــه خــوبك گردنبنــد و اتفاقــات یــ

 دنیـــــداران فقـــــط دلشـــــان را بـــــه د کـــــم روزه کم دیگـــــر. نگـــــه دارد یرطـــــالبیشـــــم مها بـــــه کارگردانی گردنبنـــــدال یســـــر
، گـزارش، یذرخانـه آ قهوه، های دهۀ هفتـاد دكاظم امحدزاده خوش نكردند و از نیمهیس یبا اجرا رمضان جشن
ســریالی را بــرای تلویزیــون  کــه ١٣٧٧ســوای سـال . ون نبــودیــزیداران از تلو ه تنهــا سـهم روزهیــریوگو وبازارچــه خ گفـت

ن یبـه کـارگردانی حسـ یدرخشـك یا رهیـجزدو جمموعـۀ تلویزیـونی  بـا ١٣٧٨رمضـان ، این ماه تـدارک ندیـده بـود
های یــک و دو ســیما روی  از شـبکه یآبــاد سیحممدرضـا فراد یــزنــده  یبــه كـارگردان تارمغــان بهشـ و یجـام یقامس

  . ننت رفتآ
اربــاب و  یفضــا بــر بســرت فــر بــا فرمــول ظــامل و مظلــوم و عــزت اهللا رمضــانی  یراندامیاهللا شــ یولــ، یامحــدجنف

تنهـــا ، ع و نـــویها و نبـــود نگـــاه بـــد شـــهیبـــه خـــاطر وجـــود همـــان كل ،یخشـــك در یا رهیـــجزروســـتا در ســـریال  یتـــیرع
نگ ارمغـان بهشـت امـا ، کردن آننت بودنـدمناسب پر  ُ ِ  در سـبک ج بـا  »اوسـتا و شـاگرد« هـای منایشـی داسـتان معـروف

                                                                                                              
اگر در  در هرصورت .گیرد سریال به یک اثر فقط در همان محدودة زمانی معنی دارد و این آمار در همان یک ماه مورد ارزیابی و سنجش قرار می

) که سالها در نشریات سروش مشغول به نوشتن بوده و مهمترین منابعش راهم از میان همین آثار مکتوب انتخاب کرده است(نگارنده ، این مقاله
ین سریال تر یابی به عنوان پربییننده با درك بازخورد مخاطب در همان فاصله زمانی بوده است؛ وگرنه براي دست، عنوانی را به یک سریال داده 

 . رمضانی نیاز به نظرسنجی دقیق و جامع از سوي صداوسیما است ماه
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  . به خماطب هدیه کرد، كننده شاد و سرگرم ییکه حداقل فضا رپارسایو ام یجواد انصاف یباز
  

  ها دهیدرخشش ا

بـدیهی اسـت کــه در ایـن میــان . ســازی بـرای جـذب خماطــب وسـیع بــود شـروع برنامه، دهـۀ هشـتاد در تلویزیــون
هـــای  چراغشـــبکۀ یـــک بـــا . ســـازی باشـــند ها بـــه فکـــر برنامه همـــۀ شـــبکه، آیـــد وقتـــی مناســـبتی ماننـــد رمضـــان پـــیش می

 ؛های کــودکی یادداشـتو شـبکه تهـران هــم بـا  گشــته گـمشـبکه ســه بـا ، مهمــانی از بهشـتشـبکه دو بـا ، خـاموش
و مرکـز حتقیقـات و ) سـروش(ان از سوی نشـریات تلویزیـونی هایی که در همان زم طبق نظرسنجیکه در این میان 

بیشـــرتین بیننـــده را بـــه خـــود  های کـــودکی یادداشـــتو  گشـــته گـــم دو جمموعـــۀ ،مطالعـــات صداوســـیما منتشـــر شـــد
علی خودسـیانی  را به نویسندگی های خاموش چراغکاظم بلوچی در حالی کارگردانی جمموعه . اختصاص داد

مهــــدی ، فرامــــرز صــــدیقی، بهــــره بــــردن از بــــازیگرانی چــــون امساعیـــل شــــنگله کـــرد، میتصــــور  برعهـــده گرفــــت کــــه
خواهی و غرق شدن در  ای که به مذمت دنیا تواند خماطب را با قصه می یده حائریها رحیم نوروزی و، سلوکی

ای اســـت کـــه در یـــک  ســـاله ٢١جـــوان  )مهـــدی ســـلوکی(داســـتان بهـــزاد  هـــای خـــاموش چراغ .جتمـــالت جـــذب کنـــد
 شود و عدم توجه پدر و مادر به او سبب دوستی بهزاد با دوستان ناباب می ؛کند خانواده متمول زندگی می

  . دهد اش را تغییر می اش با نوجوانی روشندل مسیر زندگی آشنایی، او دچار مشکالت حاد است که درحالی

آشــنای  نویس نام  فیلمنامــه ،بــه کــارگردانی عبــداهللا باکیــده بــه دلیــل حضــور رضــا مقصــودی مهمــانی از بهشــت
یــک کشــی یــک خــانواده بــه  ایــن جمموعــه بــا اســبابداســتان . توانســت تــا حــدی مــورد توجــه قــرار بگیــرد می، تلوزیــون
بعـد از مـدتی یــک رابطـه عـاطفی بــین او و و  پسـر ایــن خـانواده روزنامـه نگـار اســت ؛شـودشـروع مــی دیـجدحملـه 

خـواه در ایـن جمموعـه در کنـار بـازیگرانی چـون  هرچندحضـور مهـدی امینـی. آیـد می دخرتی به نام سایه به وجود
ای را بوجــود بیـــاورد امــا ایـــن  پســندانه توانســت فضـــای جوان فقیـــه ســلطانی و علیرضــا اوســـیوند می، حممــود عزیــزی

بـه خنسـتین جتربـۀ سـریال مناسـبتی بـود و بـا نگـاهی ، تهیـه کننـده، سریال هم برای کارگردان و هم بـرای رضـا جـودی
 امـا بـرای خماطبـانی کـه منتظـر. تـوان رشـد کیفـی کارهـای او را دنبـال کـرد مـی کارنامۀ رضا جودی در ساهلای بعد

بــه کــارگردانی رامبــد جــوان و نویســندگی علیرضــا  گشــته گــمجمموعــۀ ، بودنــدهای پرتعلیــق بــا درومنایــۀ طنــز   قصــه
پور بر مبنای فیلم هندی  را علیرضا کاظمی گشته گم طرح اولیه. پور و سعید رمحانی طعم دیگری داشت کاظمی

چرا که هم رامبد جوان  ؛این طرح خیلی زود پذیرفته شد .کنندۀ سریال داد تهیه، به مهران رسام »رام و شام«
پور همــراه  کــاظمی .وجــود آوردن فضــایی تــازه و متفــاوت در ایــام رمضــان بودنــد هکننــده دنبــال بــ و هــم تهیه

 هـا دریایی جمموعـه بعـدها ایـن دو .اولـین جتربـه مشـرتک آنهـا بـود کهرمحانی شروع به نگارش این جمموعه کرد 
پســــیانی در. را هـــم نوشــــتند آتنــــه ، بــــا بـــازی حــــدیث فوالدونــــد، نقـــش حاضــــر شــــد دو ایــــن جمموعـــه کــــه در آن آتــــیال 

دربارۀ فـرد مـومنی اسـت کـه در شـرکتی معتـرب  گشته گم. تر شد پژمان بازغی و فرامرز صدیقی جذاب، نصیری فقیه
بــا مــادرش  فــرد سـارق کــهامــا  ؛اش اخــاذی کننـد دزدنــد تـا از خــانواده چنــد نفـر از خالفکــاران او را می ؛کنــد کـار می

هیجـان قصـه  و زنـد به همین دلیل خود را به جای او جا می و شباهت خیلی زیادی به او دارد، کند زندگی می
های پرخماطــب  جمموعــه از گشــته گــمهرچنــد . شــود رفتارهــای یــک فــرد متــدین بــا فــرد خالفکــار شــروع میاز تقابــل 

امــــا جــــذابیت ســــریال ، شــــناخته شــــد ٨٠ترین جمموعــــه رمضــــان ســــال  شــــبکه ســــه ســــیما بــــود و بــــه عنــــوان پربیننــــده
مهرانــه مهــین ، خیرآبــادیمحیــده ، آور و بــازی ســیروس گرجســتانی بــه کــارگردانی پریســا خبــت های کــودکی یادداشــت

را حممدرضـــا  های کـــودکی یادداشـــت. شـــاندخـــود کبـــه متاشـــای بســـیاری را  ،امیـــر نـــوری هـــم، رامـــین ناصرنصـــیر، ترابــی
اش را برعهــده  بازنویسـی، فاضـلی نوشــت و اصـغر فرهــادی هـم کــه در آن زمـان جتربــۀ سـاخت یــک سـریال را داشــت

اش بازگشـــته بـــود تـــا داســـتان  ها بـــه خانـــۀ کـــودکی ز ســـالداســـتانی کـــه مربـــوط بـــه جـــوانی بـــود کـــه بعـــد ا. گرفـــت
  . اش را به پایان برساند اش در دوران کودکی ه کار نیمه

 بــه هـا کنکوری پشـت و عـروج، همـراز، نـوعروس، رویـا نسـیم یـکهای  در حـالی بـا جمموعـه ١٣٨١رمضـان 
 بـه رویـا نسیم یک .بودریال شبکۀ تهران س، ماندگارترینش که خورد رقم تهران و سه، دو، یک های شبکه از ترتیب

 حســـــن، فراهـــــانی بهـــــزاد بـــــازی بـــــا ،التیمشـــــک حســـــن نویســـــندگی و نیـــــا عظیم حمســـــن و بلـــــوچی کـــــاظم کـــــارگردانی
 ای خانـه وارد، دارنـد دسـت در کـه آدرسـی و نامـه بـا هـم از جـدا کـه است ای عده داستان، رئیسی نیما، جوهرچی

متوجــه ، هایی دارنــد کــه در نهایـت در ایــن جتمــع اجبــاری هرکــدام از آنهــا مشـکالت و دغدغــه ؛وندشــ می قـدیمی
. رو کنندن نوشته شده تا آنها را با هم رودراز طرف پدر و بنا به درخواست مادر مرحومشا  شوند که نامه می
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، امــین زنــدگانی، ترابـیمهرانــه مهــین ، بــه کـارگردانی بیــژن میربــاقری بـا بــازی جهــانبخش سـلطانینــوعروس جمموعـه 
طباطبـــایی داســـتانش را در یـــک لوکیشــن حمـــدود  کـــه در ) یـــک ســـاختمان دو طبقـــه( مــریم امیرجاللـــی و بهنـــوش 

یک دفرتخانه دارد و در طبقات باال دخرت و پسرش دفاتر وکالت و طبابت ) کوهساری(پدر خانواده ، طبقه اول
آید بـه افـراد شـاغل  در واقع ماجراهایی که پیش می. کند میروایت ، خود را در آجنا دایر کرده اند) روانپزشکی(

 تــــاثیراتی، کنــــد و در زنــــدگی شخصــــی و کــــاری آنهــــا کــــه بــــه هــــم مربــــوط هســــتند مــــی در هــــر دو طبقــــه ســــرایت
 و بهشـت، بـرزخ، دوزخ، دیـآ یروز برمـسـینمایی هـای  فیلم این سـریال اولـین جتربـه بیـژن میربـاقری کـارگردان. گذارد می

س از طبقـه ســوم هــم جتربیــاتی  ســازی سریالعرصـۀ  در کوشــید ،کوتــاه  فــیلمســاخت چنـدین  اســت کـه در آن زمــان پــ
  . کسب کند

تصـمیم بـه ، قسـمتی بـه جـای یـک سـریال سی رمضـان هـای شبکه سوم سیما برای خنستین بـار در ماهدر این سال 
یــــن بــــود کــــه خماطــــب از یکــــی از حماســــن ایــــن نــــوع پخــــش در آن زمــــان ا. کنــــد میقســــمتی  ١۵دو ســــریال  پخــــش

خســته شـــده بــود و ایــن نــوع پخـــش  های رمضــانی ســریالبرخــی  های مــورد و کشــدار شــدن قصـــه شــدن بی طوالنی
فته راحت کند توانست خیال خماطب را از دیدن یک جمموعۀ شسته می ُ سازی  خنستین جتربه سریال همرازجمموعه . ر

های قدر  دوم ماه رمضان و متناسب با شبدر نیمه  اول ماه رمضان و جمموعه عروج نیمه در سامان مقدم
در حـین دسـتگیر شـدن یکـی از ، پس از سرقت پولی هنگفـتدرباره دو دزد بود که  همرازداستان . روی آننت رفت

شـود  متوجـه می، آیـد اما وقتی کـه از زنـدان بیـرون می ؛کند ای پنهان می آنها پول را در حیاط ساختمان خمروبه
های این سریال بازی زوج ابوالفضل پـورعرب و آناهیتـا  یکی از جذابیت. تبدیل به مسجد شده استساختمان خمروبه 

کند و  همسر خود را رها می، هم درباره فردی است که بعد از اختالس عروجداستان . نعمتی در کنار هم بود
سـیروس مقـدم  .دنبـال او هسـتندقاچاقچیـان بـه ، آیـد بعـد از چنـد سـال کـه بـه ایـران می. رود به خارج از کشـور مـی

طباطبـــایی برعهـــده ، رامبـــد شـــکرآبی، کـــارگردانی ایـــن جمموعـــه را بـــا بـــازی عبدالرضـــا اکـــربی کتـــایون ریـــاحی و الدن 
؛ ایـن جمموعـه هــیچ وقـت نتوانسـت در کارنامـۀ کـارگردانش بــه عنـوان نقطـه قـوت او حمسـوب شــود. گرفتـه بـود

ســـازی شــبکۀ تهـــران  بــه عنـــوان اولــین جتربــۀ سریال هــا پشـــت کنکوری در ســریال  امــا داســتان پـــنج جــوان پشــت کنکـــوری
به نویسـندگی حممدرضـا ، ای مرتوک مشغول به درس خواندن هستند خانه که درجوانانی . حکایت دیگری داشت

هـا  آور کـارگردانش را سـر زبان  آن قدر ظرفیت داشت که بار دیگر نـام پریسـا خبـت، فاضلی و بازنویسی اصغر فرهادی
مـریم ، حممدرضـا رضـایی، علـی صـادقی، رامـین ناصـر نصـیر، بـرزو ارمجنـد، در این جمموعـه رضـا داودنـژاد. داختان

  . شد ٨١های پرخماطب سال  این جمموعه جزو جمموعه. امیرجاللی به ایفای نقش پرداختند

از شــبکه  خـاطر تــو بــه، شــهر بـاران از شــبکه دو،  رویــای نامتـام، از شـبکه یــک یکـی مثــل مــن بــا ١٣٨٢سـال 
کننـدگی  تهیه، حممدی بـه کـارگردانی حمسـن شـاه یکـی مثـل مـن. از شـبکه تهـران آغـاز شـد خـوار کوچـک رانـتسـه و 

کــه  بــه نــام آهــو اســت بــی سرپرســت گــر زنــدگی دخـرتی روایــت، چی سـیدمجال ســاداتیان و نویســندگی مهــدی ســجاده
مانـــد و  ای در شــکم تنهــا می در نتیجــه آهــو بــا بچــه ؛افتـــد شــوهرش بــه دلیــل قاچــاق بــه زنــدان می بعــد از ازدواج

بــه کــارگردانی جــواد  رویــای نامتـام در. شــود راهـی مشــهد میو  نــدارد �ای جــز پنــاه بــردن بـه امــام رضــا  چـاره
نـامی  این سـریال دربـارۀ خمـرتع صـاحبداستان  .کنند رضا فیض نوروزی بازی می، عاطفه نوری، رضا بابک، اردکانی

از . اخــرتاع کــرده و نیروهــای خــارجی درصــدد ربــودن ایــن دســتگاه هســتند افظــه خــوانحه ادســتگ یــک اســت کــه
گر رمسی شد که اسد  روایت شهر بارانبا جمموعه ، مشی با نویسندگی سیدعلیرضا حسینیها سوی دیگر سیدجواد

خانواده او طبق این رسم هر کدام از پسران  ؛است بود به جا گذاشته ،جد یک خانواده سنتی و مذهبی، نوابی
برنـد کـه حـاوی هدیــه ای  مـی صـندوقچه ای را بـه ارث، شـود مــی در اولـین مـاه رمضـانی کـه روزه بـر آنهـا واجـب

شـد و عصـرها از شـبکه دو  سـازی هـم حمسـوب می خنستین جتربه سـیمای قـرآن در سـریال، این جمموعه. بهاست گران
به خاطر شبکه سه سیما هم جمموعه . خواه روی آننت رفت مهدی امینی، خواه رضا بنفشه، با بازی شیوا بلوریان

. پور و علیرضـا بذرافشــان را روی آنـنت فرســتاد و نویسـندگی علیرضـا کــاظمی، را بـه کــارگردانی اکـرب منصــورفالحتـو 
کنـــد کـــه همســـرش بـــه خـــاطر  داســـتان تــازه عروســـی را روایـــت می، ایــن جمموعـــه بـــا تاکیـــد روی زنـــان خودسرپرســـت

کـربی حــامتی بــازیگران ، رامتـین خــداپناهی، زاده جمیــد حــاجی، اللــه صـبوری .افتـد ل بــه زنــدان میحمـ کشـیدن چــک بی
زاده و نویسندگی حممدرضـا  به کارگردانی حسین سهیلی" رانتخوار کوچک"جمموعه . جوان این جمموعه هستند

ای که در  منزلش از اداره سیروس گرجستانی در نقش کارمندی که قصد دارد برای ساخت  فاضلی را با اتکا به بازی
آتـیال پسـیانی و  در کنارحضـور، دوشـ وامی دریافت کند و در ایـن راه بـا مشـکالتی رو بـه رو می، آن مشغول است

  . رضا فیاضی روی آننت شبکه تهران رفت
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   و خنده یبه دنبال سرگرم
یک تــا  از شــبکه ١٣٨٣های رمضــان  سـریال رســم عاشــقی وبــه خـاطر تــو ، کمکــم کــن، اگـه بابــام زنــده بـود 

س ؛ ســازی مناســبتی در فــاز جدیــد دانســت بایــد ایــن ســال را شــروع برنامه. تهـران بودنــد فضــایی کــه ســبب شــد از ایــن پــ
هـای خمتلـف  وجود بیایـد و راه بـرای ورود ژانرهـا و کارگردان های ماه مبارک رمضان بـه هایی در سریال کشی خط

نامـۀ بسـیار ضـعیفش کـه  را سـاخت کـه فـیلم اگـه بابـام زنـده بـودایون اسـعدیان در حـالی در ایـن سـال همـ. باز شـود
داســتان چنــد  ؛ قضــه فــیلمبــه سـاختار ســریال لطمــۀ زیــادی زد، حاصـل کــار محیدرضــا بابــاگلی و جــابر قــامسعلی بــود

روی مکـــان آنهــا در قالــب دســتفروش رو بــه . گیرنــد مــی بــه ســرقتپــولی تصــمیم  کــاری و بی کــه از بــیبــود  جــوان
در میانـۀ  .گیرند تا نقشه خود را در فرصـت مناسـب عملـی کننـد میرا زیر نظر  اآجن گزینند و سکنی می ،مورد نظر

مهرانه مهـین ، پور پرویز فالحی  بازی .نام قامسعلی از تیرتاژ حذف شد، پخش سریال به دلیل تغییرات زیاد فیلمنامه
 کمکـم کـندر همـان زمـان شـبکۀ دو بـا . بـه موفقیـت آن نکـرد اشکان خطیبی هـم کمکـی، سیامک انصاری، ترابی

ای پـــــ، الــــدین دری علیرضــــا کـــــاظمی پــــور و ســــیدجالل، بــــه کــــارگردانی قاســــم جعفــــری و نویســـــندگی صــــادق کرمیــــار
هایش از یـک  ای که برای اولین بار بـه دلیـل حساسـیت جمموعه؛ رمضان باز کردی ها سریالی را به ئهای ماورا داستان

قصه چنـد نفـر کـه  ؛قصه سرگشتگی انسان امروز است کمکم کن. مشاور مذهبی ـ علیرضا برازش ـ هم بهره برد
. بقیــه را جــربان کننــد نادرســت تــا کارهــایهــوش آمــده امــا دو نفــر از آنهــا بــه ، رونــد مــی در اثــر حــوادثی بــه کمــا

بهمـن دان ، ثریـا حکمـت، فرزاد حسـنی، زهرا امیرابراهیمی، جمید مشیری، پویا امینی، چون محید گودرزیبازیگرانی 
قاســم جعفــری بعــدها گفــت کــه طــرح ســریال را از مــاجرای تصــادف . و الیزابـت امینــی در ایــن جمموعــه بــازی کردنــد

. اظمی پـور پیشـنهاد داده بــودن را بـرای نگــارش بـه علیرضـا کــآپسـرش و بـه کمــا رفـنت او اقتبـاس کــرده بـوده و 
روی آنــنت رفــت و بــا اســتقبال " ســاعدونی"النخیــل بصــره عــراق بــا نــام تلویزیــون  چنــد ســال بعــد هــم ایــن جمموعــه از

خانه طنز موجود در سریال  ؛رقیب دیگری پیدا کردماورائی   اما در همان سال این سریال. عمومی رو به رو شد
اولــین جمموعــه مناســبتی رضــا . کــردتلویزیــون  جــذبضــا عطــاران همــه را بــه نویســندگی و کــارگردانی ر بــه دوش

دستفروشــی  ،)محیــد لــوالیی(اش بــا ایــرج حممــدی و مهــران مهــام دربــارۀ آقــا ماشــاءاهللا عطــاران و جتربــه همکــاری
اش  اما در امرار معاش خود و خـانواده، ساده دل است که سعی دارد از راه حالل روزی اش را به دست آورد

درصـدد اسـت ، باجنـاق تـازه بـه دوران رسـیده او،  )غالحمسین لطفی(از طرف دیگر آقا اصالن . مشکل استدچار 
علـــی ، بـــازی مـــریم امیرجاللـــی. اش را خـــالی کنـــد دق دلـــی چندســـال، تـــا بـــا ایجـــاد دردســـری جدیـــد بـــرای آقـــا ماشـــاءاهللا

شـــبکه . کنــد ریال کمــک زیــادی میفلـــور نظــری هــم بــه جــذابیت ایـــن ســ، بهنــوش خبتیــاری، ، آناهیتــا همتــی، صــادقی
کننـدگی امساعیـل عفیفـه و نویســندگی  تهیه، را بـه کـارگردانی سـعید ســلطانی رسـم عاشــقیجمموعـه  هـم تهـران

، یــک قصـــه عشــق سیاســی اســت کــه در آن پیرمـــردی. کنــد میارائــه ســعید رمحــانی را در حــال و هــوای دهـــه ســی 
 در بـــدو ورود اراذل و. بــرد ا ابــراهیم خــان بــه تهــران میرا بــرای وصــلت بــ)افســانه پــاکرو (دخــرتی بــه نــام طــوبی 

شـود و آنهـا را  بـا اوبـاش درگیـر می) سـروش صـحت(اما جوانی به نـام یوسـف ، کنند اوباش قصد جان آنها را می
و فرهاد ، مینا جعفرزاده، حممود عزیزی، الله اسکندری. دهد و این آغاز آشنایی طوبی و یوسف است فراری می

  . بازیگران این جمموعه بودند بشارتی دیگر
  

  مهمان خوانده شدۀ رمضانی، ماوراء
او یـک فرشـته ، مـرده متحـرک چهـار سـریالبـا تلویزیـون  سال سریاهلای ماورائی بود و خماطبـان ١٣٨۴سال 

شـوند کـه یکـی از آنهـا یعنــی  روبـرو میسـه و تهـران ، دو، های یــک از شـبکه بـرای آخـرین بـارو  مـتهم گریخـت، بـود
  . قصد بازمنایی موضوعات اعتقادی خماطبان است، ای متفاوت با مقوله، بود او یک فرشتهسریال 

ســت اثـری قابـل قبــول تواننفیلمنامــۀ سـعید رمحـانی  بـا مــرده متحـرک رضـا کریمــی کـارگردان سـریالدر ایـن سـال 
جـــوانی بـــه نـــام جـــالل بـــه دلیـــل : ابتـــدای پخـــش بـــا ســـردی روبـــرو شـــدروی آنـــنت بفرســـتد و ســـریالش از همـــان روزهـــای 

کوشد تا راهی برای بیرون رفنت از مشـکالتش بیابـد امـا  اش درمانده شده است و می در زندگیهای خمتلف  بدبیاری
 پرویـــز، جمیـــد صـــاحلی، کتـــایون ریـــاحی .توانـــد بـــرای او پولســـاز باشـــد میکنـــد کـــه  پیـــدا میرا  ای طـــی اتفاقـــاتی جنـــازه

شـبکه دو سـیما امـا . فردوس کاویانی و رامین ناصر نصیر بازیگران این جمموعـه بودنـد، امساعیل خلج، پور فالحی
فضـای متفـاوتی را نـه تنهـا ، به کارگردانی علیرضا افخمی و نویسندگی علیرضا کاظمی پـور او یک فرشته بود با

ای بـــود کـــه  ایـــن ســـریال بـــه گونـــه .آورد پدیـــدمـــاورائی  های های مناســـبتی رمضـــان بلکـــه در ســـریال در ســـطح ســـریال
ای بـرای دیــدن داشـته باشـد آن را ماننـد یــک سـریال خـانوادگی دنبــال  انگیـزهاینکـه  بــدون، قسـمت اول دهخماطـب تـا 

امتیـازی بـود کـه ایـن نامـه  فیلم اسـتحکام .شد میدرگیر داستانی پرکشش و پرتعلیق ، کرد اما به ناگاه در میانه راه 
 بســـیاری از خماطبـــان، نظیــر شـــیطانمـــاورائی  ســـریال داد تــا بـــا نـــوآوری در ژانـــر و پــرداخنت بـــه مقـــوالت امکــان را بـــه

دهـد و بـه  دخرتی به نام فرشته در یک ساحنه رانندگی حافظـه خـود را از دسـت می: را از آن خود کندتلویزیون 
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در نهایـت  ؛شـود مـی نواده میزبـانبـه مـرور باعـث اخـتالف بـین خـا، ناچار وارد زندگی یک خـانواده پـنج نفـری شـده
پردازی مناســب نقــش شــیطان و  گنجانــدن فضــای تعلیــق و شخصــیت. اســت شــیطان بــوده شــود کــه او مشــخص می

بهــاره ، هـای حســن جـوهرچی بازی. از نقـاط قــوت فیلمنامـۀ ایـن اثــر بـود، های آن دقـت در لـو نــرفنت قصـه تـا نیمــه
رضـا عطـاران هـم . بود جالب توجهمرتضی ضرابی و رضا توکلی هم در این ، مریم کاویانی، ثریا قامسی، افشار

. را کـــارگردانی کـــرد مـــتهم گریخـــتکننـــدگی ایـــرج حممـــدی و مهـــران مهـــام بـــرای شـــبکه ســـه  در ایـــن ســـال بـــه تهیه
اش در شهرســتانی  اسـت کـه همـراه خـانواده) سـیروس گرجسـتانی(شـمها داسـتان ایـن جمموعـه دربـاره فـردی بـه نام

ولـی بـه ، ای اجاره ای به تعمیر اگـزوز ماشـین مشـغول بـوده وی در مغازه. ن دور زندگی ساده ای دارندنه چندا
از طرفــی دخــرت دانشـــجوی وی در تهــران بـــرای وی . کننـــد مــی علــت بیمــاری پزشـــکان وی را از اجنــام کــار ســـنگین منــع

در ایــن جمموعــه رضــا . کنــد مــی شــم نیــز بــه ناچــار کــارش را تعطیــل و بــه تهــران مهــاجرتها .کنــد مــی شــغلی پیــدا
علــی ، شـهربانو موسـوی، حممـود بهرامــی، سـعید آقاخـانی، عطـاران عـالوه بـر کــارگردانی در کنـار مـریم امیرجاللــی

شـبکه تهـران هـم بـا . ماننـد سـایر کارهـای عطـاران مانـدگار شـد مـتهم گریخـت. ملیکا زارعی هم بازی کرد، جعفری
امیـــر (جـــوانی بـــه نـــام اســـی : کـــرب منصـــورفالح بـــه اســـتقبال رمضـــان رفـــتبـــه کـــارگردانی ا بـــرای آخـــرین بـــارجمموعـــه 

اســی در خلــوت . شــود از کــار اخـراج می) مجــال اجاللــی(بــرای عــربت دیگـران از ســوی صــاحب کــارش قنـدی ) جعفـری
ولـی بـا او ، شـود تـا دوبـاره بـه کـار برگـردد گیـرد و دسـت بـه دامـان قنـدی می مـی شـبانه جلـو صـاحب کـار خـود را

در ایــن . شــود بــا ماشــینش فــراری می، او مــردهاینکــه  شــود و اســی بــه گمــان مــی شــود و قنــدی بیهــوش درگیــر می
، خـــواه مهــدی امینی، رامتــین خــداپناهی، آرام جعفــری، شــهره ســلطانی، ســحر زکریــا، ، یوســف تیمــوری، جمموعــه 

را از نامه  فیلم های ضعفحضور امیر جعفری تنها برگ برندۀ سریال بود که تاحدی . فرزاد حسنی هم بازی کردند
  . برد یاد می
  
  ینیك جمموعه دیمنونه ، »صاحبدالن«

حممدحسین لطیفی کارگردان شناخته شدۀ ، سال گذشتۀ بودندماورائی   در شوک سریالبسیاری در حالی که 
، بــود ٨۵سـال مـاه صـفر و نـوروز  امیــاکـه مهمـان اش  دومــین جمموعـه مناسـبتی وفـاپـس از تلویزیـون  سـینما و
 .تزریـــق کــــرد ١٣٨۵ای کـــه فضـــای معنـــوی خاصـــی را بـــه رمضـــان ســـال  جمموعـــه. را روی آنـــنت بـــرددالن  صـــاحب
تهیــه ، بــه کـارگردانی حسـین سـهیلی زاده آخـرین گنـاههای  در ایـن ســال شـاهد سـریالتلویزیـون  خماطبـان کـه درحالی

و نویسندگی علیرضـا بذرافشـان از شـبکه ، به کارگردانی علیرضا افخمی زیرزمین، کنندگی مهران رسام از شبکه دو
کردنـد کـه  حـس می، حامتی از شبکه تهران بودنـد به کارگردانی و نویسندگی علی شاه بوی خوش زندگیسه و 

دالن مـــاجرای زنــدگی دو بــرادر بـــه  صــاحب. اســت های گذشــته پیشـــرفت خــوبی کرده ها بــه نســـبت ســال کیفیــت ســریال
ً جدا از هم در پیش گرفته  د که در انتخاب مسیر زندگی خود راهکن می ی خلیل و جلیل را دنبالها نام هایی کامال
 امـــــروزیداســـــتان ســــریال در فضــــایی کـــــامال معنــــوی و . دهــــد امــــا اتفاقـــــاتی آنهــــا را رو در رو هــــم قـــــرار می، انــــد
ف خوبی توانسـت مفـاهیم معنـوی را در مفـاهیم امـروزی تعریـ زاده نویسـنده سـریال بـه گذشت و علیرضا طالـب می
مهرانـه مهـین ، حممـد کاسـبی، های ثریـا قـامسی بازی تاثیرگذار حسین حمجوب و بـاران کـوثری در کنـار توامننـدی. کند

. تر کـرد بـرزو ارمجنـد و پوریـا پورسـرخ نقـش قصـه را در مـنت پررنـگ، و حضور جوانانی چون محیـد ابراهیمـی، ترابی
 قصــۀ سـریال بــا. اش در ژانــر مـاوراء قلمــداد کـرد بــه موفقیـتتلویزیـون  منــدی را هـم بایــد ادامـۀ عالقه آخـرین گنــاه

مجشـید (یدکـرت اکرمـ: ی زیـادی را هـم در ایـن زمینـه برانگیخـتهـا ی داشـت حبثچشم برزخـای که به موضوع  اشاره
چشــــمش بـــه عبــــداهللا  هیـــکـــه قرن کنــــد یمـــ تیاســـت قبـــل از مــــرگش وصـــ مــــانیوارســـته و بـــا ا یکـــه فــــرد) مشـــایخی
بـا اصـرار فـراوان چشـم پـدر را  یدخـرت دکـرت اکرمـ ایـامـا رو ؛است برسـد ینیفرد متد زیاو نکه ) منوچهر آذر(صدوق

مـودت  جیتـدر هبـامـا . زنـد یمـ ونـدیدارد پ یینـایمشکل ب زیکه او ن )محیدرضا پگاه(به چشم نامزدش دکرت مودت 
سـم اعمـالش مشـاهده را با جت یهر کسشود که توانایی دیدن درونیات و نیات اطرافیانش را دارد و  متوجه می

امــــا بــــا  ؛قتــــل برســــاند افــــراد گنــــاه کــــار را بــــه کنــــد بایــــد ایــــن درک بــــرای او مشــــکل ســــاز شــــده و فکــــر می. کنــــد یمــــ
هرچنـد داسـتان ایـن جمموعـه بـه نویسـندگی . کار اشـتباه اسـت نیکه ا شود یحمل متوجه م یروحان یرهنمودها

داشــت و نگــاه خــاص بــه جمــازات و گنــاه را زیــر ســوال آزاد و امیــد ســهرابی نقــدهای زیــادی بــا خــود  رمحــان ســیفی
خماطـب را راضـی بـه دیـدن آن ، لـیال اوتـادی و اشـکان خطیبـی، مینـا الکـانیدیگـر بـازیگرانی چـون برد اما حضور  می
 زیــرزمین جمموعــه، رضـا عطــاران بــود شگــذار در ادامــۀ حضــور یــک ســریال طنـز در مــاه رمضــان کــه پایه. کـرد می

بــرای اثبــات ، شــده بــودتلویزیــون  واردمــاورائی  علیرضــا افخمــی کــه ســال گذشــته بــا یــک ســریال. کــرد می منــاییخود
زنـدگی سـه شـریک را کـه بـر اسـاس ، بـا نویسـندگی علیرضـا بذرافشـان، سـازی های سریال هایش در همۀ گونـه توامنندی

ً حرفه ای موفق به کالهربداری چند میلیاردی  آنهـا کالهربداری. کند میروایت ، شوند می یک نقشه قبلی و کامال
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حضــور بــازیگرانی چـــون . هریــک از شــرکا را بــه همــراه دارد یهادر میانــه راه باعــث اخــتالف شــده و در نتیجــه تبــ
مرجانه گلچین و ، رضا توکلی، سروش صحت، مهتاج جنومی، بهاره رهنما، ابوالفضل پورعرب، فتحعلی اویسی

ترین  ی طنـز برعهـده گرفـت و درنهایـت در میـان آمـار پربیننـدهمهران رجبی بیشرتین سهم را در بوجـود آمـدن فضـا
بـا داسـتانی فاقـد جـذابیت از  بـوی خـوش زنـدگیاین درحالی بود که جمموعـه . نام گرفت ٨۵سریال رمضان سال 

این جمموعه که وقایع آن در ماه  ١.ها کمرتین استقبال را داشت رقابت با سه سریال دیگر بازماند و در نظر سنجی
عمــو . کننــد مــی شــود کــه چهــار شخصــیت داســتان در آن زنــدگی ای آغــاز می  افتــد از خانــه مــی مــاه رمضــان اتفــاق

رضـــا و ، ی جمتبـــیهـــا رســتم بـــا بـــازی رضـــا نـــاجی پیرمـــردی آپــاراتچی اســـت کـــه خانـــه خـــود را بـــه ســه دانشـــجو بـــه نام
شـود همـه بـرای حـل مشـکل او   مـی سرقت موتـور جمتبـی باعـث در مقطعی از داستان. سیامک اجاره داده است

  . خشایار راد حضور داشتند، زاده جمید حاجی، پویا امینی، در این جمموعه جمید صاحلی. به فکر بیفتند

   یسینو الوگیای به نام د برگ برنده

، ممنوعــه میــوه، اغمــا. ارج و قــرب بیشــرتی پیــدا کــرد، بــا حضــور کارگردانــان صــاحب ســبک ١٣٨۶رمضــان 
روس سـی. ای داشـتند سـه و تهـران بـا هـم رقابـت فشـرده، دو، های یـک بـه ترتیـب از شـبکه شکرانهو یک وجب خاک 

با طرح داستانی متفاوت از حضور شیطان در زمین و جتسم خبشیدن به اعمال ، خودماورائی  مقدم در اولین اثر
) امـین تـارخ(گر زندگی دکرت طه پژوهـان  خمتاری روایتداریوش نامه  فیلم .سعی کرد اثری متفاوت پدید آورد، آن

های موفقی که روی رزمندگان داشـته بـه عنـوان  او به دلیل جراحی ؛فوق ختصص جراحی مغز و اعصاب است
شـود و او بـر سـر دوراهـی قـرار  مبـتال بـه بیمـاری حـادی می، همسـرش مولـوداینکـه  تـا، مشهور اسـت »پنجه طال«

بـــه زنــــدگی او فضــــای جدیــــدی در ) حامــــد کمیلــــی(ود شخصـــی خــــاص بــــه نــــام الیـــاس ر عــــین حــــال ورد. گیـــرد می
ناصـر ، ایـرج نـوذری، لعیـا زنگنـه، در این جمموعـه . زند کند که به نوعی ایمان او را حمک می اش ایجاد می زندگی

، و متـافیزیکیی مـاورائ اما در کنار ایـن داسـتان. نفیسه روشن هم بازی کردند، شیرین بینا، عبدالرضا اکربی، ممدوح
کـارگردان سـریال مناسـبتی ، به کارگردانی حسن فتحی میوه ممنوعه ؛انی عاشقانه در شبکه دو شکل گرفتداست

علیرضــا نویسـی  دیالوگتهیـه کننـدگی امساعیـل عفیفـه و نویسـندگی علیرضـا کـاظمی پـور و ،  شـب دهـمموفـق 
علـی (ازای امـروزی آن در رابطـه میـان حـاج یـونس  مابهلیر و شیخ صنعان است که  تلفیقی از دو قصه شاه، نادری

در ایـن جمموعـه کـه بـا اسـتقبال زیـادی از سـوی خماطبـان رو بـه رو  شـد؛ بنـا می )هانیـه توسـلی(و هستی ) نصیریان
اما بنا به . بازی کردند، طناز طباطبایی، نیما رئیسی، تفتی مارع، هرمز هدایت، امیر جعفری، گوهر خیراندیش، شد

بــه کــارگردانی علــی » یــک وجــب خــاک«، کشــید ر ســال کــه یــک ســریال بایــد بــار طنــز رمضـان را بــه دوش میرسـم هــ
، مهـران رجبــی، ابوالفضـل پــورعرب، مهتـاج جنــومی، بـا بــازی رضـا بابــک و نویســندگی خشـایار الونــد، زاده عبـدالعلی

امــا شــبکه تهــران بــا جمموعــه  رفــت؛تلویزیــون  بــه روی صــفحهیوســف تیمــوری ، بــرزو ارمجنــد، حمسـن قاضــی مــرادی
، بـــه کـــارگردانی ســـعید ســـلطانی بـــا انتخـــاب داســـتانی در فضـــای تاجیکســـتان و هنرمنـــدان تـــاجیکی شـــکرانهتلویزیـــونی 

با این حال جذابیت این سریال در حضور . داستانی خاص را رقم زد که چندان تناسبی با ایام مبارک رمضان نداشت
ترانـه آغـازین ایـن جمموعـه بـا شـعری از مولـوی و صـدای . نهفته بـود »شیفا«ام پوریا پورسرخ و بازیگر تاجیکی به ن

ط شده خواننده مشهور تاجیک و ترانه دوم از اهورا ایمان با صدای دکرت حممد اصفهانی ضب، خلف دولتمند
ه دیری هم موسیقی منت این جمموعه را ساخت و همۀ اینها خبش دیگـری از جـذابیت سـریال را برعهـد کهن ؛بود

  . گرفتند

  رضا عطاران یمتام نشدن یطنزها

و البتـــه اوج موفقیــــت تلویزیــــون  را بایــــد ادامـــۀ رونـــد حضــــور ســـتارگان و کارگردانـــان ١٣٨٧رمضـــان ســـال 
ــــار درخـــور توجــــه و ، ای کـــه در ایـــن ســــال ســـریال داشـــتند چـــرا کـــه هــــر چهـــار شــــبکه ؛های رمضـــانی دانســــت ســـریال آث

سـیروس مقـدم کـه  .مـامور بدرقـهو  بزنگـاه، کـس مثل هیچ، روز حسرت های سریال. ننت کردندآپرخماطبی را روانۀ 
در ســـــومین ســـــریال ، های ویـــــژه چگونـــــه نفـــــس خماطـــــب را در ســـــینه حـــــبس کنـــــد بـــــرای مناســـــبت آموختـــــه بـــــودحـــــاال 

قصـــۀ ایــن جمموعـــه بـــه قلــم علیرضـــا افخمـــی . گوشـــۀ دیگـــری از خالقیــتش را نشـــان داد روز حســرتاش بـــا  مناســبتی
رحــیم نــوروزی و لینــدا ، پوریــا پورســرخ، نیا مهــراوه شــریفی، افســانه بایگــان، ای کــه فرامــرز قریبیــان قصــه ؛نوشــته شــد

                                                   
  1386ور یشهر 18، مهرخبرگزاري  .1
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و پسرش ) قریبیان(رش بایگان است که به همراه همس افسانه ماجرای یک وکیل با بازی، کنند کیانی در آن بازی می
بینـــد کــــه زنــــدگی او و  امـــا او یــــک شـــب خــــوابی عجیــــب می ؛زنــــدگی آرامــــی دارد) کیـــانی(و عروســــش ) پورســـرخ(

حتــــولی کــــه یــــک ســــوی آن بــــه رابطــــۀ پســــرش و دو عروســــش ؛ کنــــد اش را دســــتخوش تغییــــر و حتــــول می خــــانواده
  .رئیس رسانه ملی قرار گرفتاهللا ضرغامی  این جمموعه در زمان خود مورد تقدیر عزت. گردد برمی

، و نویســـندگی علـــی اکـــرب حملوجیـــان بـــه کـــارگردانی حســـن برزیـــده مثـــل هـــیچکسشـــبکه دو هـــم بـــا جمموعـــه 
ً ایرانـی در فضـای خـانوادگی بـه تصـویر کشـید ای پرفرزنـد اسـت کـه پدرشـان داسـتان دربـاره خـانواده . داستانی کامال

، امــا بــا پــیش کشــیده شــدن مســائل مــادی. گیــرد مــی بــه عهــدهمســئولیت خــانواده را ، کنــد و پســر بــزرگرت فــوت مــی
فرزنـدان بـا حســرت ، مـادرفــوت نهایـت بـا  و در رفتـهیــد کـه احتـاد میـان آنهــا از بـین آ یاتفاقـاتی بـرای برادرهـا پـیش م

مهـــران ، پروانـــه معصــومی، پرویــز پورحســینی، در ایــن جمموعـــه حســین یـــاری. گردنــد متــام بــه فضـــای قبلــی بـــاز می
ایــن . نفیسـه روشـن بـازی کردنـد، شـاهرخ اسـتخری، محیــد ابراهیمـی، جـواد عزتـی، رامـین راسـتاد، اصـغر همـت، رجبـی

بـه کـارگردانی رضـا عطـاران  بزنگـاهشـبکه سـه بـا جمموعـه  .بوددر سریال جمموعه خنستین جتربه کارگردانی برزیده 
» حاج امحد«پس از فوت : ایام رو کرد ای دیگر را در این کنندگی ایرج حممدی و مهران مهام برگ برنده و تهیه

ایــن  .شــود اش اخــتالف ایجــاد می بــر سـر ارث و میــراث میــان اعضــای خـانواده، کـه یــک نــانوای بــا آبـرو و معتــرب اســت
مـاه رمضــان  در گونـۀ طنـز بــرای) خانـه بــه دوش و مـتهم گریخــت از پـس(جمموعـه سـومین اثــر مناسـبتی عطــاران

سوسـن پـرور در آن بـه ، حممـود بهرامـی، مرجانه گلچـین، غالمرضا نیکخواه، علی صادقی، بود که محید لوالیی
کـه پــیش از ایــن ، یبـه کــارگردانی سـعید ســلطان مور بدرقــهأمـشــبکه تهـران هــم بـا جمموعــه . ایفـای نقــش پرداختنـد

مهرانـــه ، کننــدگی امساعیـــل عفیفــه بـــا انتخــاب ســـیروس گرجســتانی و تهیه را ســاخته بـــود رســم عاشـــقیو شــکرانه 
تیمی جذاب از بازیگران را برای یک جمموعۀ طنز مناسبتی ، حمسن تنابنده، بهاره رهنما، جواد رضویان، ترابی مهین

مـــامور نیـــروی انتظـــامی در حـــال بازنشســـتگی اســـت کـــه  یـــک» اســـتوار آصـــف«ایـــن جمموعـــه داســـتان . فـــراهم آورد
اما افشین به کمک شوهر خواهرش : دهدافشین را به جرم محل مواد خمدر حتویل بازداشتگاه ب وظیفه دارد تا

  . کند فرامرز از دست آصف فرار می

  ورود به تاریخ، عبور از رمضان

 ١٣٨٨در رمضان داران  مهمانان روزه نون و ریحون وپنجمین خورشید ، عبور از پائیز، نردبام آمسانهای  سریال
، گیر دانسـتند کـه خماطـب سـخت می و شـناخت خـوبی بـه دسـت آورده بودنـد خماطـب از سـلیقه کارگردانان. بودند

. کننده لـذت بـربد هم سریالی با فضای معنوی متاشا کند و هم از طنز شایسته و سرگرم، دوست دارد در این ایام
ای  هنامـ ایـن بـار بـا فـیلم، فضـای رمضـان را جتربـه کـرده بـوددالن  صـاحب حممدحسین لطیفی که پیش از این بـا سـریال

کاشــف عــدد پــی و  ، مــنجم ، دان برجســته ریاضــی، ســراغ غیــاث الــدین مجشــید کاشــانیبــه ، متفــاوت از حامــد عنقــا
فیلسوف قرن نهم هجری رفت و زندگی او را در دو مرحله کودکی تا نوجوانی و بزرگسالی در زمان زمامداری 

، چهره خلیلـی مـاه، حسـن پورشـیرازی، زو ارمجنـدبـر، در این جمموعه وحیـد جلیلونـد. روایت کرد، در ایران ها مغول
دکـرت علـی اکـرب والیتـی هـم مشـاور ایـن اینکـه  ضـمن ؛ویشـکا آسـایش و فرهـاد قائمیـان بـازی کردنـد، خـانی شـبنم قلی

به کارگردانی مسعود شاه حممـدی را در شـبکه دو بایـد اثـری گـیج کننـده و متفـاوت  عبور از پائیزاما . پروژه بود
ا و یـتـوران و لع، بـا دخـرتانش پـوران یروابـط خـوبکـه اسـت  یار متمـولیمرد بس، سریال درباره فرخداستان . دانست

خواهــد امــوال و  مــی ده ویو اســرتاحتش فــرا رســ ینیكنــد كــه دوران خانــه نشــ مــی او احســاس .داردش یدامادهــا
پارد یجتــار یها تیمسـئول ایــن . او رازی را از گذشـته بــا خــود دارد کــه بایــد آن را بگشــایدامــا  ؛اش را بــه دخــرتانش بســ

سـال دوری  چهلحضور چنگیز جلیلوند بعد از . شود رمز گشایی از گذشته سرآغاز اتفاقات جدید در زندگی او می
رنــج نامـۀ نارسـا و بــه هـم ریختـه  شــاید تنهـا امتیـاز ایـن جمموعــه بـود کـه بـه شــدت از فـیلم، از بـازیگری در ایـن سـریال

شیرین بینـا ، مهران رجبی، امیر آقایی، رامین راستاد، برزو ارمجند، حممود عزیزی: هرچند تالش بقیۀ بازیگران. برد می
 و هــم بــه کــارگردانی علیرضــا افخمــی بـا نگــاهی متفــاوت بــه مســئلۀ مــاوراء پنجمــین خورشـید. هـم بــه چشــم آمــد

دو دوســت هســتند کــه در  »همــایون«و  »مهــدی«: ماحصــل تــالش شــبکه ســه در ایـن ایــام بــود، آمیختـه بــه طنــز
کـه  یابنـد مـی منحصـر بـه فـردای  اتفاقی عتیقـه به شکلی آنها. کنند در وضعیت بد اقتصادی زندگی می ۶۵سال 

در  ١٣٨٨کنـــد و در ســـال  ســـال در زمـــان ســـفر می ٢٣مهـــدی همـــراه عتقیـــه . قابلیـــت ســـفر در زمـــان را دارد
دلبســته دخــرتی بــه نــام ، شــدهرو  بــهورهای جدیــد و دور از ذهــن  بــا پدیــدهاو کــه . یابــد تهــران امــروز خــود را می

محیـــد . باشـــد ٨٨های پربیننـــده رمضـــان  ســـریال ازســـبب شـــد ایـــن جمموعـــه ، داســـتان شکســـت زمـــان .شـــود همـــا می
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مهـوش صـربکن هـم ، شـهرام قائـدی، مهدی سـلوکی، انوشیروان ارمجند، مریم کاویانی، خانی شبنم قلی، گودرزی
. جمموعه بازی کردند در این  

  ماندگار یها الیسر، سان قهاریلمنامه نویف

ســـازی موجـــود در  متـــأثر از جریانـــات روز اســـت و رونـــد برنامه، ســـازی مناســبتی اگــر قبـــول کنـــیم کـــه جریـــان سریال
بـه . های رمضـانی خـط سـیر یکسـانی را دنبـال کننـد دیگر نباید انتظار داشـت کـه سـریال، کند صداو سیما را دنبال می

با مناسبت رمضان به شکل مستقیم در ارتباط نبود و  هایی روی آننت رفت که سریال ١٣٨٩پر سال  همین دلیل
نــــون و  وجراحــــت تــــا  گرفتــــه ملکــــوت ودر مســــیر زاینــــده رود  از: های انســــانی را درنظــــر داشــــتند  یــــهما بیشــــرت درون

فوتبالیسـت جـوان ) اشـکان خطیبـی(مهـران سـارنگ داسـتان ، به کارگردانی حسن فتحـی رود مسیر زاینده رد .ریحون
طـی تصـادف بـا  و و با آتیه تهرانی است که برای عقد قرارداد با یک باشگاه تازه تاسیس به اصفهان سـفر کـرده

حسـن  .شـود شـود و سـبب مـرگ او می بـا او درگیـر می، جوان خنبه اصـفهانی) مهدی باقربیگی(مسعود مصیب 
مسـعود ، اش سعی کرد از بـازیگران تئـاتر و سـینما ماننـد مهـدی سـلطانی فتحی در این جمموعه همچون آثار قبلی

حضـــور مهـــدی بـــاقربیگی بـــرای خماطبـــان تـــا حـــدودی . مهرانـــه مهـــین ترابـــی اســـتفاده کنـــد، حســـین حمجـــوب، رایگـــان
جـۀ اصـفهانی فضـای متفــاوتی را و هلرا تـداعی کـرده بـود و در عـین حــال اسـتفاده از لوکیشـن  های جمیـد قصـه
 یمعتمد بـــه کـــارگردانی حممدرضـــا آهـــنج و بـــا فیلمنامـــۀ امحدرضـــا ملکـــوتشـــبکه دو هـــم بـــا . آورده بـــود پدیـــد

مـاه رمضـان بـر  یكه در ابتـدا ردک را روایت می  )این یفیحممدرضا شر یبا باز(به نام حاج فتاح  یزندگی مرد پولدار
در . برگرداننــد ینـد تـا او را بـه زنـدگیآ یبسـتگانش در تــالش برم، ن اتفـاقیـا یدر پـ. ودر یبـه كمـا مــ یا اثـر بـروز سـاحنه

شـود و بـه  یوارد داسـتان م  )یكـوروش تهـام یبا باز(مور أبه نام م یا فرشته، كه حاج فتاح به كما رفته یزمان
بــه کــارگردانی حممدمهــدی عســگرپور  جراحــت. كنــد اصــالح د تــا او بتوانــد گذشــته خــود رایــآ یكمــك حــاج فتــاح م

امـین . شـوند اما درگیر مشکالت بسـیاری می، داستان دو برادر است که فرزندانشان قرار است با یکدیگر ازدواج کنند
هـای مقابـل یکـدیگر  در کنـار حممـد و علـی عمرانـی کـه نقش، مهـوش صـربکن، آتنه فقیه نصیری ،ثریا قامسی ،تارخ

ایـن جمموعـه بـا بیشـرتین  .بـازیگران آن بودنـد، اهللا را بـه خـوبی ایفـا کردنـد د نعمـتیسعنامه  فیلم و کردند را بازی می
نـــون و . های بعـــدی قـــرار گرفـــت ر رتبـــهد رود مســـیر زاینـــدهدر  و ملکـــوتهای  درصـــد بیننـــده در رتبـــه اول و ســـریال

و  اجتماعی فـــانتزی نیمـــهیـــک  داســـتانش ســـازی فـــرزاد مـــومتن کـــارگردان ســـینما اســـت کـــه خنســـتین جتربـــه سریال ریحـــون
کـه بـه یکـی از  را محـامی پرداحـت کـه در پـی آن بونـد تـا نوشته طـال معتضـدی بـود و بـه چنـد دوسـت جـوان می

، شاید تنها حضور بازیگران جوانی مانند بـرزو ارمجنـد. خانه سنتی تبدیل کنند به یک سفره، بود آنها به ارث رسیده
نیا فضــــای ایــــن  ملیکـــا شــــریفی ،بیتــــا ســــحرخیز، خـــانی شــــبنم قلی، داوودنــــژادرضــــا ، امیرحســــین رســـتمی، علـــی قربــــانزاده

  . جمموعه را قابل حتمل کرده بود

  ییماورا یایپرتاب خماطب به دن
 ســه ســریالطوری کــه  حضــور پررنــگ مــاورا و متافیزیــک اســت بــه ١٣٩٠های رمضــان  نکتــۀ جالــب در ســریال

ً از ، بهشتپنج کیلومرت تا  و امین روز سی، سقوط یک فرشته فقـط  ؛انـد بهره گرفتهماورائی  آویزهای دستکامال
نت رفـت از شــبکه تهــران اســت کــه بـا درون ســه دونــگ ســه دونـگسـریال  بــه  ســقوط یــک فرشــته. مایــۀ طنــز روی آنــ

 ســاختار غیــر کالســـیک در. شــود دو بــرادر حمســوب می  کــارگردانی بهــرام و محیــد بهرامیــان خنســتین جتربــه مناســبتی
نویسـندگان ، یقیاهللا صـد به طوری که بابک کایـدان و روحه فضای سریال طراوتی نسبی خبشیده بود؛ بنامه  فیلم

. بگنجاننــــدرا در کنــــار یــــک قصــــه اجتمــــاعی مــــاورائی  توانســــتند مفهــــوم گمراهــــی و هــــدایت را در فضــــای، ســــریال
از دخـرتان سـبب  یكـیپـدر خـانواده بـه  یهـا یاسـت کـه كـم توجه یمـذهب ییا دربـارۀ خـانواده ك فرشـتهیـسقوط 

در کـریم بـه نقـش قـرآن  یم نگـاهیدالن نـ ال همچـون صـاحبین سـریـا. شـود مـی ان آنهـایـبـروز اخـتالف متعـدد در م
، بـازی مسـعود رایگـان. خـورد یونـد مین كتاب پیبا ا یا ش به گونهیها تیشخص یمسلمانان دارد و ماجراها یزندگ

پــذیر را بتــا حــدی باورداســتان  یو شــبنم مقــدم یخــاطره اســد، انیقیمهــرداد صــد، یبــا كــوثریفر، العابــدین هــدی زین
بــا بهــره گــرفنت از فضــای ، هــم در کنــار جــواد افشــار امین روز ســینویســنده ســریال ، سیدســعید رمحــانی. کــرده بــود

) یدیهـومن سـ(یت اصـلیداستان از حلظه اعدام شخصـ ؛درک ماورائی و متافیزیکی داستانی متفاوت را روایت می
ن یشود و هم می حمكوم به قصاص است اما در حلظه اعدام طناب دار پاره، كه به جرم قتل شود می شروع
آزاده . شـــود مـــی فرشـــته بـــه داســـتان بـــاز ین جـــا پـــایاز همـــ. شـــود خـــانواده مقتـــول از قصـــاص بگذرنـــد مـــی باعـــث
امـا . انـد بازیگران ایـن جمموعه از یمانیكوروش سل، یزیحممود عز، یتا غفاریرز،  راندازیما تیس، یپژمان بازغ،  یصمد

 یلـومرتیدر پـنج ك، قهرمـان سـریال، نیرحسـیمـه جـان امیحمل قرار گرفنت بدن ن بهكه عنوانش  پنج کیلومرت تا بهشت
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  حلـن دوگانـه. سریالی به کارگردانی علیرضـا افخمـی و نویسـندگی سـجاد ابواحلسـنی اسـت، اشاره داشتبهشت زهرا 
در کنــار داریـــوش  .تــأثیر نبــود در جــذب خماطــب بی ،اســت یبــه طنـــز و شــوخ ختــهیو هــم آم یســریال کــه هــم جــد

سـریال  .هـم بـه سـریال جـذابیت داد پردیس افکـاری و رضـا تـوکلی، مهدی سلوکی، خانی حضور شبنم قلی، فرهنگ
: تتنها سریال طنز امسال بود، به کارگردانی شاهد امحدلو و نویسندگی علیرضا مسعودی سه دونگ، سه دونگ

حممـود و ، پسرش مسعود ٣دارد و به اتفاق  یسنگك ییاز حمالت تهران نانوا یكیهاست در  سال یعشق نصرت
سـهمش از فـروش  یاش كه حاال بـرا دانگ از مغازه ك سهیشر، زیبا آمدن برادرش پرو. كند یمنصور آجنا را اداره م

رند به خارج از كشور یگ یم میكه آنها تصمد یآ یش مین خانواده پیا یبرا ییماجراها، ران آمده استیبه انانوایی 
حممــد کاســبی و بــازیگران ، مرجانــه گلچــین، ترکیــب بــازیگران پیشکســوت همچــون ســیروس گرجســتانی. مهــاجرت كننــد

فاقـد خالقیـت را نامـه  فیلم هم نتوانسته بود ضعففر  عباس مجشیدی، اشکان اشتیاق، جوان از مجله جواد عزتی
  .جربان کند

  
  ماه رمضان یها آخر ماراتن جمموعه یها نفس

در رمضــان تلویزیـون  را بایـد متــام اندوختـۀ شـاید بـرای مشـا هــم اتفـاق بیفتـدو چمــدان ، خـداحافظ بچـه، راز پنهـان
و  و حمتــوانامــه  فیلم کــدام نتوانســتند در قلــه باشــند و بــه دلیــل ضــعف در هایی کــه هــیچ جمموعــه. دانســت ١٣٩١
اثـری نـه چنـدان ، اواز خـود  یا نامـه لمیساخته فلورا سام با ف» راز پنهان«. بودند با کمی اغماض قابل دیدن تنها

ت و ارائـــه یـــبـــر بســـرت معنو یان درامـــیـــخواهـــد بـــا ب کـــه میبـــود های متفـــاوت  از شخصـــیتمملـــو معتـــرب بـــا داســـتانی 
 یمیدوسـت قـد داسـتان دو: آورد وجود بـه رمضـانمتناسـب بـا مـاه فضـایی ، ینـید یهـا بر آموزه یمبتن ییها امیپ

گر را یدوبـــاره همـــد، یها دور ل كــه پـــس از ســـا) یكـــامران تفتـــ( یرعلـــیو ام) تبــار یرضـــا جاللیعل(فرامـــرز یهـــا نام  بــه
كالت بـار در رفاقت  نیا، نكــهیغافـل از ا. كننــد یمالقـات م وش یــدار، الیگران ایـن ســریبــاز. جـاد خواهــد شـدیا یشــان مشــ

کننــد  تـا حــدی سـعی می ییال بلوكـات و الدن طباطبــایلـ، یدیــاهلـام مح، یزیــحممـود عز، یپروانـه معصــوم، ارمجنـد
از . کنـد خماطـب کـارآزموده را راضـی منی، نامـه فیلم پردازی و فضای خاصی به سـریال بدهنـد امـا ضـعف در ایـده

 کـــه از شـــبکه دو روی آنـــنت رفـــت بـــه دلیـــل داشـــنت فضـــای طنـــز و فـــانتزی خـــداحافظ بچـــهســـوی دیگـــر شـــاید ســـریال 
. زننـــد ك فرزنـــد هســـتند و در ایـــن میـــان بـــرای داشـــنت بچـــه دســـت بـــه هرکـــاری مییـــبـــه دنبـــال  یزوجـــ: بـــودتر  موفـــق

آتــــیال  .دی کـــارگردان ایـــن جمموعـــه و ســـجاد ابواحلســـنی هــــم نویســـندگی ایـــن ســـریال را برعهـــده داشـــتهـــا منوچهر
ان ایــن جمموعـه هســتند بهنـوش خبتیــاری بـازیگر، بهـاره رهنمــا، شــهرام حقیقـت دوســت، نیا مهــراوه شـریفی، پسـیانی

هـای زیـادی در زمـان  مقولـۀ فرزنـدآوری حبث منطـق هرچنـد در. انـد گیری فضای طنز کمک زیادی کرده که به شکل
نیـــز بـــه  چمـــدانجمموعـــه . خماطـــب را راضـــی کـــرده بـــودپخـــش ایـــن جمموعـــه شـــکل گرفـــت امـــا فضـــای فـــانتزی آن 

شــــود و دســــت بــــه دســــت  در تهــــران گــــم میکــــارگردانی و نویســــندگی خســــرو ملکــــان داســــتان چمــــدانی اســــت کــــه 
کند آرزوهای او در این  هرکس فکر می. شود و هرکس درباره آن نظری دارد درب این چمدان باز منی. چرخد می

، حضـــور بـــازیگرانی چـــون مهـــران غفوریــــان. شـــود هـــای خمتلفـــی می چمـــدان وارد خانواده. چمـــدان دربســـته اســـت
، اکــرم حممـــدی، شــهره لرســتانی، فلــور نظــری، فالمــک جنیــدی، امیرفضــلیارژنــگ ، یوســف صــیادی، فتحعلــی اویســی

میرطـــاهر مظلـــومی بـــه فضـــای طنـــز آمیـــز ایـــن جمموعـــه کمـــک زیـــادی کـــرد امـــا نداشـــنت انســـجام و اوج و فـــرود 
مشــا هــم اتفــاق  یبــرا دیشـا کیــزودیجمموعــه اپ دیــجد یســر. مشـخص در ایــن جمموعــه آن را در ســطح نگــه داشـت

داشـت و هـم بـر  ی پیشـرفت قابـل تـوجهیسـاختاربـه حلـاظ هـم ، که برای این ماه در نظـر گرفتـه شـده بـود  فتدیب
ً که مترکز این سریال بر مترکز کرده بود که  یموضوعات ً با بر آیات اهلی و کالم خدا منطبق بود؛ خصوصا کامال

ایـن جمموعـه  کـارگردانرا بایـد پرکـارترین ی حممود معظم .بود میروشن از قرآن کر یاتیآ ادآوریو  ریتقد دواژهیکل
  . دانست
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  ١٣٩١از ابتدا تا سال  پخش شده در ماه رمضان یها الیسر

 

 تهران سه دو یک نام شبکه
 سال پخش

١٣٧٢ 

 ـــــ

  ها همسایه

 )حسن فتحی(
 ـــــ ـــــ

  »نیمه پنهان ماه« ١٣٧٣

 )جمید جعفری(

 
 ـــــ ـــــ

  بهاربهاران در   ١٣٧٤

 ـــــ ـــــ )غالمرضا رمضانی (

  »گردنبند« ١٣٧٦

 )یرطالبیهاشم م(

 
 ـــــ ـــــ

  »یدرخشك یا رهیجز« ١٣٧٨

 یجام ین قامسیحس

  »ارمغان بهشت« 

 ـــــ ـــــ یآباد سیحممدرضا فر

  »های خاموش چراغ« ١٣٨٠

 )کاظم بلوچی (

  »از بهشت یمهمان«

 )دهیعبداهللا باك( 

  گمگشته

 )جوانرامبد (

  ی کودکیها یاداشت

 )پریسا خبت آور(

  نسیم رویا ١٣٨١

 )کاظم بلوچی(

  نوعروس

 )بیژن میرباقری(

  همراز

  )سامان مقدم(

 )سیروس مقدم(»عروج«

  ها پشت کنکوری

 )پریسا خبت آور(

  یکی مثل من ١٣٨٢

 )حمسن شاه حممدی(

  رویای نامتام

 )جواد اردکانی(

  فقط به خاطر تو

 )اکرب منصورفالح(

  رانت خوار کوچک

 )حسین سهیلی زاده(
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  اگه بابام زنده بود ١٣٨٣

 )همایون اسعدیان(

  کمکم کن

 )قاسم جعفری(

  خانه به دوش

 )رضا عطاران(

  رسم عاشقی

 )سعید سلطانی(

  مرده متحرک ١٣٨٤

 )رضا کریمی(

  او یک فرشته بود

 )علیرضا افخمی(

  متهم گریخت

 )رضا عطاران(

  برای آخرین بار

 )اکربمنصورقالح(

  صاحب دالن ١٣٨٥

 )حممدحسین لطیفی(

  آخرین گناه

 )حسین سهیلی زاده(

  زیرزمین

 )علیرضا افخمی(

  بوی خوش زندگی

 )علی شاه حامتی(

  اغما ١٣٨٦

 )سیروس مقدم(

  میوه ممنوعه

 )حسن فتحی(

  یک وجب خاک

 )علی عبدالعلی زاده(

  شکرانه

 )سعید سلطانی(

  روز حسرت ١٣٨٧

 )مقدمسیروس (

  مثل هیچ کس

 )عبداحلسن برزیده(

  بزنگاه

 )رضا عطاران(

  مامور بدرقه

  )سلطانی سعید(

  نردبام آمسان ١٣٨٨

 )حممدحسین لطیفی( 

  عبور از پائیز

 )مسعود شاه حممدی(

  پنجمین خورشید

 ـــــ )علیرضا افخمی(

  در مسیر زاینده رود" ١٣٨٩

 )حسن فتحی(

  ملکوت

 )حممدرضا آهنج(

  جراحت

 )حممدمهدی عسگرپور(

  نون و ریحون

 )فرزاد مومتن(

  سقوط یک فرشته ١٣٩٠

 )انیبهرام دیبهرام و مح(

  امین روز سی

 )جواد افشار(

  پنج کیلومرت تا بهشت

 )یافخم رضایعل(

  سه دونگ سه دونگ

 )هد امحدلوشا(

  راز پنهان ١٣٩١

 )فلورا سام(

  خداحافظ بچه

 )دیها منوچهر(

  چمدان

 )خسرو ملکان(

 فتدیمشا هم اتفاق ب یبرا دیشا
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